
 

 

 

 

 

 

 

AMAZING GRAND GEORGIA  

8วนั5คนื    

โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์ 

 

 

เสน้ทางแนะน าสมัผสัความคลาสสคิของดนิแดนแหง่ทะเลด าและเทอืกเขาคอเคซสั 8วนั5คนื  

เทีย่วบนิสวยกบัสายการบนิ5 ดาว Turkish Airlines 

บนิเขา้ทบลีซิี/่บนิออกบาทมู ิถงึเชา้กลบัเย็น ทอ่งเทีย่วคุม้สดุๆ โปรแกรมไมเ่หนีอ่ย 

 

ทบลีซีี-่มทิสเคตา้-คาสเบก-ิหบุเขาคอเคซสั-โกร-ีอพุลสิชเิค-บอรโ์จม-ี 

คไูทซ-ีถ า้โพรมธิอีสุ-บาทมู ิ

 

ราคาเร ิม่ตน้ 53,600 บาท 

 



วนัแรก      กรงุเทพฯ                                                                                                           

18.00 น.    คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คารเ์ตอรเ์ชคอนิ U  ประตทูางเขา้ที ่10 อาคารผูโ้ดยสาร เคารเ์ตอรส์าการ

บนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21:45 น.    ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ10 ชัว่โมง)  

 เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง บรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

วนัทีส่อง    อสิตนับลู - ทบลีซิี ่                                                                                     

04:10 น.     เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่งเทีย่วบนิ TK384  

06:15 น.     ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สู ่สนามบนิทบลิซิี ่(TBS) โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์ สายการ

บนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ช.ม.)  

09.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิทบลีซิี ่ประเทศจอรเ์จยี น าทา่นผานพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้เดนิทาง

สู่เมอืงทบลีซิี่ (TBILISI)น าท่านถ่ายรูปกับป้อมปราสาทอันนานูรี (Ananuri fortress) สรา้งขึ้นสมัย

ศตวรรษที ่13 ถูกออกแบบใหม้หีอคอยสงูและมคีวามแข็งแกร่งเพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยในยามศกึสงคราม นับเป็น

ป้อมปราการของชาวครสิตใ์นอตีตกาลที่อาศัยอยูในภูมภิาคคอเคซัส และไม่ยอมตกอยูภายใตอ้ทิธพิลของ

จักรวรรด ิ ออตโตมนัและเปอรเ์ซยีซึง่เป็นชาวมสุลมิ 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นชม ยา่นเมอืงเกา่แหง่นครหลวงทบลิซิี ่(Old town of Tbilisi) ชมสสีนัอาคารบา้นเรอืน สถาปัตยกรรม

อนัโดดเดน่ทีผ่สมผสานศลิปะแบบเปอรเ์ซยีและยโุรป เป็นการบรรจบกนัของตะวันออกและตะวันตกของประเทศ

ทีต่ัง้อยูระหว่างสองทวปีอย่างจอรเ์จยี เกดิเป็นศลิปะแบบจอรเ์จยีทีม่เีอกลักษณ์ น าท่านเขา้ชมโบสถเ์มเตค ี

(Metekhi Church) โบสถเ์ก่าแก่อายุราว 800 ปี ซึง่สรา้งอุทศิใหแ้ก่พระแม่มาร ีจากนัน้ น าท่านถ่ายรูปกับ

สะพานสันตภิาพ (Peace bridge) ซึง่เชือ่มระหวางตัวเมอืงเก่าและเมอืงใหม่ เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี  ค.ศ. 

