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 สาธารณรฐัจอรเ์จีย ไดก้่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1918 หลงัจกัรวรรดิรสัเซียล่มสลาย ซ่ึงจอรเ์จียตกเป็นส่วนหน่ึงของ

ประเทศรสัเซียมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 11 และมีปัญหาความขดัแยง้เร่ืองการแบ่งแยกดินแดนมาโดยตลอด 

หลงัจากแยกประเทศแลว้ จอรเ์จียก็ประสบปัญหาทางการเงินต่อมาอีกเจ็ดสิบกว่าปี 

 เทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ ท าหน้าท่ีแบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย 

ท าใหเ้กิดกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในสองทวีปข้ึน คือ รสัเซีย จอรเ์จีย อารเ์มเนีย และอาเซอรไ์บจาน โดยมียอดเขาสูงสุด

คือ ยอดเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) ซ่ึงสูง 5,642 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 

 คนไทยเท่ียวประเทศจอรเ์จีย ไม่ตอ้งขอวีซ่า อยู่ไดไ้ม่เกิน 365 วนั  

 จากประเทศไทย ไม่มีสายการบินตรงไปประเทศจอรเ์จีย ตอ้งต่อเคร่ืองท่ีประเทศใกลเ้คียงเช่น ตุรกี หรือรสัเซีย 

โดยรวมแลว้ใชเ้วลาประมาณ 12-14 ชัว่โมง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 11 เม.ย.63           กรุงเทพ –  อสิตัลบูล   (-/-/-)                         ✈ - -  

2 12 เม.ย.63 อสิตันบูล – บาทูมี  (-/L/D) X X X 
WORLD PALACE HOTEL 

@BATUMI  DAYS 1   

3 
13 เม.ย.63 BATUMI    - KUTAISI - TBILISI  
(B/L/D) 

X X X 
BEST WESTERN 

HOTEL@TBILLISI DAYS 3 

4 14 เม.ย.63  ทบิลซีิ    (B/L/D) X X X 
BEST WESTERN 

HOTEL@TBILLISI DAYS 3 

5 
15 เม.ย.63           ทบิลซีิ –อ่างเกบ็น า้ชินวารี – คสัเบก ิ–      
GUDAURI            (B/L/D) 

X X X 
GUDAURI LOFT  

HOTEL@GUDAURI DAYS4 

6 16 เม.ย.63          TBILISI   - ISTANBUL    (B/L/-) X X -  

7 17 เม.ย.63          BKK    (-/-/-)                 ✈ ✈ -  
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ตารางไฟลบ์ินโดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES TK 

PLACE DEP TIME ARR TIME FLIGHT NO. 

BKK - IST 2300 0520 TK69 

IST - BUS 0625 0920 TK390 

TBS - IST 1725 1900 TK383 

IST - BKK 0125 1500 TK68 

 

จอร์เจีย เป็นประเทศท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องรัสเซีย คร้ังหน่ึงจอร์เจียเคยเป็นประเทศในสหพนัธรัฐรัสเซียมาก่อน 

ซ่ึงประเทศจอร์เจียมีประวติัศาสตร์ท่ีถูกปกครองโดยหลายชาติพนัธ์มาอยา่งยาวนาน ตั้งแต่เปอร์เซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง 

และรัสเซีย จนกระทัง่ไดเ้ป็นประเทศจอร์เจียอยา่งในปัจจบนั ดว้ยประวติัศาสตร์ของจอร์เจียท่ีผา่นการปกครองมาหลายชาติ

หลายวฒันธรรม ท าใหจ้อร์เจียมีวิถีการกินด่ืมท่ีผสมผสาน อาหารมีเน้ือสตัวแ์ละผกัสลดัแบบยโุรปในขณะเดียวกนักเ็นน้การ

กินแป้งแบบชาวเอเชียกลาง ผูค้นจอร์เจียมีผิวขาวใสแบบยโุรป จมูกโด่งมากเหมือนเปอร์เซีย ตวงตากลมโต มองแลว้ก่ึงยโุรป

ก่ึงแขก ในม้ืออาหารจะมีเน้ือสตัวห์ลากชนิดและผกัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแทบทุกม้ืออาหารจะมีแป้งเป็นจานน าไม่เนน้ขา้ว

