
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE BEST OF GEORIA 



 

 
 

 

• สาธารณรัฐจอร์เจีย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1918 หลังจักรวรรดิรัสเซียล่มสลาย ซึ่งจอร์เจียตกเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเทศรัสเซียมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 และมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องการแบ่งแยกดินแดนมาโดยตลอด 
หลังจากแยกประเทศแล้ว จอร์เจียก็ประสบปัญหาทางการเงินต่อมาอีกเจ็ดสิบกว่าปี 

• เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ ท าหน้าที่แบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย 
ท าให้เกิดกลุ่มประเทศที่อยู่ในสองทวีปขึ้น คือ รัสเซีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน โดยมียอดเขาสูงสุด
คือ ยอดเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) ซึ่งสูง 5,642 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล 

• คนไทยเที่ยวประเทศจอร์เจีย ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 365 วัน  
• จากประเทศไทย ไม่มีสายการบินตรงไปประเทศจอร์เจีย ต้องต่อเครื่องที่ประเทศใกล้เคียงเช่น ตุรกี หรือรัสเซีย 

โดยรวมแล้วใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่่า โรงแรมท่ีพัก 

1 กรุงเทพ - อิสตัลบูล ✈ - -  

2 อิสตัลบูล - ทบิลิซี X X X 
BEST WESTERN HOTEL  

@TBILLISI 

3 ทบิลิซี – อันนานูรี – คัสเบกิ – เกอเกติ - กูดารี X X X 
BEST WESTERN HOTEL  

@TBILLISI 

4 กูดารี – มิสเคด้า – ทบลิิซี X X X 
GUDAURI LOFT  

HOTEL@GUDAURI 

5 ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค่ – บาตูมี X X X 
WORLD PALACE HOTEL 

@BATUMI   

6 บาตูม ี– อิสตันบูล      X X -  

7 กรุงเทพฯ ✈ ✈ -  

 

 



 

 
 

 

➢จอร์เจีย เป็นประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย ครั้งหนึ่งจอร์เจียเคยเป็นประเทศในสหพันธรัฐรัสเซียมาก่อน ซึ่ง

ประเทศจอร์เจียมีประวัติศาสตร์ที่ถูกปกครองโดยหลายชาติพันธ์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เปอร์เซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง และ

รัสเซีย จนกระทั่งได้เป็นประเทศจอร์เจียอย่างในปัจจบัน ด้วยประวัติศาสตร์ของจอร์เจียที่ผ่านการปกครองมาหลายชาติหลาย

วัฒนธรรม ท าให้จอร์เจียมีวิถีการกินดื่มที่ผสมผสาน อาหารมีเนื้อสัตว์และผักสลัดแบบยุโรปในขณะเดียวกันก็เน้นการกินแป้ง

แบบชาวเอเชียกลาง ผู้คนจอร์เจียมีผิวขาวใสแบบยุโรป จมูกโด่งมากเหมือนเปอร์เซีย ตวงตากลมโต มองแล้วกึ่งยุโรปกึ่งแขก ใน

มื้ออาหารจะมีเนื้อสัตว์หลากชนิดและผักเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแทบทุกมื้ออาหารจะมีแป้งเป็นจานน าไม่เน้นข้าวเหมือนไทยเรา 

➢ เรียนรู้ วฒันธรรม วิถีความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมดังเดิมของชาวจอร์เจียกัน  

➢สัมผัสอาหารเพื่อสุขภาพ ทีอุ่ดมไปด้วยผักและเครื่องเทศ ซ่ึงจอร์เจียเป็นประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย อาหารจะ

ได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียกลางผสมกันแบบลูกครึ่ง และกลายเป็นอาหารยอดนิยมและรู้จักแพร่หลายตั้งแต่สมัยส

ตาลิน ผู้น าสหภาพโซเวียตผู้สบือ านาจต่อจากเลนิน ที่น าเอาอาหารชาติตัวเองเข้ามา จนเกิดเป็นร้านอาหารจอร์เจียมากมาย 

➢นอกจากนี้จอร์เจียยังมีชื่อเสียงมาก เกี่ยวกับไวน์และน้ าแร่ เเต่เสียดายที่เราจะไม่พบเจอสินค้าเหล่านี้มากนัก เพราะความ

ขัดแยังทางนโยบายทางการเมืองตั้งแต่สิ้นสุดสหภาพโซเวียต 

➢โดยบนโต๊ะอาหารของชาวจอร์เจียจะแบ่งเป็น ของทานเล่นก่อนมื้ออาหาร, อาหารจานหลัก, ซุป, สลัด,ขนมหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