2010 จัดวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหมท่ีส่วยงามชิน้หนึง่ซ ึง่พาดผา่นแมน่ ้าครูา  

ค ่า            รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Holiday Inn Tbilisi Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม   มทิสเคตา้ - คาสเบก ิ– หบุเขาคอเคซสั                                                                

เชา้            รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta)อดตีนครหลวงแหง่แรกของประเทศจอรเ์จยี ปัจจุบันเป็นเมอืง

ส าคัญ ทางศาสนาครสิต ์นกิายจอรเ์จยีออรโ์ธด็อกซ ์โดยจอรเ์จยีรับครสิตศ์าสนาเขา้มาในประเทศเป็นครัง้แรก

ชว่งตน้ ครสิตศ์ตวรรษที ่4 องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนโบราณสถานแห่งเมอืงมทิสเคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก 

(UNESCO World Heritage Site) เมือ่ปี ค.ศ.1994 น าทา่นชม อารามจวาร ี(Jvari monastery) หรอือาราม

แห่งกางเขน สถานทีศ่ักดิส์ทิธิย์คุศตวรรษที ่6 ซึง่ชาวจอรเ์จยีสักการะนับถอืบชูาเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ี

ไมก้างเขนขนาด ยกัษ์ซึง่ชาวเมอืงกลา่วกนัวา่ นักบญุนโีน่แหง่คัปปาโดเกยี (ซึง่ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วที่

ส าคัญมากของประเทศ ตุรก)ี ไดน้ าไมก้างเขนนี้เขา้มาพรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่ง

โบราณกาล อสิระใหท้า่นเก็บภาพทวิทศันข์องเมอืงมทิสเคตา้และจดุบรรจบของแมน่ ้าครูาและแมน่ ้าอะรักว ีซึง่มี

ความงดงามเป็นอยา่งมาก จากนัน้น าทา่นชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli cathedral) สญัลักษณ์

ของการเปลีย่นความเชือ่มานับถอืศาสนาครสิตซ์ ึง่กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ. 337 

และเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในครสิตวรรษที1่1 ภายในมภีาพเขยีนเฟ

รสโกทีง่ดงาม 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 เดนิทางสู่ เมอืงคาสเบก ิ(Kazbegi) เมอืงเล็กๆซึง่ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางเทอืกเขาคอเคซัส    (Caucasus 

mountains) เมอืงนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั เป็นจุดชมววิยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. 

Kazbeg) หนึ่งในยอดเขาทีส่วยที่สุดของเทอืกเขาคอเคซัส น าท่านเปลีย่นอรยิาบถ น ัง่รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

(Jeep 4 wheels Drive) สูโ่บสถเ์กอรเ์กตสิเมบา (Gergeti sameba church) เป็นโบสถเ์กา่แกก่ลางหุบเขา

คอเคซัส สรา้งตัง้แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ดว้ย หินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือ

ระดับน ้าทะเล รอบตัวโบสถแ์หง่นี้สามารถมองเห็นเทอืกเขาคอเคซสั360องศา ระหว่างการเดนิทางทา่นใหท้า่น

ไดส้ัมผัสบรรยากาศและววิอันงดงามของธรรมชาตเิทอืกเขาคอเคซสั น าท่านแวะใหท้า่นถา่ยรปูกบัอนุสรณ์แหง่

มติรภาพ (Monument of friendship) ก าแพงทรงครึง่วงกลมซึง่เป็นสญัลักษณ์แหง่มติรภาพระหวางรัสเซยี

และ  จอรเ์จยี  

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Marco Polo Gudauri Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 



วนัทีส่ ี ่      โกร ี-อพุลสิชเิค – บอรโ์จม ี                                                                              

เชา้            รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 เดนิทางสู่ เมอืงโกร ี(Gori) อดตีเมอืงอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต 

นอกจากนีย้งัเป็นบา้นเกดิของ โจเซฟสตาลนิ (Joseph stalin)จอมเผด็จการทีท่รงอทิธพิลและอนัตรายทีส่ดุคน

หนึง่ ของโลกในชว่งศตวรรษที ่20 น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Stalin Museum) ตัง้อยูบ่นถนนสตา

ลนิ (Stalin Avenue) ใจกลางเมอืงโกรเีรือ่งราวของสตาลนิมากมายถูกเก็บรักษาไวท้ีน่ี่ ทัง้ ภาพถ่าย ภาพวาด 

ขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตัว และของขวัญ ของก านัล จากบรรดามติรประเทศ น าทา่นเขา้ชมบา้นซึง่สตาลนิเคยพัก

สมัยยังวัยเยาว์จากนัน้น าท่านชมขบวนรถไฟ  โบราณซึง่เดมิเป็นรถไฟของจักรพรรดซิาร์นิโคลัสที่ 2 แห่ง

ราชวงศโ์รมานอฟ ตอ่มาไดก้ลายเป็นของสตาลนิ ภายในขบวนรถไฟแบง่เป็นหอ้งเล็กๆ ทัง้หอ้งท างานของสตา

ลนิ, หอ้งพักผ่อนเป็นตน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอุพลสิชเิค (Uplistsikhe) ชมหนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แก่

ของจอรเ์จยีซึง่ตามประวัตศิาสตร ์ไดบ้นัทกึวามกีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนีก้วา่ 3,000 ปี โดยชว่งทีเ่มอืงนี้มี

ความเจรญิถงึขดีสดุ คอืในชว่งครสิตว์รรษที ่9ถงึ 11กอ่นจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกลในชว่งครสิต์

วรรษที ่11 หนิผาขนาดใหญท่ีถ่กูสกดั และสลักเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมายคอืทีต่ัง้ของนครบนแนวเทอืกเขา

หนิทราย ซึง่มเีนื้อทีป่ระมาณ 8 เฮกตาร ์หรอืราว 50 ไร่ ในอดตีกาล นครถ ้าแห่งนี้ยังเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทาง

สายไหมที่เชือ่มต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับ ประเทศอนิเดียและประเทศจีน อสิระใหท้่านเก็บภาพตาม

อธัยาศัย 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 เดนิทางสู ่เมอืงบอร ์โจม ี(Borjomi) เมอืงตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตข้อง ประเทศจอร์เจีย มี

ประชากรอาศัยอยไูมถ่งึ 15,000 คน แตเ่ป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งน ้าแร ่โดยน ้าแรย่ีห่อ้บอรโ์จมไีดม้ี

การบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บรสิทุธิท์ีไ่หลรนิจากยอดเขาบาคเุรยีน ี(Bakuriani mountain) และสง่ออกไปขาย

กว่า 40 ประเทศ ทั่วโลก โดยในอดตีชาวเมอืงเชือ่กนัวา่จะท าใหม้สีขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้

ทา่นสามารถลิม้ลอง น ้าแรจ่ากธรรมชาตขิองเมอืงบอรโ์จม ีหรอืสามารถซือ้ขวดทีข่ายบรเิวณใกลเ้คยีงเพือ่บรรจุ

น ้าเพือ่ดืม่ได ้น าท่านเขา้ชมสวนบอรโ์จม(ีBorjomi city park) สถานทีท่่องเทีย่วและพักผ่อนของชาวเมอืง

บอรโ์จม ีทีน่ยิมมาเดนิเลน่และ ผอ่นคลายโดยการแชน่ ้าแรใ่นวนัหยดุ อสิระให ้ทา่นเก็บภาพววิทวิทัศนธ์รรมชาติ

จากมมุสงูตามอธัยาศัย            

ค ่า             รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Borjomi Palace Hotel**** หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้     บอรโ์จม ี– คไูทซ ี

เชา้            รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูไทซี (Kutaisi) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวันตกของประเทศ น าท่านเขา้ชม ถ า้โพรมธิอีุส (Promatheus cave) หนึง่ในถ ้าอันน่าอัศจรรยข์องชาว

จอรเ์จยี ถกูคน้พบครัง้แรกปี ค.ศ.1984 และถกูตกแตง่ใหมเ่มือ่ปี ค.ศ.2012 เพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าเขา้ชม

มากมายในแตล่ะปี พบความสวยงามของหนิงอกหนิยอ้ยสะทอ้นแสงสตีระการตาในตัวถ ้า 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 น าท่านชม อารามเกลาต ิ(Gelati monastery)องคก์รยเูนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามแห่งนี้เป็นหนึง่ในมรดก