เหมือนไทยเรา 

 เรียนรู้ วฒันธรรม วิถีความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมดงัเดิมของชาวจอร์เจียกนั  

สมัผสัอาหารเพื่อสุขภาพ ท่ีอุดมไปดว้ยผกัและเคร่ืองเทศ ซ่ึงจอร์เจียเป็นประเทศทางตะวนัตกเฉียงใตข้องรัสเซีย 

อาหารจะไดรั้บอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียกลางผสมกนัแบบลูกคร่ึง และกลายเป็นอาหารยอดนิยมและรู้จกั

แพร่หลายตั้งแต่สมยัสตาลิน ผูน้ าสหภาพโซเวยีตผูสื้บอ านาจต่อจากเลนิน ท่ีน าเอาอาหารชาติตวัเองเขา้มา จนเกิดเป็น

ร้านอาหารจอร์เจียมากมาย 
 

นอกจากน้ีจอรเ์จยียงัมชีือ่เสยีงมาก เกีย่วกบัไวน์และน ้าแร ่เเต่เสยีดายทีเ่ราจะไมพ่บเจอสนิคา้เหล่านี้มากนกั 

เพราะความขดัแยงัทางนโยบายทางการเมอืงตัง้แต่สิน้สดุสหภาพโซเวยีต 
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โดยบนโตะ๊อาหารของชาวจอร์เจียจะแบ่งเป็น ของทานเล่นก่อนม้ืออาหาร, อาหารจาน

หลกั, ซุป, สลดั,ขนมหวาน 
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20.00 น.คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดแูลในการตรวจ

เอกสารการเดินทาง เคานเ์ตอร ์U ประต ู9 ของสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์  

23.00 น.✈ ออกเดินทางสู่ สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชัน่แนล 

           โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK69 (ใชเ้วลาเดินทาง 10 ชัว่โมง) 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.20 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์กรุงอิสตนับูล (รอต่อเคร่ืองประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

06.25 น. ✈ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชิประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES  

  เท่ียวบินท่ี TK390  (เวลาบินโดยประมาณ  2 ชัว่โมง 20 นาที พกัผอ่นรับประทานอาหารบนเคร่ือง)  
09.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตบิาทูมี (BUS) ประเทศจอรเ์จยี 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ  

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอตอ้นรบั ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้  

 

วนัแรก  11  เม.ย.63 กรุงเทพ –  อิสตลับูล   (-/-/-)                           

   

วนัที่สอง 12 เม.ย.63 อิสตนับูล – บาทูมี  (-/L/D) 
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จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไป ยงัเมืองบาทูม่ี (BATUMI) เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเล บนชายฝัง่ตะวนัออกของ

ทะเลด า เป็นเมืองหลวงของ อตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระท่ีปกครองตนเองอยูท่างดา้นตะวนัตกของประเทศ

จอรเ์จยีครอบคลุมพื้ นท่ีบริเวณกวา้งปละมีสภาพภมูทิศัน์ท่ีหลากหลายแตกต่างกนั มีทั้งบริเวณเทือกเขาสงูท่ีอุดมไปดว้ย

ป่าไมเ้ขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาท่ีเขียวชอุ่ม เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมทิีวทศัน์สวยท่ีสุดของจอรเ์จยี มีความงามของธรรมชาติท่ี

น่าต่ืนตาต่ืนใจ พื้ นท่ีดา้นหน่ึงของเมืองท่ีถูกลอ้มดว้ยทิวทศัน์ของทะเลด า เมืองบาทมูิ (Batumi) เป็นเมืองท่ีมีท่าเรือ

ส าคญัขนาดใหญ่ รวมถึงถนนท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  

น าท่านชมรปูป้ันความรกัในบาทมูีเป็นอนุสาวรียท่ี์โรแมนติกท่ีสุดในเมืองชายทะเลบาตมูี ซ่ึงเป็นรปูป้ันขนาดใหญ่ท่ี

แสดงถึงความรกัท่ีแทจ้ริง ประวตัขิองประตมิากรรม "Ali and Nino" ดว้ยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไมส่ามารถ

