
 
 
 

หนา้ที่ 1 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

GEO-SPG8D5N-TK 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23212 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

SPECIAL GEORGIA จอรเ์จีย 8 วนั 5 คืน บิน Turkish Airlines TK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

หนา้ที่ 2 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

GEO-SPG8D5N-TK 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั/หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพ –  อิสตลับลู   (-/-/-)                         ✈ ✈ ✈  

2 
อิสตนับูล – โบสถเ์มทเตหค์ี-ถนนคนเดินชาเดอรน่ี์-ป้อมนา

ริกาล่า-อนุสาวรียพ์ระแม่จอรเ์จยี (-/L/D)                                   
- X X 

ADMIRAL HOTELระดบั 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

3 
เทือกเขาคอเคซสั-ชมป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน ้าชินวารี-เมือง

คสัเบก-ิโบสถเ์กอเกติ-อนุสรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จีย  (B/L/D)                                   
X X X 

GUDAURI HOTEL HOTELระดบั 4 

ดาวหรือเทียบเท่า 

4 
ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน ้าชินวารี-พิพิธภณัฑส์ตาลิน-ชมอุพลิสชิ

เค-่ชม เมืองบอรจ์อมี่ (B/L/D)                                   
X X X 

BAKURIANI HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

5 
ชมสวนบอรจ์อมี่ (BORJOMI CITY PARK) –พรอ้มนัง่กระเชา้-

เมืองคูทายสิ-ชมวิหารเกลาติ (B/L/D)                                   
X X X 

TAKHALTUBO SPA HOTEL ระดบั 4 

ดาวหรือเทียบเท่า 

6 
ชมถ ้า Prometheus -ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี 

(B/L/D)                                   
X X X 

BATUMI HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

7 

ชมป้อมโกนิโอ-เมืองท่าแห่งบาทูมิ-ประวติัของประติมากรรม 

"Ali and Nino" - Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square 

และ Medea Square (B/L/-) - ISTANBUL     

X X -  

8 BKK    (-/-/-)                 ✈ ✈ ✈  

ตารางไฟลบิ์นโดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TURKISH AIRLINES TK (BKK-IST-TBS//BUS-IST-BKK) 

PLACE DEP TIME ARR TIME FLIGHT NO. 

BKK-IST 23.00 05.15 TK69 

IST-TBS 06.30 09.45 TK378 

BUS-IST 20.30 21.40 TK393 

IST-BKK 01.45 15.25 TK68 

 

 

 

 



 
 
 

หนา้ที่ 3 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

GEO-SPG8D5N-TK 

20.00 น.        คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแล 

ในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร ์U ประตู 9 ของสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์  

23.00 น. ✈ ออกเดินทางสู่ สนามบิน BKK-IST อิสตนับลู อตาเติรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล 

            โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK69 (ใชเ้วลาเดินทาง 10 ชัว่โมง) 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตนับูล IST (รอต่อเคร่ืองประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

06.30 น.  ✈ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชีประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี 

TK378 IST-TBS (เวลาบินโดยประมาณ  2 ชัว่โมง 20 นาที พกัผ่อนรบัประทานอาหารบนเคร่ือง)  

09.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบีลีซี (TBS) ประเทศจอรเ์จีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอตอ้นรบั ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้  

น าท่านไปชม โบสถเ์มทเตหค์ี (METEKHI CHURCH) โบสถท่ี์มีประวติัศาสตรอ์ยูคู่่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่

บริเวณริมหนา้ผาของแมน่ ้าทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสรา้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่ซ่ึงเป็นประเพณี

โบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษัตริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพ –  อิสตลับูล   (-/-/-)                              

วนัที่สอง  โบสถเ์มทเตหค์ี-ถนนคนเดินชาเดอรน่ี์-ป้อมนารกิาล่า-อนุสาวรยีพ์ระแม่จอรเ์จยี (-/L/D) 



 
 
 

หนา้ที่ 4 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

GEO-SPG8D5N-TK 

จากน้ันใหทุ้กท่านอิสระ  ถนนคนเดินชาเดอรน่ี์ (SHARDEN STREET) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมีช่ือเสียง

และกล่ินไอแบบ และอาคารถูกสรา้งขึ้ นท่ีมีรูปลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้และสินคา้แบ

