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 สาธารณรัฐจอร์เจีย ไดก้่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ.1918 หลังจกัรวรรดิรัสเซียล่มสลาย ซ่ึงจอร์เจียตกเป็นส่วนหน่ึงของ

ประเทศรัสเซียมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 11 และมีปัญหาความขัดแยง้เร่ืองการแบ่งแยกดินแดนมาโดยตลอด 

หลังจากแยกประเทศแลว้ จอร์เจียก็ประสบปัญหาทางการเงินต่อมาอีกเจ็ดสิบกว่าปี 

 เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ ท าหน้าท่ีแบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย 

ท าใหเ้กิดกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในสองทวีปขึ้ น คือ รัสเซีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน โดยมียอดเขาสูงสุด

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

 คนไทยเท่ียวประเทศจอร์เจีย ไม่ตอ้งขอวีซ่า อยู่ไดไ้ม่เกิน 365 วนั  

 จากประเทศไทย ไม่มีสายการบินตรงไปประเทศจอร์เจีย ตอ้งต่อเคร่ืองท่ีประเทศใกลเ้คียงเช่น ตุรกี หรือรัสเซีย 

โดยรวมแลว้ใชเ้วลาประมาณ 12-14 ชัว่โมง 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพ - อิสตลับูล 
✈ - -  

2 อิสตลับูล - ทบิลิซี X X X 
BEST WESTERN HOTEL  

@TBILLISI 

3 ทบิลิซี – อนันานูรี – คสัเบกิ – เกอเกติ - กูดารี X X X 
BEST WESTERN HOTEL  

@TBILLISI 

4 กูดารี – มิสเคดา้ – ทบิลิซี X X X 
GUDAURI LOFT  

HOTEL@GUDAURI 

5 ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค่ – BARJOMI บอจอรม่ี์ X X X 
BARJOMI KHEOBA HOTEL   

@ BARJOMI   

6 BARJOMI – TBILISI      X X -  

7 กรุงเทพฯ ✈ ✈ -  

 

จอร์เจีย เป็นประเทศท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องรัสเซีย คร้ังหน่ึงจอร์เจียเคยเป็นประเทศในสหพนัธรัฐรัสเซียมาก่อน 

ซ่ึงประเทศจอร์เจียมีประวติัศาสตร์ท่ีถูกปกครองโดยหลายชาติพนัธ์มาอยา่งยาวนาน ตั้งแต่เปอร์เซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง 

และรัสเซีย จนกระทัง่ไดเ้ป็นประเทศจอร์เจียอยา่งในปัจจบนั ดว้ยประวติัศาสตร์ของจอร์เจียท่ีผา่นการปกครองมาหลายชาติ

หลายวฒันธรรม ท าให้จอร์เจียมีวถีิการกินด่ืมท่ีผสมผสาน อาหารมีเน้ือสัตวแ์ละผกัสลดัแบบยโุรปในขณะเดียวกนัก็เนน้การ

กินแป้งแบบชาวเอเชียกลาง ผูค้นจอร์เจียมีผิวขาวใสแบบยโุรป จมูกโด่งมากเหมือนเปอร์เซีย ตวงตากลมโต มองแลว้ก่ึงยโุรป

ก่ึงแขก ในม้ืออาหารจะมีเน้ือสัตวห์ลากชนิดและผกัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแทบทุกม้ืออาหารจะมีแป้งเป็นจานน าไม่เนน้ขา้ว

เหมือนไทยเรา 

 เรียนรู้ วฒันธรรม วถีิความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมดงัเดิมของชาวจอร์เจียกนั  

สัมผสัอาหารเพื่อสุขภาพ ท่ีอุดมไปดว้ยผกัและเคร่ืองเทศ ซ่ึงจอร์เจียเป็นประเทศทางตะวนัตกเฉียงใตข้องรัสเซีย 

อาหารจะไดรั้บอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียกลางผสมกนัแบบลูกคร่ึง และกลายเป็นอาหารยอดนิยมและรู้จกั

แพร่หลายตั้งแต่สมยัสตาลิน ผูน้ าสหภาพโซเวียตผูสื้บอ านาจต่อจากเลนิน ท่ีน าเอาอาหารชาติตวัเองเขา้มา จนเกิดเป็น

ร้านอาหารจอร์เจียมากมาย 



 
 
 

3 
 

GEO-TB7D64N-TK 

 