อยูด่ว้ยกนัไดเ้พราะผูช้ายคนน้ันเป็นมุสลิมและผูห้ญิงคนน้ันเป็นคริสเตียน พวกเขาตอ้งอดทนทั้งการปฏิวติัและสงคราม

กลางเมืองเพ่ือเป็นพยานในการก่อตวัของสาธารณรฐัอาเซอรไ์บจาน โดยอาลีและนีโมจ่ะค่อยๆขยบัเขา้หากนั เปล่ียนท่า

ทุก ๆ 10 นาทีจนกระทัง่พวกเขาพบกนัและรวมเขา้เป็นหน่ึงเดียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น 

น าทุกท่านชมเมืองทา่แหง่บาทูมิ และน าทุกท่านไดล้่องเรอืชมเมืองบาทูมิซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลด า เป็นจุดหมาย

ปลายทางส าหรบัการพกัผ่อนสุดพิเศษในจอรเ์จียเมืองบาทูม่ี (BATUMI) เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเล บนชายฝัง่

ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมืองหลวงของอตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระท่ีปกครองตนเองอยูท่างดา้นตะวนัตก

ของประเทศจอรเ์จียครอบคลุมพื้ นท่ีบริเวณกวา้งปละมสีภาพภูมทิศัน์ท่ีหลากหลายแตกต่างกนั มีทั้งบริเวณเทือกเขาสงู

ท่ีอุดมไปดว้ยป่าไมเ้ขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาท่ีเขียวชอุ่ม เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมทิีวทศัน์สวยท่ีสุดของจอรเ์จยี มีความงาม

ของธรรมชาติท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ พื้ นท่ีดา้นหน่ึงของเมืองท่ีถูกลอ้มดว้ยทิวทศัน์ของทะเลด า เมืองบาทมูิ (Batumi) เป็น

เมืองท่ีมีท่าเรือส าคญัขนาดใหญ่ รวมถึงถนนท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  
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น าท่านชมบรรยากาศของบา้นเรอืนเก่า ในยา่น Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square สรา้งขึ้ นในปี 2009 

เป็นอาคารท่ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวจอรเ์จีย Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบ

ผสมผสาน และในปี 2011 ท่ีผ่านมา สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ร่ิมปรบัปรุงเพ่ือใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหยอ่นใจแห่ง

ใหมข่องเมืองประกอบไปดว้ยภตัตาคาร , โรงแรม , ไนทค์ลบั ฯลฯ  
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม  WORLD PALACE HOTEL @BATUMI  DAYS 1  ระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเท่า 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น้ันน าท่านเดินทาง สูเ่มืองคูไตซี(KUTAISI) ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง 39 นาที  พาท่านยอ้นกลบัไปเมื่อสมยั

คริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13 เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ ของอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจกัร

จอรเ์จียนโบราณนัน่เอง 

น าทุกท่านชมตลาดผลไมแ้ละขายขา้วของต่างๆยามเชา้ ใหไ้ดรู้จ้กัผลไมอ้นัขึ้ นชื่อของจอรเ์จีย สินคา้พื่นเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม 13 เม.ย.63 BATUMI    - KUTAISI - TBILISI  (B/L/D)                                   

   

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKqdPFr93VAhWJLo8KHULeBeYQvwUIIigA


เอสทีดี ทราเวล 

  59 หมู่ 7 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

                    โทร: 029630414; 0924054546; 0863218269 

ใบอนุญาตเลขท่ี  11/08708 

8 .  ***ภาพประกอบใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 

 

 

 

และสถานท่ีส าคญัท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกแหง่หน่ึงของ จอรเ์จียคือ “มหาวหิารบากราติ” ตั้งอยู่

ในเมืองคไูตซี เช่นกนั แมจ้ะถกูท าลายไปบา้งจากพวกเติรก์ แต่บางส่วนก็ยงัคงอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี สรา้งในปี

ศตวรรษท่ี 11 สะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอยา่งเด่นชดั แมว้า่ตวัโบสถจ์ะไดร้บัความเสียหายทั้งจากศตัรผูู ้

รุกรานและภยัธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ไดม้ีการบรูณะมาโดยตลอด และสามารถชมววิทิวทศัน์โดยรอบ

