บิ นด้วยสายการบิ น TURKISH AIRLINE (TK) : ขึน
้ เครื่องสนามบิ นสุวรรณภูมิ (BKK)
TK 069
BKK(สุวรรณภูมิ) – IST(อิ สตันบูล)
23.30 – 06.10+1
TK 390
IST(อิ สตันบูล) – BUS(บาทูมี่)
08.00 – 10.50
TK 377
BTS(ทบิ ลิซี) – IST(อิ สตันบูล)
10.00 – 11.30
TK 068
IST(อิ สตันบูล) – BKK(สุวรรณภูมิ)
01.55 – 15.00
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ้ น) และ ถือขึน
้ เครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19

** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง
** รับแค่กรุป
๊ ละ 15 ท่านเท่านัน้ เทีย่ วสบายใจ
** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ทีน่ ั ่ง นั ่งสบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคทุกวัน
** ร้านอาหารจัดโต๊ะละ 4 ทีน่ ั ่งเท่านัน้ และเสริฟอาหาร 1 ท่านต่อ 1 SET ไม่ทานอาหารร่วมกัน
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** พิเศษ!! ประกันการเดินทางคุม้ ครองวงเงิน 2 ล้านบาท ของบริษทั MSIG
** วัคซีนทีเ่ ดินทางได้ ทุกยีห
่ อ้ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วัน **

DAY 1
20.30

23.30

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริ การบนเครื่องบิ น)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู
9 สายการบิ น TURKISH AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขันตอนการเช็
้
คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุง อิ ส ตัน บู ล ประเทศตุ ร กี โดยสายการบิน TURKISH
AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 069 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10
ชั ่วโมง **

DAY 2

อิ สตันบูล(ตุรกี) – สนามบิ นบาทูมี่ – ล่องเรือทะเลดํา – เที่ยว OLD TOWN –
จัตรุ สั เปี ยเซซ่า – รูปปัน
้ คนคู่
(–/–/D)

06.10
08.00

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อิ สตันบูล เมืองอิ สตันบูล ประเทศตุรกี
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานเมื อ งบาทู มี่ ประเทศจอร์เ จี ย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เทีย่ วบินที่ TK 390 ** มีบริ การอาหารและเครื่องดื่มบริ การ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานบาทูมี่ ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขันตอนการตรวจหนั
้
งสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
เมืองบาทูมี่ (BATUMI) เมืองนี้ตงั ้ อยู่บนริมะเล บนชายฝั ง่ ตะวันออกของทะเลดํา เป็ นเมืองหลวงของอัตจา
รา (AJARA) เป็ นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูม ิ
(BATUMI) เป็ นเมืองทีม่ ที า่ เรือสําคัญ ขนาดใหญ่
นําทุกท่าน ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุทไ่ี ด้ชอ่ื ว่าทะเลดําก็เพราะดินโคลน
ชายฝั ง่ ดิน ทรายชายหาดของทะเลแห่ ง นี้ เ ป็ นสีดํ า อัน เนื่ อ งมาจากสารไฮโดรเจนซัล ไฟด์ ให้ท่ า นได้

10.50
เที่ยง

เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูม ิ (ประมาณ 30นาที) นํ าท่านช้อปปิ้ งที่ THE BOULVARD เป็ น
ถนนสายใหญ่ทท
่ี อดยาวไปตามริมอ่าวทะเลดื และเต็มไปด้วยร้านอาหาร และคาเฟ่ มากมาย ให้ลกู ค้าได้ผอ่ น

คลาย ถ่ายรูป
นําท่านชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN ชมจตุรสั เปี ยเซซ่า PIAZZA SQUARE
สร้างขึน้ ในปี 2009 เป็ นอาคารทีไ่ ด้รบั การออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย VAZHA ORBELADZE
สร้างด้วยสไตล์สถาปั ตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทานทําให้เมืองนี้มคี วามน่ารัก
นําท่านชมรูปป้ ันอาลีและนี โน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รูปป้ั นสูง 8 เมตร ริมทะเลดํา
ที่ส ามารถเคลื่อ นไหวได้ สร้า งขึ้น เพื่อ แสดงถึง ความรัก หนุ่ ม สาวต่ า งเชื้อ ชาติแ ละศาสนาและแสดงถึง
สันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย

คํา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่ น
COLOSSEUM MARINA HOTEL , BATUMI โรงแรมระดับ5 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 3

คูไตซี – มหาวิ หารบากราติ – ถํา้ โพรมีเทียส – อารามจีลาติ

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง) ที่เคยเป็ นเมืองหลวง
เก่าแก่ของอาณาจักรโคลซิส(COLCHIS) หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมือ่ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13
นํ าท่ า นสู่ มหาวิ หารบากราติ ( BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ ท่ี แ สนสวยงามตั ง้ อยู่ บ นเนิ น เขา
UKIMERIONI ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพทีส่ วยงามได้โดยรอบ

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่ น
นําท่านสู่ ถํา้ โพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถํ้าโพรเมอุสเป็ นหนึ่งในสิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของ
จอร์เจียและเป็ นหนึ่งในถํ้าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกและมีแม่น้ําใต้ดนิ มากมาย มันถูกค้นพบในปี 1984 คุณสมบัตท
ิ ่ี
เป็ นเอกลักษณ์ ของมันรวมถึงความหลากหลายของห้องโถงและความหลากหลายของภูมท
ิ ศั น์ มีส่ชี นั ้ ที่
แตกต่างกันเกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ ของการพัฒนาของโลกและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านดินแดน
ประวัตศิ าสตร์ดว้ ยการเดินเท้าหรือในเรือ ถํ้าโพรเมอุสเป็ นหนึ่งในถํ้าท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ุดใน
โลกและมีหนิ งอกหินย้อยหินทรายม่านนํ้าตกหินถํ้าแม่น้ําใต้ดนิ และทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถํ้าทัง้ หก
นัน้ มีความแตกต่างกันอย่างมากจากสเกลและรูปทรงทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของหินทีก่ ลายเป็ นหินทีพ
่ บภายใน

(B/L/D)

จากนั ้น นํ าท่ า นสู่ แ หล่ ง มรดกโลกด้ า นวั ฒ นธรรมของจอร์ เ จี ย แห่ ง แรก อารามจี ล าติ (GELATI
CATHEDRAL) อารามหลวงของเมือ งถู ก ค้น พบในช่ว งคริส ตศ์ต วรรษที่ 12 ซึ่ง ทางองค์ก ารยูเ นสโกได้
ประกาศให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็ นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (ST.
NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มภ
ี าพเขียนสีเฟรสโก เล่าเรื่องราวเกี่ยวกบัค
ริสต์ศาสนาที่สวยงาม และยังคงอยูใน สภาพสมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหนึ่งสถานที่สําคัญที่ได้รบั การขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก

คํา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่ น
CONTINENTAL HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 4

ตลาดเช้าเมืองคูไตซี – พิ พิธภัณฑ์สตาลิ น – อัพลีสต์ซีคห์ – ทบิ ลิซี่

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ตลาดยามเช้าของเมืองคูไตซี ตลาดผลไม้และขายข้าวของต่างๆ สินค้าและผลไม้ทข่ี น้ึ ชื่อของ
จอร์เจีย สินค้าพืน้ เมืองต่างๆทีร่ าคาทีถ่ ูกแสนถูก
นํ าท่านเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) (เดินทางประมาณ 3 ช.ม) เป็ นเมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ เป็ นบ้าน
เกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูป้ กครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950
นํ าท่านชม พิ พิธภัณฑ์สตาลิ น (MUSEUM OF STALIN) ที่ไ ด้รวบรวมเรื่องราวและสิง่ ของเครื่องใช้ของ
ท่านสตาลิน ตัง้ แต่สถานทีเ่ กิดจนกระทั ่งเสียชีวติ