โลกสถานเมือ่ปี ค.ศ.1944  อารามหลวงของเมอืง สรา้งขึน้ตามพระประสงค์ของกษัตรยิ์ เดวดิที่ 4 กษัตรยิ์

ผูป้กครองประเทศจอรเ์จยี ในชว่งศตวรรษที ่10-11 อารามประกอบดว้ยโบสถ ์2 แห่งคอืโบสถพ์ระ แมม่าร ีและ

โบสถเ์ซนตจ์อรจ์/เซนตน์โิคลัส ภายในตัวโบสถม์ภีาพเขยีนเฟรสโกอ้ันสวยงามมากมายหลายภาพ นอกจากนี้

อารามเกลาตยิังเป็นสถาบันชัน้น าของประเทศที่ผลตินักวทิยาศาสตร์, นักเทววทิยา, และนักปราชญ์ชือ่ดัง 

มากมาย  

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Tskatubo Plaza Hotel****  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก    คไูทซ-ีบาทูม ิ

เชา้            รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 เดนิทางสูป้่อมโกนโีอ ้(Gonio fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลด า ใกลอ้าณาเขตประเทศตรุก ีถกู

สรา้งขึน้เพือ่ ป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดตี นอกจากนี้ยังเชือ่ว่าเป็นสถานทีฝั่งร่างของ

นักบุญมัทธีอัส หนึ่ง ใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่ไดม้ีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจน์แต่อย่างใด 

เนือ่งจากค าสัง่หา้มของรัฐบาล จอรเ์จยี เหตเุกรงวา่จะเป็นการท าลายโบราณสถานใหท้รดุโทรมลง  

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  



 น าท่านสูต่ลาดผลไมข้นาดใหญข่องที ่ตัง้อยูร่ะหว่างทางกลับสูเ่มอืงบาทมู ิท่านสามารถเลอืกซือ้ผลไมส้ดใหม ่

และ ผลไมข้องประเทศจอรเ์จยีกอ่นขึน้เครือ่งกลับ ซึง่ทีต่ลาดแหง่นีม้สีนิคา้วางจ าหน่ายมากมาย ไมว่า่จะเป็นผัก 

ผลไม ้เครือ่งเทศ และสนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงบาทูม ิ(Batumi) 

เมอืงท่าชายทะเลและหนึง่ในเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี ตัว เมอืงตัง้อยู่ตดิทะเลด าทางทศิ

ตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ เมอืงบาทูมยิังไดรั้บการสนับสนุนใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่ว ตัง้แต่ปี ค.ศ.2010 เป็น

ตน้มา โดยมกีารปรับรปูโฉมอาคารและตัวเมอืงเกา่  

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Euphoria  Hotel Batumi**** หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด    บาทมู ิ-อสิตนับลู                                                                                      

เชา้            รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิชมนครบาทมู ิชมจตัรุสัปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึง่ในจัตุรัสส าคัญของเมอืงบาทูม ิซึง่ราย

ลอ้มดว้ยรา้นอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อทีก่ว่า 5,700 ตารางเมตร ใกลร้มิอ่าวทะเลด า สถาปัตยกรรม

โดยรอบนับว่าไดแ้รงบันดาลใจจากประเทศอติาลโีดยแท ้สังเกตไดจ้ากภาพ โมเสกและงานกระจกสทีีห่าดูได ้

ตามอาคารรอบจัตุรัสแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลแีละนีโน่ (Ali and Nino moving sculptures) รูปปั้นพเิศษสูง 8 

เมตรรมิทะเลด าทีส่ามารถเคลือ่นไหวไดทุ้กๆ 10 นาท ีจุดประสงคท์ีถู่กสรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความรักของหนุ่ม

สาวตา่งเชือ้ชาตศิาสนา และยงัแสดงถงึสนัตภิาพระหวาง ่ประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย  อสิระใหท้า่น

เก็บภาพประทับใจ น าท่านขึน้กระเชา้ชมววิ 360 องศาของเมอืงบาทูม ิใหท้่านสัมผัสววิมุมสูงอันสวยงาม

ของเมอืงบาทมูทิทีท่อดยาวจรดทะเลด า  

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 น าท่านสู ่The Batumi Bazar ชมสสีันของตลาดทอ้งถิน่ขนาดใหญ ่อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ฝากของที่

ระลกึตามอธัยาศัย  

17.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิบาทมู ิเพือ่เตรยีมเชคอนิ  

20.20 น.    ออกเดนิทางจากสนามบนิบาทมูสิูส่นามบนิอสิตันบลู (IST)โดยเทีย่วบนิ TK393 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2ชัว่โมง)  

21.30 น.  เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

หมายเหต ุ

 เดนิทาง 27 ก.ย-3 ต.ค // 26ต.ค-2 พ.ย //13-20 พ.ย 13-20 พ.ย // 20-27 พ.ย // 27 พ.ย-4 ธ.ค 

17.45 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิบาทมูสิูส่นามบนิอสิตันบลู (IST)โดยเทีย่วบนิ TK393 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชัว่โมง)  

19.55 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

20.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

วนัทีแ่ปด   กรงุเทพฯ 

01.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง 

15.00 น.     เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

หมายเหต ุ

 เดนิทาง 27 ก.ย-3 ต.ค // 26ต.ค-2 พ.ย //13-20 พ.ย 13-20 พ.ย // 20-27 พ.ย // 27 พ.ย-4 ธ.ค 

10.10 น.     เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง 2562 ราคา/ บาท 

กนัยายน 62 

19-26 ก.ย 

27 ก.ย – 3 ต.ค  ** พเีรยีดใหม ่** 

ตลุาคม 62 

7-14 ต.ค ** พเีรยีดใหม ่** 

10-17   ต.ค  ** พเีรยีดใหม ่** 

26 ต.ค -2 พ.ย ** พเีรยีดใหม ่** 

 

53,600.- 

53,600.- 

 

53,600.- 

53,600.- 

53,600.- 



พฤศจกิายน 62 

13-20 พ.ย 

20-27 พ.ย** พเีรยีดใหม ่** 

27 พ.ย-4 ธ.ค ** พเีรยีดใหม ่** 

 

53,600.- 

53,600.- 

53,600.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 7,900.- 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัร ์

เพิม่ทา่นละ 3,900 บาท  

2.   ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.    คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยดั (กรงุเทพ-อสิตนับลู-ทบลีซิี/่บาทมู ิ-อสิตนับลู-กรงุเทพ) 

2.     คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศจอรเ์จยี 

3.     คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.     คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5.     คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.     คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.     คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    

8.     คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1 คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 2000 บาท/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์

วสดุทา้ย  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  

3.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  

5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  

6.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

7.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ   

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วันหลังจากการจอง  ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่น

เดนิทาง 35 วัน  

2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯ

ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ 

1.    การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่ง

นอ้ย  15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  



3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4.  บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิค่าทัวร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุก

กรณี   

5.  ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ 

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอื

การ ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญู-หาย ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

7.  ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัรา คา่น ้ามนั 

หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8.  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

9.  ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่าย

การบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอื

ผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็ว ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรอืมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้

(น ้าหนักของประตูประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

Leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิตามทีส่าย

การบนิเรยีกเก็บ 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะน าใหท้า่น 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 

น า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวาม

แตกตา่งกนัซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีง

ได ้โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่ี

จะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้นเท่านัน้ในกรณีที่มกีารจัดประชุมนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรม

สงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 



กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ  

 กรุณางดน าของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ

เล็บเป็นตน้กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะ

ของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดย

จะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใส

พรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ( 

ICAO ) หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน า

ขึน้เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนัก

เพิม่เป็นสทิธÍิของสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวาม

กวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ

น าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่น

และมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)  

 

 

 

 

 