เน่ืองจากโบสถต์ั้งอยูบ่นเนินเขา Ukimerioni ท าใหส้ามารถมองเห็นทศันียภาพท่ีสวยงามไดโ้ดยรอบ 
 
 
 
 
 

 
 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น  

น าท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี มีการตั้งถ่ินฐานในดินแดน

แถบน้ีกนัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) 

ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญ

สุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 และถูกปล่อยให้

เป็นเมืองรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานท่ีมีหอ้งโถงขนาดใหญ่ท่ีชาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซ่ึง

เป็นลทัธิบชูาไฟ เป็นลทัธิของคนในแถบน้ีก่อนท่ีศาสนาคริสตจ์ะเขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมีหอ้งต่างๆ ซ่ึงคาดวา่

เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ท่ีสรา้งข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 จาก 
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9 .  ***ภาพประกอบใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑข์องสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ 

พรอ้มทั้งเร่ืองราวต่างๆของท่านสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางกลับสู่ ทบลิิซี  

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 2 ระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเท่า 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมวิหารศกัดิสิ์ทธ์ิของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกนัวา่ HOLY SAMEBA เป็นโบสถห์ลกั

ของคริสตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตั้งอยูใ่นทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งข้ึนระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็น

วิหารท่ีสงูท่ีสุด อนัดบัท่ี 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่  14 เม.ย.63  ทบิลซีิ    (B/L/D)                                      
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10 .  ***ภาพประกอบใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้ สูต่วัเมืองทบิลิซีชมสะพานแห่งสนัตภิาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เป็นอีกหน่ึงงาน

สถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย 

สถาปัคนิกชาวอิตาเล่ืยนช่ือ Michele De Lucchi สะพานมี

ความยาวท่ี 150 เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั 

เปิดอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2010 

โครงสรา้งน้ันถูกออกแบบและสรา้งท่ีอิตาลี และน าเขา้มา

โดยรถบรรทุก 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตั้งในเมือง Tbilisi 

ท่ีตั้งน้ันอยูบ่นแมน่ ้า Mtkvari River สามารถมองเห็นได้

หลายมุมจากในเมือง และยงัมี illuminating ท่ีจะแสดงแสง

สีจากไฟ LED ท่ีติดตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 นาที

ก่อนท่ีพระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า 

เมืองทบิลิซี ถูกสรา้งโดยกษัตริยว์าคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมื่อครั้งคริสตศรรษท่ี 5 หรือเมอืประมาณ 

1,500 ปีก่อน เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการ

ขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดัระหวา่งทวปีเอเชียกบัทวปียุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้าจากสถานีที่สวน RIKE ใกล ้EVROPIS MOEDANI ฝัง่ตรงขา้มแม่น ้า ข้ึนไปยงัป้อม   

ดวูิวทิวทศัน์ ค่อยๆ ไต่ระดบัความสงูข้ึนเร่ือยๆ ท าใหเ้ราไดเ้ห็นวิวของเมืองทิบิลิซีไดอ้ยา่งเต็มตา ซ่ึงถา้มองจากดา้น

ป้อมดา้นบนลงมาเราก็จะเห็นแลนมารค์หลกัๆ ท่ีส าคญัในเมืองเกือบทั้งหมด ไม่วา่จะเป็น สะพานสนัติภาพ (The 

Bridge of Peace) สะพานความยาว 150 เมตร ท่ีสรา้งพาดผ่านแม่น ้าครูาเพ่ือเช่ือมระหวา่งตวัเมืองเก่าและเมืองใหม่ 

ทบิลิซี, โบสถเ์มเตคี (Metekhi Cathedral), รปูป้ันของกษัตริยว์าคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) รวมถึงโบสถท์

รินิต้ีโลเคชัน่ดว้ย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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11 .  ***ภาพประกอบใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเท่ียว ชมเมืองทบิลซีิ (OLDTOWN: METECHI)  

ชมป้อมนารกิาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรียม์ารดาแห่งจอรเ์จีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อม

นาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สรา้งขึ้ นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ผ่านผูป้กครอง

มาหลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศอุ์มยัยดั (Umayyad 

Dinasty) ของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งช่ือใหใ้หมว่า่ NARIN QALA 

แปลวา่ป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวติัศาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ี