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่ น
นําท่านชม เมืองอัพลีสสิ ค (UPLISTSIKHE) หนึ่งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการต้งถั นิ่ ฐานในดินแดน
แถบนี้มานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง ช่วง500 ปี ก่อนคริสตกาลถึงค.ศ.
500 เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มคี วามเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสต
วรรษที9่ ถึง 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที1่ 3 และถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้างไป
ท่านจะได้พบกับศาสนสถานทีม่ หี อ้ งโถงขนาดใหญ่ทช่ี าวเพเก้น (PAGAN) ใช้เป็ นทีป
่ ระกอบพิธกี รรมซึง่ เป็ น
ลัทธิบูชาไฟซึ่งเป็ นลัทธิของคนในแถบนี้ ก่อนทีศ่ าสนาคริสต์จะเข้ามาเมื่อ1700 ปี ก่อน และยังมีหอ้ งต่างๆ
ซึ่งคาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ทส่ี ร้างขึน
้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้าง
โดยตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย

(B/L/D)

คํา่
พักที่

DAY 5
เช้า

นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองทบิ ลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่สี ุดของประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่
แม่น้ําคูรา (KURA) หรือเรียกว่า แม่น้ํามตควารี (MTKVARI) ในภาษาท้องถิน่ ทบิลซิ ิ มีเนื้อทีป
่ ระมาณ 372
ตร.กม. และมี ป ระชากร 1,093,000 คน เมื อ งนี้ ถู ก สร้ า งโดย วาคตั ง จอร์ ก าซาลี (VAKHTANG
GORGASALI) กษัตริยจ์ อร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้ เมืองนี้ขน
้ึ ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลซิ ิ
เป็ นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมภ
ิ าคคอเคซัส ในประวัตศิ าสตร์เมืองนี้อยู่ใน
สายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า
เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ตี งั ้ ที่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโรปกรุงทบิลซ
ิ ี
ประเทศจอร์เจีย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่ น
CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า

ป้ อมนาริ คาล่า – เมืองมิ ทสเคต้า – วิ หารจวารี – วิ หารสเวติ สโคเวลี –
ถนนคนเดิ นชาเดอนี่

(B/L/–)

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ป้ อมนาริ คาล่า (NARIKALA FORTRESS) ให้ท่านได้ชมป้ อมปราการซึ่งเป็ น
ป้ อ มโบราณที่ถู ก สร้า งในราวศตวรรษที่ 4 ในรู ป แบบของชูร ิส ทซิเ ค อัน หมายถึง รูป แบบที่ไ ม่ ม ีค วาม
สมํ่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมยั ยาดได้มกี ารก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก

และต่อมาในสมัยของกษัตริยเ์ ดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มกี ารสร้างเพิม่ เติมขึน้ อีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมอง
โกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้ อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึง่ มีความหมายว่า ป้ อมอัน
เล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้พงั ทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรือ้ ทําลาย

นํ า ท่ า นออกเดิน ทางไปยัง เมื อ งมิ ท สเคต้ า (MTSKHETA) ที่ต ัง้ อยู่ ท างด้า นเหนื อ ห่ า งจากกรุ ง ทบิล ิซี
ประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลีท
่ างด้านตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี้นบ
ั ว่าเป็ นเมืองทีม่ คี วามเก่าแห่งหนึ่ง
ของประเทศ และในปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตม้ี ปี ระชากรอาศัยอยู่
ประมาณ20,000 คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศ าสตร์มากมายหลายแห่งจึงได้รบ
ั การขึ้น
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994
นํ าท่านไปชม วิ หารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่
ถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตงั ้ อยูบ
่ นภูเขาทีม่ แี ม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารี
และแม่น้าอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณทีก่ ว้างใหญ่ซง่ึ ในอดีตเคยเป็ นอาณาจักร
ของไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เ คยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ ตงั ้ แต่400ปี ก่อนคริสตกาล
จนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5

เที่ยง

คํา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่ น
นํ าท่านไปชม วิ หารสเวติ สโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็ นโบสถ์อกี แห่งหนึ่งทีอ่ ยู่ใน
บริเวณของมตสเคต้าทีม่ รี ูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที1่ 1 โบสถ์แห่งนี้ถอื เป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนาทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทีส่ ุดของจอร์เจีย สร้างขึน
้ โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ ARSUKISDZE มี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศอีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางทีท
่ าํ ให้ชาวจอร์เจียเปลีย่ นความเชื่อและหันมา
นับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ น
สิง่ ก่อสร้างยุคโบราณทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

