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รหัสโปรแกรม : 23253 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

เมืองหลวงปัจจุบันท่ีใหญ่ที่สุดในจอร์เจีย ศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจ เมือง ทบลิซี ีTbilisi 
ไปชมเมืองหลวงสมัยโบราณของจอร์เจียนามว่า เมืองแห่งความรัก หรือเมือง มสิเคตา้ Mtskheta 

เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส หรืออาณาจักรจอร์เจยีนโบราณ เมอืงคทูายส ิ
เมืองท่าที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ เมอืงบาตมู ีBatumi 

เดนิทางโดยสายการบนิกลัฟแ์อร์ 
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ก ำเนิดกำรเดินทำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัท่ีออกเดินทำง อตัรำค่ำบริกำร พกัเดี่ยว 

16-23 กนัยำยน 2565 55,900.-          5,900.- 

07-14   ตลุำคม 2565 55,900.-          5,900.- 

21-28 ตลุำคม 2565 55,900.-          5,900.- 

18-25 พฤศจกิำยน 2565 55,900.-          5,900.- 

02-09 ธนัวำคม 2565 57,900.-          5,900.- 

09-16 ธนัวำคม 2565 57,900.-          5,900.- 

23-30 ธนัวำคม 2565 59,900.-          5,900.- 

30 ธนัวำคม - 06 มกรำคำ 2566 62,900.-          5,900.- 

20-27 มกรำคม 2566 55,900.          5,900.- 

27 มกรำคม - 03 กุมภำพนัธ ์2566 53,900.-          5,900.- 

03-10 กุมภำพนัธ ์2566 53,900.-          5,900.- 

17-24 กุมภำพนัธ ์2566 50,900.-          5,900.- 

24 กุมภำพนัธ ์- 03 มีนำคม 2566 47,900.- 5,900.- 

03-10 มีนำคม 2566 45,900.-          5,900.- 

17-24 มีนำคม 2566 45,900.-          5,900.- 
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13.50 คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูี ่8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกลัฟแ์อร ์โดยมเีจ้าหนาที่ของบริษัทคอยใหก้ารตอ้นรับบรกิาร ตรวจ

เอกสารและสัมภาระ 
16.50 ออกเดินทางสู ่กรงุบาเรนห ์ประเทศบาเรนห ์โดยสายการบนิ Gulf Air เทีย่วบนิที ่GF 166 (เทีย่วบนิไปเมอืงทบลิซิจีะม ี2 ไฟลท์ หากวนัทีเ่ดนิทางเปน็

ไฟลท์ GF166 เทีย่วบนิแวะรบั-สง่ผูโ้ดยสารทีป่ระเทสสงิคโปร์/ กรณเีปน็เทีย่วบนิ GF153 จะบนิตรงไปกรงุบาเรนห ์โดยไมแ่วะทีป่ระเทศสงิคโปร)์ 
(บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00.15 ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุบาเรนห ์ประเทศบาเรนห์ (เพือ่แวะพกัรอเปลีย่นเครือ่งไปเมอืงทบลิซิี) 
 **พเิศษระหวา่งรอตอ่เครือ่ง ทางบรษิทัมบีรกิารโรงแรมใหท้กุทา่นไดเ้ขา้พกั พรอ้มมบีรกิารรถรบัสง่โรงแรม-สนามบนิ**//พาสปอรต์ไทยเขา้ฟรวีซีา่

ทีป่ระเทศบาเรนห ์และตอ้งมใีบรบัรองวคัซนี 2 เขม็**  (N1) 
** โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ ณ  กรงุบาเรนห ์ประเทศบาเรนห*์* 
- สภุาพสตร:ี ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาวไมร่ดัรปู และเตรยีมผา้สำหรบัคลมุศรษีะ 

- สภุาพบรุษุ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว 
09.40 ออกเดินทางสูก่รงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบิน Gulf Air เทีย่วบนิที ่GF 081**ไฟลท์นีจ้ะแวะรบัสง่คนทีส่นามบนิบากกูอ่น** 
16.35 ถงึทา่อากาศยานนานาชาตโินโว อเลก็ซเียฟกา้ กรงุทบลิซิ ี(Tbilisi) หลงัจากนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ย่าน Jan 