แข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านชมโรงอาบน ้า SULFUR BATH บริเวณน้ีเป็นโรงอาบน ้ามีทั้งท่ีเป็นสาธารณะและส่วนตวั เน่ืองจากบริเวณใกลเ้คียง

มีล าธารท่ีมีสายแร่ก ามะถนั ปะปนอยู ่หากลงไปเดินตรงล าธารเล็กๆ เราก็จะไดก้ล่ินของก ามะถนัดว้ย 

บริเวณน้ีจะเห็นเป็นโดม แต่ะละโดมคือ 1 หอ้งอาบน ้า โดยเชื่อวา่การมาอาบน ้าผสมก ามะถนัน้ี จะท าใหร้่างกายสะอาด

และดีต่อสุขภาพ 
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12 .  ***ภาพประกอบใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 3 ระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเท่า 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปตามเสน้ทางหลวงของจอรเ์จยีท่ีมีช่ือวา่ Georgian Military Highway ถนนสายน้ีเป็นถนนสาย

ส าคญัท่ีสุดท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยัท่ีจอรเ์จียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้ม

เทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภมูิภาคน้ี ถนนแห่งประวติัศาสตรน้ี์เป็นเสน้ทางท่ีจะ 

น าทา่นข้ึนสู ่เทือกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งทวีปยุโรป และเอเชีย 

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อย  ระหวา่งทางน าท่านแวะ ชมป้อมอนันานูร ี

(Anauri Fortress) ป้อมปราการอนัเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ้ นในสมยัศตวรรษท่ี 16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงท่ีลอ้มรอบ

ป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซ่ึงเป็นโบสถของชาว

เวอรจ์ิน ภายในยงัมี หอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสงูของป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพท่ีสวยงาม

ของ อ่างเก็บน ้าชินวาร ี(ZHINVALI)ท่ีซ่ึงท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไวใ้ฃแ้ละช่ืนชมทศันียภาพทิวทศัน์ ของภเูขา

ลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี จากน้ันออกเดินทางต่อไปตามเสน้ทางหลวง ริมฝัง่แมน่ ้า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ท่ีระดบัความ

สงู 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ เพ่ือเดินทาง สูเ่มืองคสัเบกิ (KAZBEGI) ความสงูท่ี 1,700เมตร หรือใน

ปัจจุบนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพ่ิงเปล่ียนเมื่อปี 2006 น้ีแต่คนมกัจะเรียกติดปากกนัอยู่

วา่ คสัเบกิอยู ่เมืองน้ีอยูห่่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขา

คอเคซสัท่ีส าคญัของประเทศจอรเ์จยี มภีมูิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมววิของยอดเขาคสัเบกิอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างทาง น าท่านชมและแวะถ่ายภาพที่  

อนุสรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จยี (Russia-Georgia Friendship Monument)  

วนัที่หา้ 15 เม.ย.63     ทบิลซีิ –อ่างเก็บน ้าชินวาร ี– คสัเบกิ – GUDAURI            (B/L/D)                                  
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13 .  ***ภาพประกอบใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 

 

 

 

 

อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินและมภีาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินท่ีแผ่เต็มพื้ นท่ีดา้นในของอนุสรณ์

ทั้งหมด บอกเล่าประวติัศาสตรค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งจอรเ์จียและรสัเซีย 

สรา้งขึ้ นในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปีสนธิสญัญาจอรจ์ีเอฟสกี  

(Treaty of Georgie ski) และความสมัพนัธร์ะหวา่งสหภาพโซเวียต (Soviet Union) และจอรเ์จยี (Georgia) ตวัอนุสรณ์

สถานในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นสญัลกัษณข์องมิตรภาพระหวา่งรสัเซียและจอรเ์จียอีกต่อ เน่ืองดว้ยเหตุการณใ์นประวติัศาสตร์

ท่ีท าใหค้วามสมัพนัธข์องสองประเทศน้ีตอ้งสัน่คลอนอยา่งรุนแรง 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น  

จากนั้นเปล่ียนยานพาหนะเป็นรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ นัง่รถจิ๊ป 4X4 1คนั ข้ึนไดป้ระมาณ 6 ทา่นเทา่นั้น  