จากนัน้ ให้ท่านชม ถนนคนเดิ นชาเดอนี่ (SHARDENI STREET) ซึ่งเป็ นถนนใหญ่ของเมืองที่มชี ่อื เสียง
และกลิน่ ไอแบบยุโรป และอาคารทีถ่ ูกสร้างขึน้ ทีม่ รี ป
ู ร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และตามบริเวณทางเท้ายัง
เต็มไปด้วยร้านค้าทีข่ ายของทีร่ ะลึกทีเ่ ป็ นสินค้าพืน
้ เมืองอันหลากหลายให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยและ
เลือกซือ้ สินค้าต่างๆ
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 6

ป้ อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์ สถานรัสเซีย จอร์เจีย – โบสถ์เกอร์เกตี้
(B/L/D)

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นสู่ ป้ อมอนานู รี (ANANURI FORTRESS) เป็ น สถานที่ก่ อ สร้า งอัน เก่ า แก่ ม ีกํ า แพงล้อ มรอบและ
ตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ําอรักวี ทีต่ งั ้ อยูห
่ า่ งจากทบิลซิ ปี ระมาณ 45 กม.ซึง่ ถูกสร้าง ขึน้ ให้เป็ นป้ อมปราการในศตวรรษที่
16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ ูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีส่ งู ใหญ่ตงั ้ ตระหง่านอยู่ ทําให้เห็น
ภาพทิวทัศน์อนั สวยงามของเบือ้ งล่างและ อ่างเก็บนํ้าซิ นวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขือ่ นซึง่
เป็ นสถานทีท
่ ส่ี าํ คัญสําหรับนํานํ้าทีเ่ ก็บไว้สง่ ต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้ าอีกด้วย

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่ น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึง่ เป็ นเมืองสําหรับสกีรสี อร์ททีม่ ชี ่อื เสียงทีต่ งั ้ อยู่บริเวณทีร่ าบ
เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่มี คี วามสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็ น
แหล่งทีพ
่ กั ผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นช่วงที่
สวยงามและมีหมิ ะปกคลุมอยูต่ ลอดเวลา
นํ าท่านแวะชม อนุ สรณ์ สถานรัสเซี ย – จอร์เจี ย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MOUNMENT)
อนุ สรณ์ สถานหินโค้งขนาดใหญ่ บ นเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของ
สนธิสญ
ั ญาจอร์จเี อฟสกี (TREATY OF GEORGIEVSKI) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและ
จอร์เจีย จุดชมวิวนี้ถอื เป็ นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของจอร์เจีย

จากนั น้ เดิน ทางสู่ เมื อ งคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่ง เป็ นชื่อ เมือ งดัง้ เดิม แต่ ปั จ จุ บ ัน ได้เ ปลี่ย นมาเป็ นชื่อ
สเตพานท์สมิ นด้า (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพํานัก
อาศัยและก่อสร้างสถานทีส่ ําหรับจําศีลภาวนาขึน
้ มาเมืองคาซเบกี้ เป็ นเมืองเล็กๆทีต่ งั ้ อยู่ตามริม ฝั ง่ แม่น้ํ า
เทอร์กท
้ี ม่ี คี วามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้ อยู่บนความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดู
ร้อนจะมีอุณหภูมทิ อ่ี ยูป
่ านกลางมีความชืน
้ และแห้งแล้งทีป
่ ระมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศ
เย็นและยาวนาน มีอุณหภูมทิ ป
่ี ระมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึง่ เป็ นเดือนทีห
่ นาวเย็นทีส่ ดุ
นํ าท่านเปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI
TRINITY CHURCH) ซึ่ ง ถู ก สร้ า งขึ้น ในราวศตวรรษที่ 14 หรือ มีอี ก ชื่อ เรีย กกัน ว่ า ทสมิน ดา ซามีบ า
(TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็ นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศกั ดิ ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตงั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ ขวาของ
แม่น้ําชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึง่ เป็ นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD มายัง
สถานทีแ่ ห่งนี้ ขึน้ อยู่กบั สภาพดิน ฟ้ า อากาศ ซึง่ อาจจะถูกปิ ดกัน้ ได้ดว้ ยหิมะทีป
่ กคลุมอยู่ และการเดินทาง
อาจจะเป็ นอุปสรรคได้ แต่จะคํานึงถึงผลประโยชน์ ข องผู้เ ดินทางให้ม ากที่สุด ขอสงวนสิท ธิ ์ไม่มกี ารคืน
ค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ เราจะพาทุกท่านไปยังสกีรสี อร์ตของเมืองกูดาอูรแี ทน
โดยพาขึน้ กระเช้าสกีเพือ่ ไปชมวิวยังยอดภูเขา)