Shardeni Street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าท่ีเป็นแหลง่ศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศตวรรษที่ 9 ตอ่มาจึงเปลี่ยนชือ่ถนนมาเป็น 
Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแกน่ักท่องเทีย่วชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยรา้น ค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟ
และมากมายด้วยผู้คนพื้นเมืองกับนกัท่องเทีย่ว บริเวณนี้จะมีบ้านเมอืงเกา่ในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมพี่อค้าแม่ค้านำสิ่งของ
ต่างๆมาวางขายมากมาย พาทุกท่านชม วหิารซโีอน ีZion Cathedral โบสถ์หลงัใหญ่ของนกิายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี ้โดยชือ่ของโบสถ์
ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิส์ิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรซูาเล็ม ตอ่มาสถานที่แห่งนี้ก็ได้มชีื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลซิี(Tbilisi Sioni) ถกูสร้างขึ้นในราว
ศตวรรษที่ 6-7 และตอ่มาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรก แต่ก็ได้มีการสรา้งขึ้นมาใหม่หลายตอ่หลายครัง้ด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ทีได้เห็นอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ และได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17-19 นำชม Bridge of Peace สะพานคนเดินที่มีสถาปตัยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ำคูรา 
เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและเมอืงใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้ชมวิวทิวทศนอ์ันสวยงามของเมืองทบิลิซี ทีต่ั้งตระหง่านอย่างสง่างาม  นำท่านเดินทางไป

วนัแรก ศกุร ์   กรงุเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมิู) - กรงุบาเรนห์ 

วนัท่ีสอง  เสาร ์  กรงุบาเรนห์ - เมืองทบิลิซี 
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ยังย่าน Meidan bazaar ย่านการค้าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กับเมอืงทบิลซิีมาช้านาน อิสระให้ท่านเลอืกช้อปปิ้งซื้อของสินค้าที่ระลึกที่มรี้านค้าให้ท่านเลือก
อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานโลหะฝีมือ ของโบราณจากงานแฮนด์เมด ไวน์จอร์เจียชือ่ดัง ขนมชอ็กโกแลต และผลิตภัณฑ์ของฝากของกินอื่นๆ 

ค่ำ อสิระอาหารคำ่ ณ ยา่น Jan Shardeni Street (Free1)  
นำท่านเขา้สูท่ีพ่กั Velvet Hotel หรอืเทยีบเทา่ (N2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นำท่านเดินทางสู่ เมอืงมสิเคตา้ Mtskheta(25.2km./35mins) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแหง่แรกของประเทศจอร์เจยีสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of 

Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาลตั้งอยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืห่างจากกรุงทบิลซิี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือ
ได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แหง่หนึง่ของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 จากนั้นชมโบสถส์เวตทิส
โคเวล ีSvetitskhoveli Catherdal UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคต้า สถานที่ศกัดิ์สิทธิ์
และให้การเคารพศรัทธา ที่สุดของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธดอ็กซ์ เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนทีจ่ะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 
โบสถ์นี้เป็นส่วนหนึง่ของเมอืงมรดกโลกอีกด้วย นำท่าน ชมวหิารจวาร ีJvari Monastery หรอืโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศกัดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์
นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อครสิตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวหิารแหง่นี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นีต้ั้งอยู่
บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี (Mtkvari river) และแม่น้ำอรักวี (Aragvi 
river) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
บา่ย    พาท่านชม ปอ้มอนานรู ีAnanuri Fortress ปอ้มปราสาทตั้งอยู่รมิฝั่งซ้ายของแม่น้ำอรกัวี เป็นที่

ประทับของ เอรสิตาวิส หรอื ดยุคแหง่อรักวี ราชวงศ์ศักดินาผู้ปกครองดนิแดนลุ่มแม่น้ำอรักวี และ
เป็นสมรภูมริบแย่งชิงอำนาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ หลายตอ่หลายครั้ง ภายในป้อมปราการ
ประกอบไปด้วยปราสาท 2 หลงั โบสถ์ 2 แห่งคือ โบสถ์แม่พระผูพ้รหมจรรย์และโบสถ์แมพ่ระเสด็จขึ้นสวรรค์ 
(อัสสัมชัญ) และท่ีฝังศพของดยุคแหง่อรักวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย  ระหว่างทางแวะชม เขือ่น 
Jhinvali Lake สถานที่ที่เอาไว้ใช้เปน็อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ทำใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ สถานท่ีแหง่นี้ได้
กลายเป็นหนึ่งในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 2007 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป เมอืง
คาสเบกี ้Kazbezi (133km./2.30hrs.) เมืองเลก็ๆในจงัหวัด MtsketaMtianeti ทางตอนเหนือของประเทศใกล้
กับพรมแดนประเทศรัสเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาน145 กม. ตัวเมืองอยู่บริเวณเชิงเขา Kazbek นำ
ทา่นเปลีย่นยานพาหนะเดนิทางดว้ยรถ4WD ข้ึนหุบเขาคอเคซัส ชม โบสถ ์Gergeti Trinity Church 
***ในกรณทีีม่หีมิะตกหนกั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม *** โบสถช์ื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัสซึ่งเป็นสัญลกัษณส์ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ
จอรเ์จีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียออรืโธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหม่ มาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 14 ตัง้อยู่บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ

วนัท่ีสาม อาทิตย ์  เมืองทบิลิซี - เมืองมิสเคต้า-เมืองคาสเบก้ี-เมืองกดูาอูรี 
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ของเทอืกเขาคอเคซสัรอบทศิและด้วยภาพของโบสถ์เล็กๆที่เปลี่ยวเหงา จงึทำให้ที่แหง่นี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักทอ่งเที่ยวมาตัง้แตส่มัยทีจ่อรเ์จีย
ยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ระหว่างทางแวะชมอนสุาวรยีม์ติรภาพจอรเ์จยี Russia Georgia Friendship Monument หรือ
สนธิสัญญาGeorgievsk Monument เป็นอนุสาวรีย์ทีส่ร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองสองรอ้ยปีของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพที่
ต่อเนือ่งระหว่างโซเวียตจอร์เจียกับโซเวียตรสัเซีย หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมอืงกดูาอรู ีGudauri (32km./38mins) โดยเดินทางไปยัง
เส้นทางหลวงสายสำคัญที่มชีื่อว่า Georgian Military Highway เส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดทีถู่กสร้างขึน้ใน
สมัยที่จอร์เจียอยูภ่ายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทอืกเขาคอเคซสัจากรัสเซียมายังทีภู่มิภาคนี้ 

ค่ำ      บรกิารอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหาร  
นำท่านเขา้สูท่ีพ่กั Gudauri Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่ (N3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ โรง แรม  
นำท่านเดินทางสู่ เมอืงกอร ีGori (153km./2 .20hrs.) เมืองที่ตัง้อยู่บนเนินเขา ที่ในอดตีเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นทีต่ั้งของ
กองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญ (Georgian Military Highway) นอกจากนั้นเมอืงนี้ยงัเป็นเมอืงบ้านเกดิของ โจเซฟ สตาลิน อดตีผู้นำที่มี
ชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเลก็ซานเดอร์ นาดีราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต นำท่านชม 
เมอืงถำ้อพุลสิชเิค Uplistsikhe Cave หนึง่ในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวัตศิาตร์ของชาวจอรเ์จียได้มีการจดบนัทึกเรือ่งราวการ ว่า ณ 
เมืองถ้ำแห่งนี้ได้มกีารตัง้ถิ่นฐานในดนิแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงทีเ่มืองนี้มีความเจรญิถงึขีดสุด คือในชว่งคริสตวรรษที่ 9-11 กอ่นจะถูก
รุกรานและทำลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมายคือทีต่ั้งของนครบน
แนวเทือกเขาหินทราย ในอดตีกาล นครถ้ำแห่งนี้ยงัเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหมที่เชือ่มตอ่อาณาจกัรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดยีและประเทศ
จีน จากนั้นนำท่านเดินทางตอ่ไปยัง 

เ ที่ ย ง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร  
บา่ย     นำท่านเข้าชม พพิธิภณัฑโ์จเซฟสตาลนิ Stalin Museumเป็นพพิิธภัณฑ์ที่อุทศิตนเพื่อจัดแสดงโชว์ชวีิตของโจ เซฟสตาลิน ผู้ที่นำโซเวียตก้าวขึ้นเป็น

มหาอำนาจของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถอืเป็นบุคคลหนึ่งในขั้วอำนาจในการทำสงครามเย็นกับสหรฐัอเมริกา พพิิธภัณฑ์แห่งนี้ยังคงรักษา
โครงสร้างภาพลักษณ์ของยุคโซเวียตเอาไว้ นำท่านเดินทางสู่ เมอืงคไูทซ ิKutaisi(163km./3hrs.) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส
(Colchis)หรืออาณาจักรจอร์เจยีนโบราณ เมื่อสมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 12-13 

วนัท่ีส่ี จนัทร ์ เมืองกดูาอูรี - เมืองกอรี -เมืองคไูทซี 



                                       (GF8D012023) 

ค่ ำ      บรกิารอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหาร  
นำท่านเขา้สูท่ีพ่กั Bagrali 1003 Hotel หรอืเทยีบเทา่ (N4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นำทุกท่านชมและแวะถ่ายรูปท่ี น้ำพ ุColchis Fountain น้ำพุหล่อรูปสัตว์ ตั้งอยู่ในจัตรุัส David Agmashenebeli ถกูสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2011 บน
จุดสงูสุดของน้ำพจุะเป็นรูปม้าคู่ประดับเกราะสีทองสง่า รายล้อมไปด้วยบรรดาเหล่าสัตว์น้อย อาทิเช่น กวาง แพะ แกะ ซึง่รูปหล่อบางส่วนมีอายุ
มากกว่า 5,000 ปี จากนั้นสู่ เมอืงบาตมูBีatumi (151km/2.45hrs.) เปน็เมืองหลวงของจงัหวัด อะจาร่า(Ajara) ที่ปกครองตนเอง และตั้งอยู่
บริเวณริมฝั่งด้านตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ และยงัเป็นที่ตัง้ของเมืองเขตร้อน
ที่เต็มไปด้วยผลติผลของพืชผักผลไม้หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือและอุตสาหกรรมอกี
หลายอย่าง ซึง่ตอ่มาด้านเศรษฐกิจของเมอืงนี้กลายเป็นแหลง่ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เมอืงนีก้็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการ
ปรับปรุงใหเ้ป็นสถานที่บันเทงิและพกัผ่อนทั้งสถานที่เที่ยวที่พกัและอกีหลายๆอย่างเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลติดกับทะเลดำ (Black Sea) ไดช้ือ่
ว่าเป็นเมืองแหง่สสีันยามราตรีและเปน็เมืองที่ทันสมัยมากที่สุดในจอรเ์จีย 

เ ที่ ย ง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร  
บ่ าย  นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรอืนเก่าในย่าน Old Town ชม Piazza Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่

ดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานท่ีแห่งนี้ได้เริ่มปรับปรงุเพื่อใหเ้ป็น
แหล่งบันเทงิและพกัผอ่นหยอ่นใจแหง่ใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภตัตาคาร,โรงแรมฯลฯ โดยสถาปตัยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจาก
ประเทศอติาลี โดยสงัเกตไดจ้ากภาพโมเสคและงานกระจกสตีามอาคารตา่งๆ ชมความงามของอาคาร ยโุรปสแควร ์ Europe Square  ใจกลางจตัรุัส
เมืองบาตูม ีนำท่านเตินความสวยงามของ ถนนบาตมูบีเูลวารด์  Batumi Bulevard เป็นพื้นที่ที่มีความเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1881 ที่มกีาร
ตกแตง่และประดับต้นไม้ให้มีความสวยงามไปตามความยาวของหาดประมาณ7กม. จากนั้นนำท่านชม อนสุาวรยีร์ปูปัน้อาลแีละนโีน ่ Ali and Nino 
Monument อนุสาวรีย์ ในชือ่ “หญงิและชาย” ทำด้วยเหล็ก เคลื่อนไหวได้ ความสูงประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปินชาวจอร์เจีย Tamara 
Kvesitadze ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักและความเศร้าของ “อาล”ี หนุ่มมุสลิม กับเจ้าหญิง”นิโน” แหง่จอร์เจยี หลังจากถูกกองทัพโซเวียตรุกราน 
จากวรรณกรรมของนักเขียนชาวอาเซอร์ไบจาน นอกจากนี้ยังมีความพิเศษคือรูปปั้นนี้จะขยับเข้าหากันในเวลา 19.00 น.ของทุกวัน ใกล้ๆกนันั้นท่าน
จะได้ ชมสิ่งกอ่สร้างขนาดยักษ์ของชงิช้าสวรรค์ The large Ferris wheel ที่ใหญ่ทีสุ่ดในเมืองบาตูมี  ชมวิวบน The Alphabet tower หอคอย
สัญลักษณ์แห่งเมืองบาตูมี มีความสูงถึง 130 เมตรวัดจากเหนอืพื้นดิน ซึ่งสถาปัตยกรรมภายนอกของหอคอยแห่งนี้ จะมีลกัษณะคล้ายเกลียวคู่ชอง
DNAมนุษย์ โดยตรงลางจะเปน็ลิฟต์ใช้ขึ้นลงใหก้ับนักทอ่งเที่ยวใหส้ามารถขึ้นไปยังจุดสูงสดุของหอคอย เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมอืงบาตูมีได้แบบ
โดยรอบ360องศา 

ค่ำ       อสิระอาหารคำ่ ณ ถนนบาตมูบีเูลวารด์ (Free2)  
นำท่านเขา้สูท่ีพ่กั Divan suitesหรอืเทยีบเทา่  (N5) 
 

วนัท่ีห้า  องัคาร  เมืองคไูทซี-เมืองบาตูมี 



                                       (GF8D012023) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
           นำท่านเดินทางไป เมอืงทบลิซิ ี(373 km./5.40 hrs.)  เป็นเมอืงหลวง และเมอืงที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยูร่ะหว่างสองฝั่งแม่นำ้คูรา Kura 

หรือแม่น้ำซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น ก่อตั้งในราวศตวรรษที่ 5  เป็นเมอืงหลวงสุดท้ายของอาณาจกัรไอบเีรีย ที่อยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจกัร
โรมันและแซสซานิค กรงุทบิลิซีมีเนือ้ที่ประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย กษัตริย์วาคตัง จอรก์าซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิ์จอร์เจียแห่งคารต์ลี ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที ่4 เมอืงทบิลซิิ เปน็ศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สงัคม
และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมอืงนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนยก์ลาง
การขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตดิระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป   

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
บา่ย     นำชมโบสถต์รนีติี ้Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi หรอื ซามบีา Sameba Chthedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ แหง่