รนดเ์นมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นขายของท่ีระลึกเป็นสินคา้พ้ืนเมือง

หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกท่านขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาล่า (NARIKALA FORTRESS) ชมป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณ สรา้ง

ในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค และต่อมาในสมยัของกษัตริย ์ เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ี

การสรา้งเพ่ิมเติมข้ึนอีก ซ่ึงต่อมาเมื่อพวกมองโกล ไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือ ป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา 

(NSRIN OALA) ซ่ึงมีความหมายวา่ ป้อมอนัเล็ก (LITTLE FORTRESS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

หนา้ที่ 5 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

GEO-SPG8D5N-TK 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น (บริการอาหารจนี) 

น าทุกท่านแวะชม อนุสาวรียพ์ระแม่จอรเ์จยี (MOTHER OF  GEORGIA) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ KARTLIS DEDA 

เป็นรูปป้ันหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) ในนครทบิลิซี โดยรูปป้ันน้ีสรา้งขึ้ นใน

ปี ค.ศ. 1958 เพ่ือฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปป้ันท่ีสะทอ้นถึงจิตวิญญาณและนิสยัของคน

จอรเ์จียไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

นาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สรา้งขึ้ นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ผ่านผูป้กครอง

มาหลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศอุ์มยัยดั (Umayyad 

Dinasty) ของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกล ตั้งช่ือใหใ้หมว่า่ NARIN QALA 

แปลวา่ป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวติัศาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ี

แข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด  

น าท่านชม มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิ

แห่งทบิลิซี (HOLY TRINITY 

CATHEDRAL OF TBILISI) หรือ

อีกช่ือหน่ึงคือโบสถ ์SAMEBA 

เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัร

ออรท์อดอกซจ์อรเ์จีย อีกทั้งยงั

ถูกจดัใหเ้ป็นส่ิงก่อสรา้งทาง

ศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสุด

ในแถบอ่าวเปอรเ์ซีย และมี

ความสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก 

 

 

 



 
 
 

หนา้ที่ 6 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

GEO-SPG8D5N-TK 

จากน้ันใหทุ้กท่านอิสระ  ถนนคนเดินชาเดอรน่ี์ (SHARDEN STREET) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ิน

ไอแบบ และอาคารถูกสรา้งขึ้ นท่ีมีรูปลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้และสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ

มากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นขายของท่ีระลึกเป็นสินคา้พ้ืนเมืองหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (บริการอาหารไทย) 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม  ASTORIA TBILISI HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปตามเสน้ทางหลวงของจอรเ์จียท่ีมีช่ือวา่ Georgian Military Highway ถนนสายน้ีเป็นถนนสาย

ส าคญัท่ีสุดท่ีถูกสรา้งข้ึนในสมยัท่ีจอรเ์จียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้ม

เทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภูมิภาคน้ี ถนนแห่งประวติัศาสตรน้ี์เป็นเสน้ทางท่ีจะ 

น าท่านข้ึนสู่ เทือกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งทวีปยุโรป และเอเชีย 

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย  ระหวา่งทางน าท่านแวะ ชมป้อมอนานูรี 

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

ป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซ่ึงเป็นโบสถ์ของชาว

เวอรจิ์น ภายในยงัมี หอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพท่ีสวยงาม

ของ อ่างเก็บน ้าชินวารี (ZHINVALI)ท่ีซ่ึงท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไวใ้ฃแ้ละช่ืนชมทศันียภาพทิวทศัน์ ของภูเขา

ลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี จากน้ันออกเดินทางต่อไปตามเสน้ทางหลวง ริมฝ่ังแม่น ้า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ท่ีระดบัความ

สูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ เพ่ือเดินทาง สู่เมืองคสัเบกิ (KAZBEGI) ความสูงท่ี 1,700เมตร หรือใน

ปัจจุบนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพ่ิงเปล่ียนเมื่อปี 2006 น้ีแต่คนมกัจะเรียกติดปากกนัอยู่

วา่ คสัเบกิอยู ่เมืองน้ีอยูห่่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขา

คอเคซสัท่ีส าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคสัเบกิอีกดว้ย  

วนัที่สาม   เทือกเขาคอเคซสั-ชมป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน ้าชินวาร-ีเมืองคสัเบกิ-โบสถเ์กอเกติ-

อนุสรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จยี (B/L/D)                                      



 
 
 

หนา้ที่ 7 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 
 

GEO-SPG8D5N-TK 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

จากนั้นเปล่ียนยานพาหนะเป็นรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ นัง่รถจิ๊ป 4X4 1คนั ข้ึนไดป้ระมาณ 6 ท่านเท่านั้น  

เพ่ือข้ึนเขาไปชมโบสถ ์ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเ้วลาราว 30 นาที  

น าทุกท่านขึ้ นสู่เนินเขา ที่ตั้งของโบสถส์มินดา ซา

เมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถเ์กอเกติ 

(GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถช่ื์อดงั

กลางหุบเขาคอเคซสั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณส์ าคญัแห่ง

หน่ึงของประเทศจอรเ์จีย โบสถค์ริสต์นิกายจอรเ์จีย

นออรโ์ธด็อกซเ์ก่าแก่น้ี สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาด

ใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 บนยอดเขาท่ีมีความ

สูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ดว้ย

ทิวทศัน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและ

โบสถเ์ล็กๆท่ีตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวเปล่ียวเหงาจึงท า

ใหท่ี้น่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัท่ี

จอรเ์จียยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซ

เวียตซ่ึงตั้งอยูอ่ยา่งสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขา

ซ่ึงลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี ท่ีระดบัความสูง 

2,170 เมตร  

***หมายเหต ุเน่ืองดว้ยเดือนพฤศจกิายน – ถึง

เมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของ

ประเทศจอรเ์จยี หิมะจะตกเป็นจ านวนมากและ

แตล่ะปีความความหนาวเยน็ของน ้าแข็ง หิมะก็

ไม่เท่ากนั ท าใหท้างข้ึนเขาสู่โบสถน์ั้นอาจปิด

เพราะถนนลื่น ก่อใหเ้กินอนัตราย รถบสัใหญ่ไม่

สามารถข้ึนไปไดแ้ละรถรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่สามารถข้ึนไปบนยอดเขาสมินดาไดเ้ช่นกนั  ผูจ้ดัจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั **** 

อนุสรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จยี (Russia-Georgia Friendship Monument)  

อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินและมีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินท่ีแผ่เต็มพ้ืนท่ีดา้นในของอนุสรณ์

ทั้งหมด บอกเล่าประวติัศาสตรค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งจอรเ์จียและรสัเซีย 
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สรา้งขึ้ นในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปีสนธิสญัญาจอรจี์เอฟสกี  

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

สถานในปัจจุบนัไมไ่ดเ้ป็นสญัลกัษณข์องมิตรภาพระหวา่งรสัเซียและจอรเ์จียอีกต่อ เน่ืองดว้ยเหตุการณใ์นประวติัศาสตร์

ท่ีท าใหค้วามสมัพนัธข์องสองประเทศน้ีตอ้งสัน่คลอนอย่างรุนแรง 

 ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม GUDAURI HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ระหวา่งทางน าท่านแวะ ชมป้อมอนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอนัเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ้ นในสมยัศตวรรษท่ี 16-

17 ชมร่องรอยของซากก าแพงท่ีลอ้มรอบป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนมา่นท่ีซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 

หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซ่ึงเป็นโบสถข์องชาวเวอรจิ์น ภายในยงัมี หอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของ

ป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพท่ีสวยงามของ อ่างเก็บน ้าชินวารี (ZHINVALI)ท่ีซ่ึงท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไว ้

ใฃแ้ละช่ืนชมทศันียภาพทิวทศัน์ ของภูเขาลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุกวนัน้ี เป็นเมือง

แห่งประวติัศาสตร ์เป็นท่ีรูจ้กักนัดีวา่เป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดีตเป็น 

วนัที่สี ่ ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน ้าชินวาร-ีพิพิธภณัฑส์ตาลิน-ชมอุพลิสชิเค่-ชม เมืองบอรจ์อม่ี 

(B/L/D)                                      
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ผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมช่ืีอเสียง เร่ืองความโหดเห้ียมในการปกครองใน

เมืองกอรีแห่งน้ี จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑส์ตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของ

เคร่ืองใชต่้างๆ พรอ้มทั้งเร่ืองราวต่างๆของท่านสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านชมอุพลิสชิเค่ 

(ULISTSIKHECAVE – TOEN) หน่ึงใน

เมืองถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตั้งถ่ิน

ฐานในดินแดนแถบน้ีกนัมานานแลว้กวา่ 

3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อน

ยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique 

periods) ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 

ค.ศ.500 เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทาง

ศาสนาและวฒันธรรม และช่วงท่ีเมืองน้ี

มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษ

ท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาว

มองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานท่ีมีหอ้งโถงขนาดใหญ่

ท่ีชาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซ่ึงเป็นลทัธิบชูาไฟ เป็นลทัธิของคนในแถบน้ีก่อนท่ีศาสนาคริสตจ์ะเขา้

เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมีหอ้งต่างๆ ซ่ึงคาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ท่ีสรา้งขึ้ นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 เป็น

หินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกดัเป็นช่องหอ้งโถงมากมายท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 8 

เฮกตารห์รือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหมท่ีเช่ือมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์ 

กบัประเทศอินเดียและ ประเทศจีน 

 

น าท่านเที่ยวชม เมืองบอรจ์อม่ี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จียมี

ประชากรอาศยัอยูไ่มถึ่ง 15,000 คน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองน ้าแร่โดยไดม้ีการบรรจุ ณ ธารน ้าแร่

บริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกวา่ 40 ประเทศทัว่โลกโดย

ชาวเมืองเช่ือกนัวา่จะท าใหม้ีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้ 

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารของโรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม BAKURIANI HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมสวนบอรจ์อม่ี (BORJOMI CITY PARK) สถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอรจ์อมี่ ท่ีนิยมมา

เดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น ้าแร่ในวนัหยุด จากน้ันน าท่านขึ้ นกระเชา้สู่จุดชมวิวบนหนา้ผาเหนือสวนบอรโ์จมี

อิสระใหท่้านเก็บภาพวิวทิวทศัน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอธัยาศยั พรอ้มนัง่กระเชา้ ข้ึนยอดเขาเพ่ือชมความงามของ

หุบเขา และสวนโดยรอบ  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

เดินทางสุ่ เมืองคูทายสิ เป็นหน่ึงในเมืองท่ี

มีผูอ้ยูอ่าศยัอยา่งต่อเน่ืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

โลก เมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี

สามในประเทศจอรเ์จีย และเมืองหลกัของ

แควน้อีเมเรทีทางภาคตะวนัตกของประเทศ 

ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ารีออนี ห่างจากกรุงทบิลีซี

ไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 221 กิโลเมตร  

จากน้ัน ชมวิหารเกลาต ิเป็นอารามในยุค

กลางท่ีอยูใ่กลก้บั Kutaisi ในเขต Imereti 

ทางตะวนัตกของจอรเ์จีย หน่ึงในอารามแห่ง

แรกในจอรเ์จีย ก่อตั้งข้ึนในปี 1106 โดยกษัตริย ์David IV แห่งจอรเ์จียในฐานะศูนยส์งฆแ์ละการศึกษา อารามยุคกลาง

อนังดงามท่ีมีจิตรกรรมฝาผนังแห่งน้ีเคยเป็นท่ีตั้งของสถาบนัของนักวิชาการช่ือดงัในอดีต 

วนัที่หา้ ชมสวนบอรจ์อม่ี (BORJOMI CITY PARK) –พรอ้มนัง่กระเชา้-เมืองคูทายสิ-ชมวิหารเกลาต ิ

(B/L/D)                                      
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ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม TAKHALTUBO SPA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทาง ชมถ ้า Prometheus หรือท่ีเรียกวา่ถ ้า Kumistavi โดยถ ้าน้ีถูกคน้พบและศึกษาโดยนักส ารวจถ ้าชาวจอรเ์จีย 

เป็นส่วนหน่ึงของระบบถ ้าขนาดใหญ่ท่ีรวมกนัเป็นแม่น ้าใตดิ้นสายเดียว ปัจจุบนัมีการส ารวจแม่น ้าประมาณ 30 กม. ซ่ึง