คํา่
พักที่

หลังจากนัน้ เดินทางกลับสูเ่ มือง เมืองทบิลิซี (TBILISI) เพือ่ เดินทางสูท
่ พ
่ี กั
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษเมนู อาหารไทย
CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 7

สนามบิ น ทบิ ลี ซี – ซิ ตี้ ท ัว ร์เ มื อ งอิ สตัน บู ล ตุ ร กี – BLUE MOSQUE – ฮาเจี ย
โซเฟี ยร์ – ทัคซิ ม สแควร์ – สนามบิ นอิ สตันบูล
(B/–/–)

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุง อิ ส ตัน บู ล ประเทศตุ ร กี โดยสายการบิน TURKISH
AIRLINE เทีย่ วบินที่ TK 377 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองอิ สตันบูล ประเทศตุรกี (เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง)
พาทุกท่านออกจากด่าน ตม. ขึน้ รถบัส VIP 44 ทีน่ ั ่ง เพือ่ พาสมาชิกทุกท่าน CITY TOUR เมืองอิสตันบูล
เมืองหลวงของประเทศตุรกี
**ระหว่างทางพาทุกท่านไปตรวจ RT-PCR เพือ่ ออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จา่ ย
ส่วนนี้ไม่รวมอยู๋ในค่าทัวร์มคี า่ ใช้จา่ ยประมาณ 35 USD **
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
** คําแนะนํา โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สําหรับการเข้าชมสุเหร่า **
การเข้าชมสุเหร่า จําเป็ นต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และ ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม

10.00
11.30

เที่ยง

สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาว เสือ้ แขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รดั รูป และเตรียมผ้าสําหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสือ้ แขนยาว ไม่รดั รูป
นําท่าน เข้าชม สุเหร่าสีนํ้าเงิ น (BLUE MOSQUE) หรือชือ่ เดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (SULTAN
AHMED MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา เป็ นการเคารพ
สถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาทํากิรยิ าให้สาํ รวม สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปี
ก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิน้ พระชนม์ดว้ ยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 หอ เป็ นหอคอยสูงให้ผน
ุ้ ํา
ศาสนาขึน้ ไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพือ่ ให้ผคู้ นเข้ามสวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ชือ่ สุเหร่าสีน้ําเงินภายใน
ประดับ ด้ว ยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็ นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิว ลิป คาร์เ นชั ่น เป็ นต้น
ตกแต่งอย่างวิจติ รตระการตา ภายในมีทใ่ี ห้สุลต่านและนางในฮาเร็มทําละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ มี
หน้ า ต่ า ง 260 บาน สนามด้า นหน้ า และด้า นนอกจะเป็ นที่ฝั ง ศพของกษัต ริย์แ ละพระราชวงศ์แ ละจะมี
สิง่ ก่อสร้างที่อํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนทั ่วไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบนํ้ า ทีพ
่ กั กอง
คาราวาน โรงครัวสาธารณะคุลเี รีย (KULLIYE)

เข้าชม วิ หารฮาเจีย โซเฟี ย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) **ปิ ดทําการทุกวันจันทร์** 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็ นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็ นยอดกลมแบบโม
เสาในโบสถ์เป็ นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เมือ่ เติรก์ เข้าครองเมือง ได้เปลีย่ นโบสถ์น่ีให้เป็ นสุเหร่าในปี ค.ศ.
1453 ฉาบปูนทับกําแพงทีป
่ ดู ว้ ยโมเสกเป็ นรูปพระเยซูคริสต์และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วหิ ารฮา
เกีย โซเฟี ย เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทว่ี นั นี้คงบรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเปี่ ยม โดยเฉพาะโดมทีใ่ หญ่ท่สี ุด