กรุงทบิลิซี หรอื อารามซามีบา ชือ่เรยีกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นกิายจอร์เจียนออร์โธดอ็กซ์ในกรงุทบิลิซี กอ่สร้างขึ้นระหว่างปี
ค.ศ.1995 - 2004  ใหญ่ที่สดุอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธดอ๊กซ์ตะวันออกทั่วโลก แมจ้ะมีอายุไมม่ากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของ
สถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จียนทอ้งถิ่น ที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นจากนั้นนำท่านหยุดแวะพกัถ่ายรูปคู่กับ 
จกัรยานขนาดยกัษข์องเมอืงทบลิซิ ี Giant Bicycle ผ่านชมสถานที่ โรงละครโอเปรา่ Opera House โรงละครโอเปราและบัลเลต่์แหง่ชาติจอร์เจียและ
เมืองทบิลิซ ิเดิมชื่อโรงละครทิฟลสิอมิพีเรียลเธียเตอร์ ตั้งอยู่บนถนน Rustaveli ก่อตั้งขึ้นในปี 1851 เป็นโรงละครโอเปร่าหลักของจอร์เจียและเปน็
หนึ่งในสถานประกอบการทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยุโรปตะวันออก ผ่านชม รฐัสภาแหง่จอรเ์จยี  Parliament of georgia รัฐสภาที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืง ชม
พระราชวงั Vorontsov’s Palace เป็นหนึ่งในสถานทีส่ำคัญที่มีชือ่เสียงที่สุดในทบิลิซี สร้างขึ้นในปี 1868 โดยผู้ว่าราชการของจกัรพรรดริัสเซียใน
สไตล์เรเนสซอง ภายในของพระราชวังโดดเด่นด้วยสสีันอันงดงามและการตกแต่งทีห่ลากหลายของห้องพัก ตามเพดานถกูปกคลุมไปด้วย
เครื่องประดับทองโคมไฟระย้าและโคมไฟสีบรอนซ์หรูหรา จากนั้นนำท่านเดินชมเมอืงไปตาม ถนน Shota Rustaveli Avenue เดมิชื่อถนน Golovin 
คือถนนสายกลางในทบิลิซิทีต่ั้งชื่อตามกวียุคจอร์เจียยุค Shota Rustaveli โดยเส้นทางถนนเริ่มต้นทีจ่ัตรุัส Freedom และทอดตัวยาวประมาณ 1.5 
กม.ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิถชีีวิตของผู้คนในเขตเมืองและวัฒนธรรม ร้านค้าต่างๆที่ตั้งเรียง รายตามท้องถนนหลังจากนั้นนำท่าน ชม 
St.George's Monument หรือที่รูจ้ักกันทั่วไปว่าเป็นรูปปั้นเซนตจ์อรจ์เป็นอนุสรณ์สถานท่ีตัง้อยู่ในเมอืงทบลิิซีจอร์เจยีซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานเสรภีาพ
และความเป็นอิสระของประเทศจอร์เจีย เปิดตัวในปี 2549 ในจัตรุัสกลางของทบิลิซอีนุสาวรีย์ ออกแบบโดยศลิปินชาวจอรเ์จียชื่อ Zurab Tsereteli 
โดยทำขึ้นจากหินแกรนิตและทองคำสูง 35 เมตร อิสระให้ท่านช้อปปิง้ซื้อสินค้าของฝาก ทีห่้าง Galaria Mall เป็นห้างใหญ่ 1ใน3ของเมืองทบิลิซีอยู่
ติดกับสถานีใต้ดิน Liberty Square Metro  เป็นห้างที่ก่อตั้งขึ้นและเป็นหนึ่งในกองทุนเพื่อการลงทุนของ Georgian (GCF) ในภาคการบรกิารและ
อสังหาริมทรพัย์ เป็นศูนย์การค้าอเนกประสงค์และศูนย์กลางของเมอืง ภายในมีร้านค้าให้ทุกท่านได้เลือกสรรมากมายรายการกว่า 50 ร้านค้าแบรน
เนมชั้นนำ มีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านเครือ่งประดับ รองเท้า อาทิเช่น H&M  NICOLO PANDORA และฯลฯ นอกเหนอืจากนั้นยงัโซนร้านอาหาร โซนคา
เฟ่ โซนBeauty Saion โซนกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เลอืกใช้บริการอกีดว้ย 

ค่ำ       อสิระอาหารคำ่ ณ Galaria Mall (Free3)  
 นำท่านเขา้สูท่ีพ่กั Valvet Hotel หรอืเทยีบเทา่  (N6) 

 
 
 

วนัท่ีหก  พธุ  เมืองบาตูมี -เมืองทบิลิซี 



                                       (GF8D012023) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านชม โบสถ ์St.Vergin Church หรือโบสถ์ Metekhi เป็นโบสถ์ออร์โธดอกซจ์อรเ์จียตั้งอยู่บนฝัง่ซ้ายของแม่น้ำ Mtkvari บน Metekhi Cliff ใน
ย่าน Avlabari ตรงข้ามกับเมอืงเก่าของทบิลิซิ เวลาของการก่อสร้างครสิตจักรยงัคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่และแตกต่างกันระหว่างศตวรรษที่ 5, 6, 
11-12th หรือ 13 นำชม รปูปัน้กษตัรยิ ์Vakhtang Gorgasali ผูส้ร้างเมอืง ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม นำท่านเดนิทางขึน้เคเบิล้คารช์ม อนสุาวรยี ์
มารดาแหง่จอรเ์จยี Kartlis Deda, Mother Georgia  รูปปั้นขนาดใหญย่ักษ์ของหญงิถอืดาบและถ้วย นั่นคือมารดาของจอร์เจียหรอื Kartlis Deda 
ในจอร์เจีย ทีส่ร้างขึ้นจากอลูมเินียมหล่อขึ้นรูป 20 เมตร (65.6 ฟตุ) ซึง่ไมใ่ช้แตจ่ะเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงทบิลซีีเท่านั้น แต่ยังถือเป็นสัญลกัษณ์ของ
ประเทศเช่นกัน โดยดาบท่ีถือ มีความหมายเอาไว้ใช้สำหรับผู้ทีจ่ะมาเป็นศตัรูและถ้วยไวน์มีความหมายสำหรับผูท้ี่มาเป็นเพื่อนพ้อง นำท่านชม ปอ้ม
ปราการนารกิาลา  Narikala Fortress  ปอ้มปราการหินโบราณขนาดใหญ่ทีต่ั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 4 เพื่อปกปอ้งเมอืงและ
ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมยัที่ต่างผลดักันเข้ามารุกรานนครเลก็ๆ บนเส้นทางสายไหมแหง่นี้ ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับไดต้่อเติมปอ้ม
ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 7 ตอ่มาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัตศิาสตร์ยกยอ่งว่าป้อมนา
ริกาลาเป็นป้อมแหง่หนึง่บนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกรง่และตีไดย้ากที่สุด จากนั้นนำท่านลงมาไปยังเขตเมอืงเก่า ชมบริเวณ โรงอาบนำ้แรก่ำมะถนั 
Sulphur Baths หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani อะบานอูอบูานิ เป็นสถานท่ีสำหรับแช่น้ำพรุ้อนที่มีแร่กำมะถัน ตามตำนานเล่าขานว่าใน
สมัยกษัตริย์วาคตังที่ 1 กอร์กัซลี นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จงทำให้ค้นพบบอ่น้าพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะของโรงอาบน้ำ
คล้ายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุน่ผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี นาํชมหมู่โรงอาบน้ำที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปจัจุบันที่มี
รูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลังโดม บางแห่งมหีอมนิาเร่ต์ขนาบข้าง ประดับด้วยโมเสคชิน้เล็กสวยงามยิง่ ระหว่างทางสามารถ
เห็นโบสถ์นกิายออร์โธด็อกซ์ทีเ่ก่าแกม่ากมาย นำท่านเดินทางต่อไปยงั นำ้ตกเลกทากวิ ี Leghvtakhevi Waterfall สิง่หนึง่ในความมหัศจรรย์และ
ความน่าสนใจของนครทบิลิซีน้ันก็คือที่กลางเมอืงแห่งนี้มีน้ำตกที่เกดิจึ้นเองตามธรรมชาต ิเป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็มีน้ำตลอดทัง้ปี ใช้
เวลาเดินจากโรงอาบน้ำมาเพียงนิดเดียว โดยตลอดเส้นทางการเดินก็ยังมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สวยงาม, มกีารแสดงที่น่าสนใจของคนจอร์เจียให้
ท่านได้ดูเป็นระยะๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 
14.50 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสูส่นามบนิทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี 
17.20 ออกเดินทาง กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์ โดยสายการบิน Gulf Air เทีย่วบินที ่GF 082 
19.20 ถึงท่าอากาศยานนานาชาต ิกรงุบาเรนห ์ประเทศบาเรนห์ (เพือ่แวะพกัรอเปลีย่นเครือ่ง) 
22.20 ออกเดินทางกลับสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที ่GF 152 
 
 
 
09.30 เดินทางถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบั....... 
************************************************************************* 

วนัท่ีเจด็  พฤหสับดี เมืองทบิลิซี - กรงุบาเรนห์   

วนัท่ีแปด  ศกุร ์ กรงุเทพฯ 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตสุุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, โรค
ระบาด, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลกิของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนญุาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีทีท่่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรอืออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม 
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางตามเงือ่นไข โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการ
เดินทาง เว้นแตผู่้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้น จึงทำใหค้ณะออกเดินทางได้ 
6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหนึ่งท่านใดในคณะ ไม่รับเงื่อนไข  เป็นเหตุใหท้ัวร์ไม่สามารถเดินทางได้  จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขในการยกเลิกการ
เดินทาง 
7. เมื่อท่านทำการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทกุข้อแล้ว 
8.ในกรณีที่ลูกค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิัยต่าง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทาง
บริษัทฯ จะคำนึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเปน็สำคัญ 
9.เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทำใหก้ารเดินทางบางคณะจำเป็นต้องทำตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วเดี่ยว โดยคณะจะคอนเฟิร์มเดินทางเมือ่ผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่าน้ัน 
และจะออกตั๋วหลังจากที่ผู้เดินทางครบจำนวน กรณีที่ตั๋วเดี่ยวมีราคาสูงกว่าต้นทุนท่ีทัวร์วางไว้ จะมีผลทำให้คณะไม่สามารถคอนเฟิร์มเดินทางได้ เว้นแต่ผู้
เดินทางทุกท่านยินดีทีจ่ะชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้น จงึทำให้คณะออกเดินทางได้ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ  
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ  
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ  
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  
6.ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการ  
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  
(ตามเงือ่นไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจา้หน้าที่) 
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผดิชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท   
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตัิเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท  
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัร)์  
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อตัรานีไ้มร่วม 
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนงัสือเดนิทาง  
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครือ่งดื่มที่สัง่พเิศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบนิกำหนดเกิน
กว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้นท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเอง,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าท่ีสูญ
หายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 USD ตอ่ท่านตลอดทริป  
6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทกุเมือง 
8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย  
** คา่ทปิโปรดชำระกบัเจา้หนา้ทีท่ี ่สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง รวมทัง้สิน้ 80 USD ตอ่ทา่น ** 
เงือ่นไขการจอง 
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบัญช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจำแลว้เทา่นัน้  
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอรต์ของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และใบรับรองการฉีดวัคซนีอย่างน้อย 2 เข็ม (สามารถทำขอได้ใน 
Application หมอพร้อม) 
3.หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ให้ท่านตดิตอ่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสาร
โดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะกรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น  
4. หากในคณะของท่านมผีู้ตอ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจำตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคีวาม
จำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด   

 
เงือ่นไขการชำระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเกบ็คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุำเปน็ ทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะ
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.ทางบริษัทได้สำรองที่นัง่พร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจำ
ตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน หรอืคา่ใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วเนื่องกันจากการยกเลิกของท่านอันมผีลตอ่ท่านอื่นๆของคณะ ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 5,000 – 30,000 
บาท  แล้วแต่กรณ ี
2.หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใชจ้า่ยตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสาย
การบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างน้อย 
3.นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผู้ทีจ่ะนั่งต้องมีคุณสมบตัติรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และ
ช่วยเหลอืผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญัหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉกุเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใชผู่้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ
และร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่ับทางเจ้าหน้าที่เชค็อินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
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กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
1.บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทำใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจำนวนทีบ่รษิทัฯกำหนดไว้ (15 ทา่นขึน้
ไป) เนือ่งจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

2.บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณทีี่เกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ เนื่องจาก
อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิัทฯ โดยถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขนี้แล้วเมื่อได้ตัดสินใจจองทัวร์ หรือชำระมัดจำ 
3.กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่
ทั้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ อาทิ ค่าธรรมเนยีมในการมัดจำตั๋ว  
4.กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมค่นืคา่
ทวัรท์ัง้หมด 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1.เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 
ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไมต่ิดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 เตียง 
2.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตรุกี จอรเ์จยี ส่วนใหญอ่าจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ่ำ  
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4.โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตรุกี ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเปน็ห้องที่มีขนาดกะทัดรตั และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

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