ยาวประมาณคร่ึงหน่ึงของระบบถ ้าทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2528 ไดม้ีการเปล่ียนถ ้าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงท่องเท่ียว 

ภายในปี 1989 มีการวางเสน้ทางเดินเทา้ในถ ้าเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสรา้งบนัไดและทางเดิน และ

อุโมงคย์าว 150 เมตรถูกเจาะออกท่ีทางออก และเร่ิมการก่อสรา้งอาคารชั้นล่าง ถ ้ามีไฟส่องสวา่งชัว่คราว และ

นักท่องเท่ียวกลุ่มเล็กๆ เร่ิมเขา้มาเยี่ยมชมได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าทุกท่าน ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุท่ีไดช่ื้อวา่ทะเลด าก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดิน

ทรายชายหาด ของทะเลแห่งน้ีเป็นสีด า อนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินชมความงามของ

อ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ท่ีทอดยาวไปตามริมอ่าว

ทะเลด า และเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่ มากมาย ใหล้กูคา้ไดผ่้อนคลายและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

วนัที่หก  ชมถ ้า Prometheus -ล่องเรอืในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี (B/L/D)                                  
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ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม BATUMI HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมป้อมโกนิโอ เป็นป้อมปราการโรมนัในอดีต ห่างจาก

ทะเลด าประมาณ 15 กม. ทางใตข้องบาตูมี ท่ีปาก

แมน่ ้าโชโรกี เป็นป้อมโรมนัโบราณ ต่อมาก็ตงอยูใ่นการ

ปกครองของอาณาจกัรไบแซนไทน์ และจากน้ันก็ถูก

ออตโตมาน ยึดครองซ่ึงถือครองไวจ้นถึงปี พ.ศ. 2421

และตกเป็นส่วนหน่ึงของ จกัรวรรดิรสัเซียในเวลาต่อมา  

 

 

 

 

วนัที่เจด็ ชมป้อมโกนิโอ-เมืองทา่แห่งบาทูมิ-ประวตัขิองประตมิากรรม "Ali and Nino" - Old Town 

และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square (B/L/-)      



 
 
 

หนา้ที่ 13 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
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น าทุกท่านชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ ซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลด า เป็นจุดหมายปลายทางส าหรบัการพกัผ่อนสุดพิเศษในจอรเ์จีย

เมืองบาทูม่ี (BATUMI) เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเล บนชายฝั่งตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมืองหลวงของอตัจารา 

(Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระท่ีปกครองตนเองอยูท่างดา้นตะวนัตกของประเทศจอรเ์จียครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณกวา้ง

ปละมีสภาพภูมิทศัน์ท่ีหลากหลายแตกต่างกนั มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงท่ีอุดมไปดว้ยป่าไมเ้ขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาท่ี

เขียวชอุ่ม เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีทิวทศัน์สวยท่ีสุดของจอรเ์จีย มีความงามของธรรมชาติท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ พ้ืนท่ีดา้นหน่ึง

ของเมืองท่ีถูกลอ้มดว้ยทิวทศัน์ของทะเลด า เมืองบาทูมี่ (Batumi) เป็นเมืองท่ีมีท่าเรือส าคญัขนาดใหญ่ รวมถึงถนนท่ี

เต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านชมรูปป้ันความรกัในบาทูมีเป็นอนุสาวรียท่ี์โรแมนติกท่ีสุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซ่ึงเป็นรูปป้ันขนาดใหญ่ท่ี

แสดงถึงความรกัท่ีแทจ้ริง ประวตัขิองประตมิากรรม "Ali and Nino" ดว้ยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไมส่ามารถ

อยูด่ว้ยกนัไดเ้พราะผูช้ายคนน้ันเป็นมุสลิมและผูห้ญิงคนน้ันเป็นคริสเตียน พวกเขาตอ้งอดทนทั้งการปฏิวติัและสงคราม

กลางเมืองเพ่ือเป็นพยานในการก่อตวัของสาธารณรฐัอาเซอรไ์บจาน โดยอาลีและนีโมจ่ะค่อยๆขยบัเขา้หากนั เปล่ียนท่า

ทุก ๆ 10 นาทีจนกระทัง่พวกเขาพบกนัและรวมเขา้เป็นหน่ึงเดียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square 