นอกจากนี้จอรเ์จยียงัมชีื่อเสยีงมาก เกีย่วกบัไวน์และน ้าแร ่เเตเ่สยีดายทีเ่ราจะไมพ่บเจอสนิคา้เหล่านี้มากนกั 

เพราะความขดัแยงัทางนโยบายทางการเมอืงตัง้แตส่ิน้สุดสหภาพโซเวยีต 

โดยบนโต๊ะอาหารของชาวจอร์เจียจะแบ่งเป็น ของทานเล่นก่อนม้ืออาหาร, อาหารจานหลกั, ซุป, สลดั,ขนม

หวาน 
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20.00 น.คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแลในการตรวจเอกสาร

การเดินทาง เคานเ์ตอร ์U ประต ู9  ของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ 

23.00 น.✈ ออกเดินทางสู่ สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชัน่แนล 

โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เทีย่วบินที ่TK69  (ใชเ้วลาเดินทาง 10 ชัว่โมง) 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.50 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์กรุงอิสตนับูล (รอต่อเคร่ืองประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที ) 

06.25 น. ✈ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชิประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES  

เทีย่วบินที ่TK378  (เวลาบินโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที พกัผอ่นรับประทานอาหารบนเคร่ือง)  

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาต ิทบิลิซิ TBILISI  (TBS) ประเทศจอรเ์จยี  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอตอ้นรบั ณ ทางออก

ของผูโ้ดยสายขาเขา้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถ่ิน 

จากน้ันน าท่านดินทางเขา้สู่ตวั เมืองทบิลิซี จากน้ันน าท่านดินทางเขา้สู่ตวัเมืองทบิลิซี ถูกสรา้งโดยกษัตริยว์าคตงั 

จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมื่อครั้งคริสตศรรษท่ี 5 หรือเมือประมาณ 1,500 ปีก่อน เมืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึง

ของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบ

ทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป 

 

 

 

 

 

วนัแรก   กรุงเทพ –  อิสตลับูล   (-/-/-)                              

วนัท่ีสอง อิสตนับูล - ทบิลิชิ  (-/-/D) 

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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น าทุกท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้าจากสถานีทีส่วนRIKE ใกล ้EVROPIS MOEDANI ฝัง่ตรงขา้มแม่น ้า ขึ้ นไปยงัป้อม  ด ู

วิวทิวทศัน์ ค่อยๆ ไต่ระดบัความสงูขึ้ นเร่ือยๆ ท าใหเ้ราไดเ้ห็นวิวของเมืองทิบิลิซีไดอ้ย่างเต็มตา ซ่ึงถา้มองจากดา้นป้อม

ดา้นบนลงมาเราก็จะเห็นแลนมารค์หลกัๆ ท่ีส าคญัในเมืองเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สะพานสนัติภาพ (The Bridge of 

Peace) สะพานความยาว 150 เมตร ท่ีสรา้งพาดผ่านแม่น ้าคูราเพื่อเช่ือมระหว่างตวัเมืองเก่าและเมืองใหม่ทบิลิซี, 

โบสถเ์มเตคี (Metekhi Cathedral), รูปป้ันของกษัตริยว์าคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) รวมถึงโบสถท์รินิต้ี

โลเคชัน่ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเท่ียวชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) ชมป้อมนารกิาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรีย์

มารดาแห่งจอรเ์จีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือ

นครทบิลิซี สรา้งขึ้ นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ 

บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศอ์ุมยัยดั (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 

7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อใหใ้หม่ว่า NARIN QALA แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวติัศาสตรย์กย่องว่าป้อม

นาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผ่านชมโรงอาบน ้า SULFUR BATH บริเวณน้ีเป็นโรงอาบน ้ามีทั้งท่ีเป็นสาธารณะและส่วนตวั เน่ืองจากบริเวณใกลเ้คียง

มีล าธารท่ีมีสายแร่ก ามะถนั ปะปนอยู่ หากลงไปเดินตรงล าธารเล็กๆ เราก็จะไดก้ล่ินของก ามะถนัดว้ย 

บริเวณน้ีจะเห็นเป็นโดม แต่ะละโดมคือ 1 หอ้งอาบน ้า โดยเชื่อว่าการมาอาบน ้าผสมก ามะถนัน้ี จะท าใหร่้างกายสะอาด

และดีต่อสุขภาพ 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางไปตามเสน้ทางหลวงของจอรเ์จียท่ีมีชื่อว่า Georgian 

Military Highway ถนนสายน้ีเป็นถนนสายส าคญัท่ีสุดท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยัท่ี

จอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกั

ในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภมูิภาคน้ี ถนนแห่ง

ประวติัศาสตรน้ี์เป็นเสน้ทางท่ีจะ  

 

น าทา่นขึ้ นสู ่เทอืกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อย ระหว่างทางน าท่านแวะ ชมป้อมอนันานูร ี

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

ป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัท่ีตั้งอยู่ภายใน ซ่ึงเป็นโบสถของชาว

เวอรจิ์น ภายในยงัม ีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสงูของป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพท่ีสวยงาม

ของ อ่างเก็บน ้าชินวาร ี(ZHINVALI) ท่ีซ่ึงท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไวใ้ฃแ้ละชื่นชมทศันียภาพทิวทศัน์ ของภเูขา

ลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี จากน้ันออกเดินทางต่อไปตามเสน้ทางหลวง ริมฝัง่แม่น ้า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ท่ีระดบัความ

สงู 2,395 เมตร  

บนเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ เพื่อเดินทาง สู่เมืองคสัเบกิ (KAZBEGI) ความสงูท่ี 1,700เมตร หรือในปัจจุบนัเรียกว่า 

เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อน้ีเพิ่งเปล่ียนเมื่อปี 2006 น้ีแต่คนมกัจะเรียกติดปากกนัอยู่ว่า คสัเบกิอยู่ 

เมืองน้ีอยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสัท่ี

ส าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภมูิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคสัเบกิอีกดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถ่ิน  

จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขบัเคลื่อน 4 ลอ้ นัง่รถจิ๊ป 4X4 1คนั ขึ้ นไดป้ระมาณ 6 ทา่นเทา่นั้น  

เพื่อขึ้ นเขาไปชมโบสถ ์ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเ้วลาราว 30 นาที  

 

วนัท่ีสาม   ทบิลซีิ – อนันานูรี – คสัเบก ิ– เกอเกติ - กูดารี  (B/L/D)                                   
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สู่เนินเขา ทีต่ั้งของโบสถส์มินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรอื โบสถเ์กอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)  

คือโบสถช์ื่อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณส์ าคญัหน่ึงของประเทศจอรเ์จีย โบสถค์ริสตนิ์กายจอรเ์จียนออร์

โธด็อกซเ์ก่าแก่น้ี สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 บนยอดเขาท่ีมีความสงูถึง 2,170 เมตร 

เหนือระดบัน ้าทะเล ดว้ยทิวทศัน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและโบสถเ์ล็กๆท่ีตั้งอยู่อย่างโดดเด่ียวเปล่ียว

เหงาจึงท าใหท่ี้น่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัท่ีจอรเ์จียยงัอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียตซ่ึง

ตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซ่ึงลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี ที่ระดบัความสูง 2,170 เมตร  

***หมายเหตุ เน่ืองดว้ย เดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอรเ์จีย หิมะจะตก

เป็นจ านวนมากและแต่ละปีความความหนาวเย็นของน ้าแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากนั ท าใหท้างขึ้ นเขาสู่โบสถส์มินดา วาเมบา

น้ันปิดเพราะถนนล่ืน ก่อใหเ้กินอนัตราย รถบสัใหญ่ไม่สามารถขึ้ นไปได ้โดนหน้างานในแต่ละครั้งจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั **** 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบั สู่เมืองทบิลิซี อีกครั้ง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมงกลบัสู่ทีพ่กั)  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  

น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม GUDAURI LOFT  HOTEL@GUDAURI ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคดา้ (MTSKHETA) ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จีย เมืองท่ีเก่าแก่ที่สุดของ

จอรเ์จียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีต

เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซ่ึวเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปี

ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนน้ีไม่มีอะไรจากสมยัน้ันหลงเหลืออยู่แลว้ ศาสนาคริสตเ์ขา้มาเผยแผ่ในเมืองน้ี

ช่วงศตวรรษท่ี 4 องคก์ารยูเนสโก ไดข้ึ้ นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคดา้ (HISTORICAL MONUMENT OF 

MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคก์ารยูเนสโกไดขึ้ นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทส

เคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE) 

น าท่าน ชมวิหารสเวตสิเคอเวร ี(SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็น

ศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอรเ์จีย สรา้งขึ้ นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบัสองของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเชื่อและหนัมานับถือศาสนาคริสต ์และ

ใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสรา้งยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่

ท่ีสุดของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

วนัท่ีส่ี   กดูารี – มสิเคด้า – ทบิลซีิ    (B/L/D)                                      
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น าทา่นชมมหาวิหารจวาร ี(JVARI MONASTERY) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ของศานาคริสตนิ์กาย 

ออโธดอ๊ก สรา้งขึ้ นเมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขน 

ขนาดใหญ่ ซ่ึงชาวเมืองกล่าวกนัว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคปัปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีปัจจุบนั) ได ้

น าไมก้างเขนน้ีเขา้มาและเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถ่ิน 

จากนั้นน าทุกทา่น สู่สะพานแห่งสนัตภิาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจใน

เมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเล่ืยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลกัษณะ

การออกแบบร่วมสมยั เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งน้ันถูกออกแบบและสรา้งท่ีอิตาลี 

และน าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตั้งในเมือง Tbilisi ท่ีตั้งน้ันอยู่บนแม่น ้า Mtkvari River สามารถ

มองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง และยงัมี illuminating ท่ีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED ท่ีติดตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 

นาทีก่อนท่ีพระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า 

 

 

 

 

 

 

ชมวิหารศกัดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกนัว่า HOLY SAMEBA เป็นโบสถห์ลกัของ

คริสตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึ้ นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็น

วิหารที่สงูท่ีสุด อนัดบัท่ี 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 
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ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร  

 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI  ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าพาท่านชมทศันียภาพบรรยากาศของ เมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ที่มีความส าคญัของประวติัศาสตร์

มากมาย และมีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน เมืองทบิลิซี มีเน้ือท่ีประมาณ 

372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดย วาคตงั กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali ) 

กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ีขึ้ นในคริสตศวรรษท่ี 4 เมืองทบิลีซี เป็นศูนย์กลางการท า

อุตสาหกรรม สงัคม และวฒันธรรมในภมูิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร ์เมืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม 

และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่

ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัยุโรป น าทา่นชม โบสถเ์มเคต ี(METEKHI CHURCH) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสรา้งขึ้ น

ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้ องล่างเป็นแม่น ้ามิตคาวารี ในอดีตถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และที่

พ านักของกษัตริย ์ในบริเวณเดียวกนั จะมีอนุสาวรีย์ทรงมา้ของกษัตริยว์าคตงั กอร์กาซาลี ผูส้รา้งเมืองตั้งตระหง่าน

อย่างสง่างาม  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอร ี(GORI) (ระยะทาง 75 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม.) ทุกวนัน้ี เป็นเมืองแห่ง

ประวติัศาสตร ์เป็นท่ีรูจ้กักนัดีว่าเป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดีตเป็น

ผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เร่ืองความโหดเห้ียมในการปกครองใน

เมืองกอรีแห่งน้ี  

น าท่านชม พพิธิภณัฑข์องสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ พรอ้ม

ทั้งเร่ืองราวต่างๆของท่านสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ ทบิลซีิ – กอรี – อพุลิสชิเค่ – BARJOMI บอจอรม่ี์   (B/L/D)                                  
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตั้งถ่ินฐานในดินแดน

แถบน้ีกนัมานานแลว้กว่า 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 ซ่ึงคาดว่า

เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ที่สรา้งขึ้ นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 เป็นหินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกดัเป็นช่องห้องโถงมากมาย 

ท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 8 เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถํ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทาง

สายไหมท่ีเช่ือมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์ กบัประเทศอินเดียและ ประเทศจีน 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทาง สู่เมืองบอรโ์จมี เขา้สู่โรงแรมทีพ่กั  

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม  BARJOMI KHEOBA HOTEL  @ BARJOMI  ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเทีย่วชม เมืองบอรโ์จมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จียมี

ประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงระดบัโลกในเร่ืองน ้าแร่โดยไดม้ีการบรรจุ ณ ธารน ้าแร่

บริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทัว่โลกโดยใน

อดีตชาวเมืองเชื่อกนัว่าจะท าใหม้ีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้

 

 

 

 

วนัท่ีหก BARJOMI – TBILISI     (B/L/-)      

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
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถ่ิน 

น าทา่นเขา้ชม สวนบอรโ์จมี (BORJOMI CITY PARK) สถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอรโ์จมีท่ีนิยมมา

เดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น ้าแร่ในวนัหยุด จากน้ันน าท่านขึ้ นกระเชา้สู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมี

อิสระใหท่้านเก็บภาพวิวทิวทศัน์ธรรมชาติจากมุมสงูตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดินทางกลบัสู่ทบิลิซี น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงหา้งดงั  

East Point เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่มีรา้นคา้มากมาย รา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม,เส้ือผา้  ก่อนเขา้สนามบิน 

14.00 น.น าทา่นเดินทางสู่ทา่อากาศยานนานาชาติทบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอรเ์จยี 

17.20 น.ออกเดินทางสู่สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตรูก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 383  

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

20.10 น.ออกเดินทาง สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 64 

09.40 น. เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

อตัราค่าบริการ ขัน้ต า่ 15 ท่าน  

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

8 – 14 พ.ค. 62 
11 – 17 ส.ค. 62 

48,888 บาท 47,888 บาท 46,888 บาท 9,000 บาท 

 UPDATE 18MAR19 
 
*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั *** 

ราคาน้ีขายในคณะท่ีมากกวา่ 15 – 20 ท่านข้ึนไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐาน

ของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต า่กว่า 15 ท่าน ทางคณะทวัรจ์ะแจง้ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้ นในกรณีท่ีคณะทวัรทุ์ก

ท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีหวัหน้าทวัรไ์ทย อ านวยความสะดวก 

วนัท่ีเจด็ BKK –กรุงเทพฯ      (-/-/-)      
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งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัจากที่มีการจอง  

        พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที  

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 20 วนั ลว่งหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสาร

โดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะทาํการออกตัว๋ลว่งหนา้ 1-2 อาทิตยก่์อนการเดินทาง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชั้นประหยดั  Turkish Airlines ชั้นประหยดั (Economy Class)  , คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

 คา่ท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน ห้องจะเป็นเตียง  TWIN ROOM รวมทัง้สิน้  4 คืน 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
  คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทัวร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
 ประกนัภยัในการเดนิทาง ในกรณีท่ี เสียชีวติเน่ืองจากอบุตัเิหต ุจะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกนัภยั อายุ

ระหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผู้เอาประกนัภยัอายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
เง่ือนไขของกรมธรรม์ / สว่นในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคุ้มครอง)  

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ใหท้่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง (Hand carry)  
น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

 ภาษีมลูค่าเพิม่ 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 คา่บริการ และคา่ใช้จ่ายสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรายการ 
 พนกังานยกกระเป๋าตามโรงแรมท่ีพกั  
 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 2 USD/วนั,ร้านอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัร์จาก 

เมืองไทย USD/วนั คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม 

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

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

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

รวมค่าทปิ 46 USD/ทา่นหรอืประมาณ 1,520 บาทไทย 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  

เง่ือนไขการจอง 
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ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คนืเงินได ้ 

(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล รบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพจิารณาและตดัสินใจของสายการ

บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั 

 

กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถ เขา้-ออก เมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ 
ไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ทางคณะทวัร ์ขอเพ่ิมท่านละ 

2,000 บาท กรณีท่ีคณะทวัรทุ์กท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีไกด ์อ านวยความสะดวก ** 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง 
หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสมซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบอีกที 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัย

ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ใน

กรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ

การจลาจล ตา่งๆบริษัทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ  เคร่ืองบนิรีเลย์  ภยัธรรมชาต ิปฏิวตั ิและอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิ่มท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ อบุตัเิหตตุา่ง  

เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี 
เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่ าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 
ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้
เดนิทางเป็นส าคญั  
 
 
 
 

กรณียกเลิก 

หมายเหต ุโปรดอา่น !! 
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ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมือง 
ส าหรับ ผู้โดยสาร ท่ีไมไ่ด้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออก
ประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ท่ี ดา่นตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออก  

หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับและตกลงตามในรายการทวัร์ทุกอย่างตามท่ีแจง้ไวต้ามเอกสาร
ดา้นบนแลว้  

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหน้าท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บั

ทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