18.00 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการ

เดินทาง เคาน์เตอร์ U ประตู 9  ของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์  

UPDATE FLIGHT 21.45 น.✈ ออกเดินทางสู่ สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล 

โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เทีย่วบินที่ TK65 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง) 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.10 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์กกรุงอิสตันบูล (รอต่อเครื่องประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ) 

06.25 น. ✈ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชิประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES  
  เที่ยวบินที่ TK378  (เวลาบินโดยประมาณ  2 ชั่วโมง 20 นาท ีพักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่อง)  
 
 

วันแรก   กรุงเทพ –  อิสตัลบูล   (-/-/-)                              

วันที่สอง อิสตันบูล - ทบิลิชิ  (-/-/D) 



 

 
 

 
09.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ทบิลิซิ TBILISI  (TBS) ประเทศจอร์เจีย  

น่าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออก

ของผู้โดยสายขาเข้า  

น่าท่านเข้าชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรียกกันว่า HOLY SAMEBA เป็นโบสถ์

หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และ

เป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก 

 

 

 

 

เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้า สู่ตัวเมืองทบิลิซีชมสะพาน
แห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เป็นอีกหนึ่ง
งานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบ
โดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi 
สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบ
ร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 
2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่อิตาลี และ
น าเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพ่ือเข้ามาติดตั้งในเมือง Tbilisi ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ า Mtkvari River สามารถมองเห็น
ได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 90 นาที
ก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า 
เมืองทบิลิซ ีถูกสร้างโดยกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมื่อครั้งคริสตศรรษที่ 5 หรือเมือประมาณ 
1,500 ปีก่อน เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่ง
และการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป 
 
 
 
 

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%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%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
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


 

 
 

 

 
น่าทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน RIKE ใกล้ EVROPIS MOEDANI ฝั่งตรงข้ามแม่น้่า ขึ้นไปยังป้อม   

ดูวิวทิวทัศน์ ค่อยๆ ไต่ระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้เราได้เห็นวิวของเมืองทิบิลิซีได้อย่างเต็มตา ซึ่งถ้ามองจากด้านป้อม

ด้านบนลงมาเราก็จะเห็นแลนมาร์คหลักๆ ที่ส าคัญในเมืองเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สะพานสันติภาพ (The Bridge of 

Peace) สะพานความยาว 150 เมตร ที่สร้างพาดผ่านแม่น้ าคูราเพ่ือเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ 

ทบิลิซี, โบสถ์เมเตคี (Metekhi Cathedral), รูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) รวมถึง

โบสถ์ทรินิตี้โลเคชั่นด้วย 

 

 

 

 
 
น าท่านเที่ยว ชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI)  
ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) 
ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่าน
ผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัด 
(Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า 
NARIN QALA แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบน
เส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากท่ีสุด 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผ่านชมโรงอาบน้่า SULFUR BATH บริเวณนี้เป็นโรงอาบน้ ามีทั้งท่ีเป็นสาธารณะและส่วนตัว เนื่องจากบริเวณ
ใกล้เคียงมีล าธารที่มีสายแร่ก ามะถัน ปะปนอยู่ หากลงไปเดินตรงล าธารเล็กๆ เราก็จะได้กลิ่นของก ามะถันด้วย 
บริเวณนี้จะเห็นเป็นโดม แต่ะละโดมคือ 1 ห้องอาบน้ า โดยเชื่อว่าการมาอาบน้ าผสมก ามะถันนี้ จะท าให้ร่างกายสะอาด
และดีต่อสุขภาพ 

 
 
 
 
 

 

ค่่า ☺รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 1 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

เช้า ☺บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสาย
ส าคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้าม
เทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็นเส้นทางที่จะ  
 
 

วันที่สาม   ทบิลิซี – อันนานูรี – คัสเบกิ – เกอเกติ - กูดารี  (B/L/D)                                      



 

 
 

 

 
น่าท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ระหว่างทางน าท่านแวะ ชมป้อมอันนานูรี 
(Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงที่ล้อมรอบ
ป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถของชาว
เวอร์จิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงาม
ของ อ่างเก็บน้่าชินวารี (ZHINVALI) ที่ซึ่งท าให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ าไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขา
ล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความ
สูง 2,395 เมตร  
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางข้ึนสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพ่ือเดินทาง สู่เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความสูงที่ 1,700เมตร หรือ
ในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกัน
อยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบน
เทือกเขาคอเคซัสที่ส าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีก
ด้วย  
 



 

 
 

 

 
เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่นพร้อมชิมไวน์ที่ท่าจากฝีมือชาวบ้าน  
 
 
 
 
 
 

จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั่งรถจิ๊ป 4X4 1คัน ขึ้นได้ประมาณ 6 ท่านเท่านั้น  
เพื่อขึ้นเขาไปชมโบสถ์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทุกท่านขึ้นสู่เนินเขา ที่ตั้งของโบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI 
TRINITY CHURCH)  คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์
คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความ
สูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถ์เล็กๆที่ตั้งอยู่อย่าง
โดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาจึงท าให้ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพ
โซเวียตซ่ึงต้ังอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนนิเขาซ่ึงลอ้มรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร  



 

 
 

 
***หมายเหตุ เนื่องด้วยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอร์เจีย หิมะ
จะตกเป็นจ่านวนมากและแต่ละปีความความหนาวเย็นของน้่าแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากัน ท่าให้ทางขึ้นเขาสู่โบสถ์สมินดา 
วาเมบานั้นปิดเพราะถนนลื่น ก่อให้เกินอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปได้และรถรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่สามารถขึ้น
ไปบนยอดเขาสมินดาได้เช่นกัน  โดยหน้างานในแต่ละครั้งจะค่านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส่าคัญ **** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค่่า ☺รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GUDAURI LOFT  HOTEL@GUDAURI DAYS2 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

วันที่สี่   กูดารี – มิสเคด้า – ทบิลิซี    (B/L/D)                                      



 

 
 

 

เช้า ☺บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (MTSKHETA) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของ

จอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีต

เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี

ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี้ช่วง

ศตวรรษท่ี 4 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF 

MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทส

เคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE)และล้อมรอบด้วยเทือกเขาคอเคซัสเป็นจุดตัดของแม่น้ า

อักราวิ (Aragvi) และแม่น้ ามิกวาริ (Mtkvari) ความโดดเด่นของเมืองนี้คือภูมิประเทศท่ีสวยงามและอาคารบ้านเรือนที่

ยังคงรักษาเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมแบบยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดี บ้านเรือนส่วนใหญ่ทาสีขาว หลังคาสีส้มปนแดงสดใส 

มิสเคทาเป็นสถานที่ตั้งของมรดกโลกถึง 2 ที่คือจวาริ (Jvari Church) โบสถ์สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์บนเนินเขาและส

เวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli Church) โบสถ์หลวงสถาปัตยกรรมยุคกลางที่เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษก

และเป็นสุสานหลวงของราชวงศ์จอร์เจีย 

น่าท่านเข้าชม วิหาร (SAMTAVRO MONASTERY) ต้ังอยู่ในเมืองมิสเคด้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของ

จอร์เจีย และถือเป็นสถานที่ส าคัญท่ีมีชื่อเสียงของเมืองนี้ สร้างขึ้นโดย (คิงมิเลี่ยน King Mirian )  

 
 
 
 
 
 

 
 
น าท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็น
ศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับสองของประเทศ อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และ
ให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่
ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม 
 



 

 
 

 
 

 
เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น 

น่าท่านชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกาย 
ออโธด๊อก สร้างข้ึนเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขน 
ขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้ 
น าไม้กางเขนนี้เข้ามาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



 

 
 

 
 
 พาทุกท่านกลับเข้าสู่เมืองทบิลิซี แวะห้างคาร์ฟูให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  
ค่ า  ☺บริการอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 3 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

เช้า ☺บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ่งในเมืองถ้ าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดน

แถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) 

ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุด

ขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 13 และถูกปล่อยให้เป็น

เมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็น

ลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็น

โบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างข้ึนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 เป็นหินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดเป็นช่องห้องโถงมากมาย

ที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8 เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ ้าแห่งนี้ยังเป็น

ส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและ ประเทศจีน 

 

 

 

 
 
 
 

เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น 
น่าทุกท่านชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ ซ่ึงต้ังอยู่ริมทะเลด า เป็นจุดหมายปลายทางส าหรบัการพักผ่อนสุดพิเศษในจอร์เจีย  
เมืองบาทูม่ี (BATUMI) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลด า เป็นเมืองหลวงของ  
อัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณ

วนัที่หา้ ทบิลซีิ – กอรี – อุพลิสชิเค่ – เมืองบาทูม่ี   (B/L/D)                                  

    



 

 
 

กว้างปละมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขา
ที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พ้ืนที่ด้านหนึ่ง 
 
ของเมืองที่ถูกล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลด า เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือส าคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่
เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง  
 
 
 