สรา้งขึ้ นในปี 2009 เป็นอาคารท่ีไดร้บัการออกแบบโดย

สถาปนิกช่ือดงัชาวจอรเ์จีย Vazha Orbeladze สรา้งดว้ย

สไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ท่ี

ผ่านมา สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ร่ิมปรบัปรุงเพ่ือใหเ้ป็นแหล่ง

บนัเทิงและพกัผ่อนหยอ่นใจแห่งใหมข่องเมืองประกอบไป

ดว้ยภตัตาคาร , โรงแรม , ไนทค์ลบั ฯลฯ  

ค า่ อิสระอาหารค า่  

 

 

14.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติบาตูม่ี BATUMI (BUS) ประเทศจอรเ์จีย 



 
 
 

หนา้ที่ 14 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
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20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน อิสตนับลู อาตาเติรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล BUS-IST 

    โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 393 

21.40 น. เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตูรก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล (รอเปลียนเคร่ือง 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

 

01.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 68 IST-BKK 

15.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

*** หมายเหต ุรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั *** 

 

อตัราค่าบริการ ขั้นต า่ 15 ทา่น / (ยอดจอง 15 ทา่นคอนเฟิรม์ออกเดินทาง) 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม 

28 พ.ค. -04 มิ.ย. 65 48,988 บาท 48,988 บาท 47,888 บาท 8,500 บาท 

Update: 28 Apr-2022 
 

ราคาน้ีขายในคณะท่ีมากกว่า 15 – 20 ท่านขึ้ นไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการ

ยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า ทั้งน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต า่กวา่ 15 ท่าน ทางคณะทวัรจ์ะแจง้ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมข้ึนในกรณีท่ีคณะทวัรทุ์กท่าน

ตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีหวัหนา้ทวัรไ์ทย อ านวยความสะดวก 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

 หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด  อีสตนับล–ูกรุงเทพฯ      (-/-/-)      



 
 
 

หนา้ที่ 15 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
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เง่ือนไขการเดินทางเขา้ประเทศจอรเ์จีย (อยา่งใด อยา่งหน่ึง) 

วคัซีน พาสปอรต์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

เอกสารยืนยนัการรบัวคัซีนครบ 2 โดส (สามารถใชจ้ากแอพฯ หมอพรอ้มได)้ 

ใบรบัรองผลการตรวจโควิด-19 RT-PCR (เป็นลบ) /  Certificate of Testing for COVID-19 (ไมเ่กิน 72 ชัว่โมง) 

งวดท่ี 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากที่มีการจอง  

        พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตยก์่อนการ

เดินทาง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน หอ้งจะเป็นเตียง  TWIN ROOM รวมทั้งส้ิน  5 คืน 

 ค่าอาหารครบทุกมื้ อตลอดรายการ 

  ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผู้

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

ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กิน 30 ก.ก.ต่อใบ/ท่าน  กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน  

7 ก.ก. 1ใบ  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  

เง่ือนไขการจอง 

https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
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 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยต่างๆอนัสืบเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบติัภยัทาง

ธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคน

เขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัท 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

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

เมืองไทย USD/วนั ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 3 USD / ท่าน ส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  x 6 วนั =18 USD 

 2 USD / ท่าน ส าหรบัคนขบัรถตอ่วนั  x 6 วนั = 12 USD 

 3 USD /ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย  x 8 วนั = 24 USD 

รวมค่าทิป 54 USD/ท่าน 

 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเชน่ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล รบัรอง  

บริษัทจะท าเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี 

อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

ไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  

กรณียกเลิก 



 
 
 

หนา้ที่ 17 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
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กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออก เมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ทางคณะ

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

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา

ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสมซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบอีกที 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการ

บิน  เคร่ืองบินรีเลย ์ ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึน

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง  

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมือง 

ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธ

ในการเขา้และออก  

หากท่านจองรายการทัวร ์ของเรา ถือไดว้่าท่านไดย้อมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามท่ีแจง้ไวต้ามเอกสาร

ดา้นบนแลว้  

 

 

 

 

 

หมายเหต ุโปรดอ่าน !! 

 



 
 
 

หนา้ที่ 18 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
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หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บั

ทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

หนา้ที่ 19 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
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 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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