เป็ นอันดับ 4 ของโลกซึ่งมีพ้นื ที่โล่งภายในใหญ่ทส่ี ุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็ นตัวรับนํ้ าหนักของ
อาคารลงสูพ
่ น
้ื แทนการใช้เสาคํ้ายันทั ่วไป นับเป็ นเทคนิคการก่อสร้าง ทีถ่ อื ว่าลํ้าหน้ามากในยุคนัน้ (ถือเป็ น
หนึ่งในเหตุผลสําคัญทีท
่ ําให้วห
ิ ารฮาเกีย โซเฟี ย ได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุค
กลางโบราณ

คํา่
21.00

นํ าท่าน ช๊อปปิ้ ง ถนน TAKSIM SQUARE ตัง้ อยู่ในย่านเบโยกลู ในเขตยุโรปของนครอีสตันบูล, ประเทศ
ตุรกี เป็ นสถานท่องเทีย่ วสําคัญทีม่ ชี อ่ื เสียง และถือเป็ นหัวใจ ของนครอีสตันบูลสมัยใหม่ โดยคําว่า TAKSIM
หมายถึง “การแบ่งแยก” หรือ “การกระจาย”
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิสตันบูล เมืองอิ สตันบูล ประเทศตุรกี

DAY 8

อิ สตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริ การบนเครื่องบิ น)

01.55
15.00

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เทีย่ วบินที่ TK 068 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั ่วโมง **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

หมายเหตุ สถานทีท
่ อ่ งเทีย่ วต่างๆในจอร์เจีย/ตุรกี อาจจะปิ ดโดยไม่มกี ารแจ้งล่วงหน้า เช่น
- อนุ สาวรีย,์ โบสถ์และสถานทีส่ า่ คัญ ปิ ดในวันส่าคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานทีท
่ อ่ งเทีย่ วส่าคัญอื่นๆ
อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มกี ารแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมทีเ่ ป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีท่ี
ผูป้ กครองรัฐเข้าเยีย่ มชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มกี ารแจ้งล่วงหน้า เป็ นต้น
- เนื่องจากเป็ นประเทศทีเ่ คยถูกปกครองจากหลายเชือ้ ชาติทงั ้ รัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนัน้ อาหารส่วนใหญ่
จะได้รบั อิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
- โดยปกติรา้ นอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมือ้ กลางวันอาจจะเริม่ ที่ 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ ค่่าเร็วทีส่ ดุ
คือเริม่ เวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป
- เนื่องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นบ
ั ถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตัง้ แต่ในอดีต ทํา
ให้ประเทศแห่งนี้มโี บสถ์และวิหารทีเ่ ก่าแก่ทเ่ี ปิ ดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าชม ซึง่ เวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผา้ คลุม
ศรีษะ ดังนัน้ กรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีทไ่ี ม่ได้น่าติดตัวไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมีผา้ คลุมให้
** หากลูกค้าท่านใดที่จาํ เป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าของบริ ษท
ั ทุกครังก่
้ อนทําการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษท
ั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริ การ
กําหนดการเดิ นทาง

13 – 20 กุมภาพันธ์ 65

20 – 27 กุมภาพันธ์ 65

06-13 มีนาคม 65

รายละเอียดไฟลท์บิน
TK069 BKK-IST 23.30-06.10
TK 390 IST-BUS 08.00-10.50
TK 377 TBS-IST 10.00-11.30
TK068 IST-BKK 01.55-15.00
TK069 BKK-IST 23.30-06.10
TK 390 IST-BUS 08.00-10.50
TK 377 TBS-IST 10.00-11.30
TK068 IST-BKK 01.55-15.00
TK069 BKK-IST 23.30-06.10
TK 390 IST-BUS 08.00-10.50
TK 377 TBS-IST 10.00-11.30
TK068 IST-BKK 01.55-15.00

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม
2-3 ท่าน
(อายุไม่เกิ น 12 ปี ) (อายุไม่เกิ น 12 ปี ) อัตรา
อัตราท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