เพ่ือข้ึนเขาไปชมโบสถ ์ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเ้วลาราว 30 นาท ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกท่านข้ึนสู่เนินเขา ท่ีตั้งของโบสถส์มินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถเ์กอเกต ิ(GERGETI TRINITY 

CHURCH)  คือโบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณส์ าคญัแห่งหน่ึงของประเทศจอรเ์จีย โบสถค์ริสตนิ์กาย

จอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซเ์ก่าแก่น้ี สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 บนยอดเขาท่ีมคีวามสงูถึง 

2,170 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ดว้ยทิวทศัน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและโบสถเ์ล็กๆท่ีตั้งอยูอ่ยา่งโดด

เด่ียวเปล่ียวเหงาจึงท าใหท่ี้น่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัท่ีจอรเ์จยียงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซ

เวียตซ่ึงตั้งอยูอ่ยา่งสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซ่ึงลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี ท่ีระดบัความสงู 2,170 เมตร  

***หมายเหต ุเน่ืองดว้ยเดือนพฤศจกิายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอรเ์จยี หิมะ

จะตกเป็นจ  านวนมากและแตล่ะปีความความหนาวเยน็ของน ้าแข็ง หิมะก็ไม่เทา่กนั ท าใหท้างข้ึนเขาสูโ่บสถส์มิน

ดา วาเมบานั้นปิดเพราะถนนล่ืน ก่อใหเ้กินอนัตราย รถบสัใหญไ่ม่สามารถข้ึนไปไดแ้ละรถรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่

สามารถข้ึนไปบนยอดเขาสมินดาไดเ้ช่นกนั  โดยหนา้งานในแตล่ะครั้งจะค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็น

ส าคญั **** 
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14 .  ***ภาพประกอบใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม GUDAURI LOFT  HOTEL@GUDAURI DAYS4 ระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทา่ 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคดา้ (MTSKHETA) ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จีย เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

จอรเ์จยีอายุกวา่ 3,000 ปี ตั้งอยูห่่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีต

เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซ่ึวเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปี

ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนน้ีไมม่ีอะไรจากสมยัน้ันหลงเหลืออยูแ่ลว้ ศาสนาคริสตเ์ขา้มาเผยแผ่ในเมืองน้ี

ช่วงศตวรรษท่ี 4 องคก์ารยเูนสโก ไดข้ึ้นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคดา้ (HISTORICAL MONUMENT OF 

MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคก์ารยเูนสโกไดขึ้ นทะเบียนโบราณสถานแหง่เมืองมิทส

เคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE) 

วนัที่หก 16 เม.ย.63     TBILISI   - ISTANBUL    (B/L/-)      
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15 .  ***ภาพประกอบใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 

 

 

 

 

น าท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวร ี(SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็น

ศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอรเ์จยี สรา้งข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบัสองของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอรเ์จยีเปล่ียนความเช่ือและหนัมานับถือศาสนาคริสต ์และ

ใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านชมมหาวิหารจวาร ี(JVARI MONASTERY) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ของศานาคริสตนิ์กาย 

ออโธด๊อก สรา้งขึ้ นเมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขน 

ขนาดใหญ่ ซ่ึงชาวเมืองกล่าวกนัวา่ นักบุญนีโน่ หรือแมชี่นีโน่ แห่งคปัปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีปัจจุบนั) ได ้

น าไมก้างเขนน้ีเขา้มาและเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล  
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16 .  ***ภาพประกอบใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 

 

 

 

 

 น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงหา้งดงั ก่อนเขา้สนามบิน 

East Point เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีรา้นคา้มากมาย รา้นอาหารและเครื่องด่ืม,เส้ือผา้ 

14.00 น. น าท่านเดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอรเ์จยี 

17.25 น.ออกเดินทางสูส่นามบิน IST อิสตนับูล อาตาตรูก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล 

   โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 383 

19.00 น.เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตรูก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล (รอเปลียนเครือ่ง 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

01.25 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 68 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

อตัราค่าบริการ ขัน้ต า่ 15 ท่าน  

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเด่ียวจา่ยเพ่ิม 

11 – 17 เม.ย.63   45,888.-  9,000 บาท 

 UPDATE 26FEB20 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่จด็  17 เม.ย.63    IST –กรุงเทพฯ      (-/-/-)      
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17 .  ***ภาพประกอบใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 

 
 

 
*** หมายเหต ุรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั *** 

ราคาน้ีขายในคณะท่ีมากกวา่ 15 – 20 ท่านขึ้ นไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐาน

ของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต า่กวา่ 15 ท่าน ทางคณะทวัรจ์ะแจง้ค่าใชจ้า่ยท่ีเพ่ิมข้ึนในกรณีท่ีคณะทวัรทุ์ก

ท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีหวัหนา้ทวัรไ์ทย อ านวยความสะดวก 

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากท่ีมีการจอง  

        พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดนิทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 20 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัร

โดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตยก่์อนการเดินทาง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั  Turkish Airlines ชั้นประหยดั (Economy Class)  , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน หอ้งจะเป็นเตียง  TWIN ROOM รวมทั้งส้ิน  4 คืน 

 ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ 

  ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผู ้

เอาประกนัภยั อายุระหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่กวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % 

ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสงูกวา่ 85 ปี ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

  

เงื่อนไขการจอง 
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18 .  ***ภาพประกอบใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 

 

 

 

 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน  

7 ก.ก. 1ใบ  

 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ค่าบริการ และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยต่างๆอนัสืบเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบติัภยัทาง

ธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคน

เขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัท 

 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

 พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมท่ีพกั  
 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 2 USD/วนั,รา้นอาหาร, ทิปหวัหนา้ทวัรจ์าก 

เมืองไทย USD/วนั ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอื่น ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 3 USD / ทา่น ส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  x 5 วนั =15 USD 

 2 USD / ท่าน ส าหรบัคนขบัรถตอ่วนั  x 5 วนั = 10 USD 

 3 USD /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย  x 7 วนั = 21USD 

รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,520 บาทไทย 

 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  
ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล รบัรอง  

บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี 

อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

ไมไ่ดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

  

กรณียกเลิก 
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19 .  ***ภาพประกอบใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออก เมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ทางคณะ

ทวัร ์ขอเพ่ิมท่านละ 2,000 บาท กรณีท่ีคณะทวัรทุ์กท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีไกด ์อ านวยความสะดวก ** 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสมซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบอีกที 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวิสยับาง

ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ  

เคร่ืองบนิรีเลย์  ภยัธรรมชาต ิปฏิวตัิ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิ่มท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือ

ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ อบุตัิเหตตุา่ง  

เน่ืองจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี 
เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 
ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผู้ เดินทางเป็นส าคญั  
ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมือง 
ส าหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตา่งด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ
แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออก  

 

หมายเหต ุโปรดอ่าน !! 
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20 .  ***ภาพประกอบใช้เพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 

 

 

 

 

หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือไดว้่าท่านไดย้อมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามท่ีแจง้ไวต้ามเอกสาร
ดา้นบนแลว้  

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไมน่้อยกวา่ 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บั

ทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

ช่องทางติดต่อ 

หากมีข้อสงสยัใดๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าที่ ฝา่ยชว่ยเหลือและส ารองทีน่ั่ง ตลอดเวลาท าการของบรษิทัฯ  
ระหวา่งเวลา 10.00 - 18.00 น. ของวนัจันทร์-วนัศุกร ์และ เวลา 10.00-17.00 น. ของวนัเสาร ์ไดท้าง
หมายเลขโทรศพัท ์02–963-0414 หรอื 092-405-4546 , 086-321-8269 และทาง  Line Official : 
@stdtravel (ท าการตลอดเวลา) วนัอาทติยห์ยดุท าการ 

ช่องทางการจ่ายเงนิ 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย  
ชื่อบัญช ี: บรษิัทศรไีทยเดิม กรุป๊. จ ากดั(สาขาปากเกร็ด) 
เลขบัญชี : 123-0-18724-3 

ธนาคารกสกิรไทย 
ชือ่บญัช ีบรษิทั ศรีไทยเดิม กรุป๊ จ ากัด(สาขาถนนรชัดา-ห้วยขวาง) 
เลขทีบ่ญัช ี: 089-1113-23-4 