 

 

 

น่าท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square สร้างข้ึนในปี 
2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพ่ือให้เป็นแหล่งบันเทิงและ
พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ  
 

 
 
 

 

 

ค่่า ☺รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพัก 

 น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  WORLD PALACE HOTEL @BATUMI  DAYS 4  ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า 
 

เช้า ☺บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที่หก BATUMI  - ISTANBUL    (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
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


 

 
 

 ชม รูปปั้นความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรีย์ที่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึ่งเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ที่แสดงถึง
ความรักท่ีแท้จริง ประวัติของประติมากรรม "Ali and Nino" ด้วยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไม่สามารถอยู่
ด้วยกันได้เพราะผู้ชายคนนั้นเป็นมุสลิมและผู้หญิงคนนั้นเป็นคริสเตียน พวกเขาต้องอดทนทั้งการปฏิวัติและสงคราม 
 
 
กลางเมืองเพ่ือเป็นพยานในการก่อตัวของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยอาลีและนีโม่จะค่อยๆขยับเข้าหากัน เปลี่ยนท่า
ทุก ๆ 10 นาทีจนกระทั่งพวกเขาพบกันและรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว  
 
 
 
 

 

 

 

 

เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารอาหารจีน 

14.00 น.น่าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติบาตูม ิBATUMI (BUS) ประเทศจอร์เจีย 

17.45 น.ออกเดินทางสู่สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 393 
19.10 น.เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล (รอเปลียนเครื่อง 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 

15.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

อัตราค่าบริการ ขั้นต่่า 15 ท่าน  

ก่าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

วันทีเ่จ็ด IST –กรุงเทพฯ      (-/-/-)      



 

 
 

04 – 10 ธ.ค.62  
07 – 13 ก.พ.63 
20 – 26 มี.ค. 63 
03 – 09 เม.ย.63  

49,888 บาท 48,888 บาท 47,888 บาท 9,500 บาท 

 UPDATE 27AUG19 
 
 

*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก *** 

ราคานี้ขายในคณะที่มากกว่า 15 – 20 ท่านขึ้นไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยัน

การเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะที่ใช้ในการน าเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้

กรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีทีต่่ ากว่า 15 ท่าน ทางคณะทัวร์จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในกรณีท่ีคณะทัวร์ทุกท่านต้องการออก

เดินทาง พร้อมมีหัวหน้าทัวร์ไทย อ านวยความสะดวก 

งวดที่ 1 : ส่ารองท่ีนั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง  
        พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทันที  

งวดที่ 2 : ช่าระส่วนที่เหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออก

บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

หลังจากช าระค่ามัดจ าแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะท าการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการ

เดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด  Turkish Airlines ชั้นประหยัด (Economy Class)  , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องจะเป็นเตียง  TWIN ROOM รวมทั้งสิ้น  4 คืน 
3. ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
4.  ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ 
5. อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
6. ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้

อัตราค่าบริการนี้รวม 

  

เงื่อนไขการจอง 



 

 
 

เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 
% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)  

7. กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ให้ ท่านละ 1 ใบ น้่าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry)  
8. น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

1. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
2. ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ 
3. พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก  
4. ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก 
5. เมืองไทย USD/วัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 
6. 3 USD / ท่าน ส่าหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  x 5 วัน =15 USD 
7. 2 USD / ท่าน ส่าหรับคนขับรถต่อวัน  x 5 วัน = 10 USD 
8. 3 USD /ท่าน ส่าหรับหัวหน้าทัวร์ไทย  x 7 วัน = 21USD 
9. รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,520 บาทไทย 

 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้  
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล รับรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรม
และในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคัญ 
 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

  

กรณียกเลิก 

หมายเหตุ โปรดอ่าน !! 

 



 

 
 

 
1. กรณีผู้เดินทางไมส่ามารถ เข้า-ออก เมืองได้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ทางคณะ

ทัวร์ ขอเพ่ิมท่านละ 2,000 บาท กรณีท่ีคณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีไกด์ อ านวยความสะดวก ** 
3. ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ ากว่า 15ท่าน หรือต่ ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณา

ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกที 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก
สายการบิน  เครื่องบินรีเลย์  ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง  

6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

7. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

8. ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง 
10. ส าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
ปฏิเสธในการเข้าและออก  

11. หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามที่แจ้งไว้ตามเอกสาร
ด้านบนแล้ว  

 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** 



 

 
 

**ในกรณีทีผู่้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กับ
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการรับผิดชอบทุกกรณี** 

 

 