46,999

46,999

46,999

7,500

46,999

46,999

46,999

7,500

46,999

46,999

46,999

7,500

13-20 มีนาคม 65

TK069 BKK-IST 23.30-06.10
TK 390 IST-BUS 08.00-10.50
TK 377 TBS-IST 10.00-11.30
TK068 IST-BKK 01.55-15.00

46,999

46,999

46,999

7,500

ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ต ั ๋วเครื่องบิ น) ราคาท่านละ 19,900 บาท
** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 80 ดอลล่าร์สหรัฐ
(USD) ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant)
ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษท
ั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวต
ั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศจอร์เจีย ไม่
จําเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิ น 1ปี ต่อครัง้ **
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
-

-

-

-

ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน TURKISH AIRLINE อนุ ญาตให้โหลด
กระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึน
้ เครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิ น
7 ก.ก. (ไม่จาํ กัดจํานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่ นไขของสายการบิน)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพ
่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท
่ าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ
่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

-

ค่าเบีย้ ประกันคุม้ ครองการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
-

-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนี ยม 80 USD ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ทา่ นสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ํ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองทีน
่ ั ่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุน
่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท
่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษท
ั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษท
ั
ค่าตรวจ RT PCR เพือ่ ออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 35 USD
ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิ น
-

-

กรุณาทําการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่ านละ 20,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตท
ิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สท
ิ ธิ ์ไปตามระบบ
ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี ั ่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
จ่ายเต็มส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนเดิ นทาง
กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
-

ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน
้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน
้ จริ ง
ในกรณี ที่วน
ั เดิ นทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กก่อน 45 วัน

-

ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 15-29 วัน คืนเงิ น 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจําเป็ นอื่นๆ

-

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าํ ระแล้วทัง้ หมด

-

หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษท
ั ทัวร์ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน
้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศฯลฯ

-

กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชือ่ ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษท
ั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

-

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
-

-

-

คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขน
้ึ ตํ่า อย่างน้อย 10 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะชํ า ระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษท
ั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
กรณีทท
่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ ยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับ ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสํา คัญเท่า นัน้ สิง่ สําคัญ ท่านจําเป็ นต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็ค อินก่ อนเครื่อ งบิน อย่างน้ อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้ห ากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้

-

-

-

-

-

อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
กรณีทท
่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษท
ั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง หรือตัง้ แต่ทท
่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษท
ั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ทางบริษท
ั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห
่ ลังจากชําระเงินกรณีทท
่ี ่านเดินทางเป็ น
ครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน
่ อนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
หากท่านไม่ดาํ เนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษท
ั เพือ่ ใช้ในการออกบัตรโดยสาร
หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3
หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้
จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษท
ั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รูจ้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท
่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดีย่ ว
ตามทีร่ ะบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท
่ ่องเทีย่ วต่างๆ จะปิ ดเร็ว
กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่ เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท
่ ่องเทีย่ วกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้
ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ล่าช้าของสายการบิน เงือ่ นไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษท
ั จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ น
สําคัญ หากกรณีทจ่ี าํ เป็ นจะต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษท
ั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษท
ั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษท
ั จึงขอสงวนสิทธิ ์
ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบ
ั บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่
ท่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษท
ั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
กรณีทท
่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะไม่สามารถคืน
เงินค่าทัวร์ทท
่ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้า
หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน
้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่าน
ตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่
ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ
่ ริษท
ั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง

-

-

-

หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ
่ ริษท
ั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออก
บัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋ว
เครือ่ งบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละคณะ
เกี่ยวกับทีน
่ ั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เลือกทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน กรณีลกู ค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นั ่งด้วยกัน หรือ
ใกล้กนั ให้มากทีส่ ดุ
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ
่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพัก
แบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละ
แบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ท
ิ ธิในการให้คําสัญญาใดๆทัง้ สิน
้ แทนบริษท
ั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน้

-

บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัด
หยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษท
ั

-

บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท
่ ่านต้องการ

-

รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษท
ั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพ
่ กั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

*เมื่อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบ
ั ทางบริ ษท
ั ฯแล้วทางบริ ษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด

