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GTK01 MIRACLA OF GEORGIA 8D5N BY TK 
MIRACLE OF GEORGIA 8 วนั 5 คนื 

จอรเ์จยี ทบลิชิ ิมสิเคดา้ กอร ีบาคเูรยีน ีคทูาอซี ีบอรโ์จม ิ 
สำรวจประวตัศิาสตรต์ามเสน้ทางความสวยงามของธรรมชาต ิ 

ดนิแดนมรดกโลกอนัเก่าแก ่สดุขอบทวปีเอเชยี 
  

➢ โบสถ์เมเตห์คี สะพานสันติภาพ The Chronicle of Georgia ป้อมนาริกาลา  
➢ นั่งรถ Four Wheel ตะลุยเทือกเขา Kazbegi ชม Gergeti Trinity Church 
➢ เข้าชม Cave house สมบัตทิางประวตัิศาสตร์แห่งจอร์เจีย ความสวยงามของวิวธรรมชาติ 
➢ ขึ้น cable car ชมวิวเมืองจากบนเขาที่ อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park  
➢ ชม วิหารสเวติสเคอเวรี ศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย 
 

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES น้ำหนักกระเป๋า 30 Kg. Carry on 7 Kg. 
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◼ FLIGHT:   
DEPARTURE:  TK069   BKK-IST    23:00-05:15 
  TK378    IST-TBS    06:30-09:45 
RETURN:   TK383   TBS-IST     17:30-19:00 
  TK068   IST-BKK    01:45-15:25      

 

 

 

19:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ M สายการบิน สายการบิน 
TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง  

23:00 น.     นำท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบิน TK069 
 
 
 
05:15 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตรุกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
06:30 น.     นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เที่ยวบินที่ TK378 
09:45 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ ่ เด็ก 2-11 ป ี พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหต ุ

13-20 ก.ค. 65 49,888 49,888 8,500 15  
10-17 ส.ค. 65 49,888 49,888 8,500 15  
22-29 ก.ย. 65 49,888 49,888 8,500 15  
19-26 ต.ค. 65 49,888 49,888 8,500 15  

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับลู แวะเปลี่ยนเคร่ือง - ท่าอากาศยานทบิลิช ิประเทศจอร์เจีย - เมืองท

บิลิซี-โบสถ์เมเตห์ค-ีสะพานสันติภาพ- The Chronicle of Georgia                                                         

  อาหาร เย็น                                              -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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ศุลกากร ท่านเดินทางไปสู่ เมืองทบิลิชิ Tbilisi เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด
ของประเทศจอร์เจียตั้งอยู่ริมแม่น้ำคูรา มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน ทบิลีซี
ก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 5 โดยพระเจ้าวาคตังที่หนึ่งแห่งไอบีเรีย และนับตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา นครได้ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรและสาธารณรัฐ
จอร์เจ ีย ระหว่าง ค.ศ. 1801–1917 นครกลายเป็นส่วนหนึ ่งของจักรวรรดิ
รัสเซีย โดยทำหน้าที่เป็นนครอุปราชหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตอนเหนือและใต้ของ
คอเคซัสเนื่องจากมีท่ีตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย และอยู่ใกล้กับทางสาย
ไหม ทำให้กลายเป็นดินแดนกันชนของมหาอำนาจของโลก จากนั้นนำท่านเดินทาง
สู่ โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) ตั ้งอยู ่เหนือเนินผาสูงริมแม่น้ำมิทควารี 
(Mtkvari River) เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1278 - 1284 
โดยมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้สถาปนาทบิลิซีเป็น
นครหลวง ตั้งตระหง่านอยู่คู่กันในอดีตโบสถ์ถูกทำลายและได้รับการบูรณะอยู่
หลายครั้งเคยถูกใช้เป็นคุกในยุคที่ราชวงศ์ซาร์สปกครองและเปลี่ยนมาเป็นโรง
ละครในยุคโซเวียต ซึ่งได้รับการบูรณะล่าสุดปลายปี 1980 เพื่อเป็นโบสถ์ออร์โธ
ดอกซ์ของเมือง จากนั ้นแวะถ่ายภาพที ่ สะพานสันติภาพ (The Bridge of 
Peace) หรืออีกชื่อก็คือ Mshvidobis Khidi เป็นสะพานที่มีความยาวถึง 150 
เมตร ใช้ข้ามแม่น้ำคูรา เพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี 
โครงสร้างหลักของสะพานนี้ทำมาจากเหล็กและกระจกใส มีการเปิดใช้งานครั้งแรก
เมื่อปี ค.ศ. 2010 ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความ
สวยงามชิ้นหนึ่งของประเทศจอร์เจ ีย โดยใครที่ไปเยือนสะพานนี ้ในช่วงเวลา
กลางคืนถึงเช้ามืดก็จะได้เห็นแสงสีที่สวยงามของสะพานแห่งนี้ สะพานนี้ออกแบบ
โดยสถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi โครงสร้างนั้นถูกออกแบบ
และสร้างที่ อิตาลี่ และ นำเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมือง 
Tbilisi ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำ Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากใน
เมือง และแวะถ่ายภาพกับ  เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ 
ของประเทศจอร์เจียผ่าน เสาหินขนาดใหญ่จำนวน 16 ต้น โดยเสาหินแต่ละต้นนั้นนอกจากจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบแล้ว และด้วย
โครงสร้างอันมหึมาเลยทำให้ The Chronicle of Georgia กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และเป็น
จุดชมวิวมุมสูงที่สามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซีและทะเลสาบทบิลิซีที่สวยงามอีกด้วย 

  เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)  
      ทีพ่ัก:  Hotel in Tbilisi 4* หรือระดับใกลเ้คียงกัน    
      (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจง้พร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://en.wikipedia.org/wiki/Vakhtang_I_of_Iberia
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Viceroyalty_(1801%E2%80%931917)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
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%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%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%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
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เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่2) 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ เมืองกอรี (Gori) เป็นเมืองในภาคตะวันออก
ของประเทศจอร์เจียและเมืองหลักของแคว้นชีดาคาร์ทลี  ตั้งอยู่บริเวณจุด
บรรจบระหว่างแม่น้ำสองสาย ได้แก่ แม่น้ำมตกวารีและแม่น้ำลีอัฆวี ชื่อเมือง
มาจากคำในภาษาจอร์เจียว่า กอรา ซึ่งแปลว่า "กอง" หรือ "เนิน หรือภูเขา 
จากนั้นพาท่านไปเข้าชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการ
เก่าแก่แห่งจอร์เจีย ป้อมปราการนี้ มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู ่ริมแม่น้ำ 
Aragvi หนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจอร์เจีย จากมุมสูง เราจะ
มองเห็นวิวสวยๆของอ่างเก็บน้ำและภูเขาท่ีล้อมรอบ ที่นี่สร้างโดย Duke of 
Aragvi ช่วงศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในสงคราม 
ด้านในมีโบสถ์และหอคอยที่ถูกสร้างไว้อย่างอลังการส่วนข้างล่างเป็นอ่าง
เก็บน้ำซินวาลี (Zhinvali Reservoir) ไว้ส่งต่อน้ำไปยังเมืองหลวง เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า จากนั้นเก็บภาพกับ อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย–จอรเ์จีย 
(Friendship Monument) หรือ อนุสาวรีย์ สนธิสัญญาจอร์จีฟสค์ เป็น
อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสองร้อยปีของ
สนธิสัญญาจอร์จีฟสค์และมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียตจอร์เจียและ
โซเวียตรัสเซีย อนุสาวรีย์นี้ ตั้งอยู่บนทางหลวงทหารจอร์เจียระหว่างเมืองรี
สอร์ทสกีGudauriและทางผ่าน Jvari อนุสาวรีย์นี้เป็นหินทรงกลมขนาด
ใหญ่และโครงสร้างคอนกรีตที่มองเห็นหุบเขา Devil's Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายในอนุสาวรีย์เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่
ครอบคลุมทั่วทั้งโครงสร้าง และแสดงให้เห็นฉากประวัติศาสตร์จอร์เจียและรัสเซีย  

เที่ยง            รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)  
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เทือกเขา Kazbegi ที่เป็นที่รู้จักจากสถานที่ที่สวยงามในเทือกเขา Greater Caucasus และเป็นศูนย์กลางสำหรับนัก
เดินป่าและการปีนเขา จุดเด่นคือทุ่งหญ้าอัลไพน์และป่าไม้ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Kazbegi โดยรอบ โดยนำท่านนั่งรถ 4W (Four-Wheel รถที่
สามารถรับมือกับถนนที่ขรุขระ) เพื่อเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church หรือ Tsminda Sameba ซึ่งที่นี่ก็เป็นโบสถ์คริสต์
นิกายออเธอร์ด็อกซ์ ซึ่งเป็นนิกายท่ีเก่าแก่และที่นี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่เก่าแก่มาท่ีสุดแห่งหนึ่งบนโลกนี้ โบสถ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 
นี้ตั้งอยู่บนภูเขา Kazbegi ที่มีความสูงถึง 2,170 เมตร แม้การเดินทางขึ้นมาค่อนข้างยากลำบาก เพราะถ้าเดินเท้าข้ึนเขาต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 
ชั่วโมง หรือถ้าใช้รถต้องใช้รถ 4W ขึ้นเขามาราว 30 นาที แต่บอกเลยว่าคุ้มค่าและตะลึงเมื่อเห็นสถานที่นี้แน่นอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)  

     ทีพ่ัก:  Hotel in Gudauri 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
       (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษทัจะทำการแจง้พร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

วันทีส่าม   เมืองทบิลซิี-เมืองกอรี-ปอ้มอนานูรี-อนสุาวรียม์ิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย-เทอืกเขา Kazbegi- Gergeti 

Trinity Church                                                                                                                                         

 อาหาร เชา้,เที่ยง,เย็น                                                                                                                                    
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เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่5) 
จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin 
Museum) โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำสหภาพโซเวียต ซึ่งจอร์เจียคือหนึ่ง
ในประเทศในการปกครองของโซเวียตเมื่อในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคารเก่า
จำลองบรรยากาศสมัยที่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่ สิ่งของเครื่องใช้ โต๊ะทำงาน 
ภาพถ่าย และรวบรวมชีวประวัติต่างๆ ของโจเซฟ สตาลิน ตั ้งแต่เกิด
จนกระทั่งเสียชีวิต ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ ยังมีบ้านที่ท่านเคยใช้ชีวิตใน
วัยเด็ก มีรถไฟที่ท่านเคยใช้งาน เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ได้ทั้งความรู้ 
ได้ทั้งความรู้สึก เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีน่าสนใจเมื่อมาจอร์เจีย  

 เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6)  
จากนั้นนำท่านเดินทางไปที่ Uplistsikhe เพื ่อเข้าชม เมืองถ้ำโบราณ 
(Cave house) สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย ความสวยงามของ
วิวธรรมชาติที่มองเห็นได้จากที่นี่แล้ว สถานที่แห่งนี้ถือเป็นโบราณสถานที่
เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  ถือกำเนิดมาในยุคโบราณ ถึงจะ
เป็นแค่ห้องหินที่มีเพียงแค่โครงสร้างก็ต้องทึ่งกับความสามารถของมนุษย์
ในยุคโบราณ แม้จะไม่ได้มีเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงเหมือนยุคปัจจุบัน แต่ก็
สามารถสร้างทั้งห้องต่าง ๆ วิหาร รวมไปถึงโรงละครที่กว้างขวางและ
ใหญ่โตขึ้นมาได้ เนินด้านบนก็จะทำให้มองเห็นทัศนียภาพที่เป็นพื้นดินสี
เขียวชะอุ่มและมีแม่น้ำตัดผ่านซึ่งมีความสวยงามมาก รวมไปถึงพื้นที่หิน
อันโล่งกว้างก็ทำให้เราได้เห็นภาพอันงดงาม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาคูเรียนี (Bakuriani) เป็นเขตที่ตั้งอยู่บนเนินลาดทางตอนเหนือของเทือกเขา Trialeti ถูกปกคลุมด้วยป่าสน 
พื้นที่ปัจจุบันของเมืองถูกสร้างขึ้นโดยลาวาไหลจากภูเขาไฟ Mukheri  

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)  
  ที่พกั:  Hotel in Bakuriani 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
     (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจง้พร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 
 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่8) 

จากนั้นพาทุกท่านไปที่ เมืองบอร์โจมิ (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ริม
แม ่น ้ำ Mtkvari ในเขตซัมซเค-จาวาเคตี เป ็นเม ืองที ่ม ีช ื ่อเส ียงเกี ่ยวกับ
อุตสาหกรรมน้ำแร่มากที ่ส ุดของประเทศจอร์เจีย เพราะมีแหล่งน้ำพุร้อน
ธรรมชาติที่ดีที่สุด เมื่อบวกกับธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์จึงทำให้เมือง
นี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ มีโรงแรมหลากหลายสไตล์เปิดให้บริการบ่อ
น้ำพุร้อน อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ทั้งนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ไป
เที่ยวชมมากมาย นำทุกท่านเดือนทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park ให้
ท่านได้ขึ้น cable car ขึ้นไปบนเขา เพื่อชมวิวเมืองด้านล่างทีสวยงาม และลงมา
สามารถเข้าไปในสวน ไปยังจุดที่มีบ่อน้ำแร่ และได้ลองชิมน้ำแร่ธรรมชาติที่นี่อีก
ด้วย อิสระให้ท่านได้พักผ่เอนและเก็บภาพตามอัธยาศัย  

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9)  

วันทีส่ี ่  พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลนิ- Uplistsikhe -เมืองถ ้าโบราณ - เมอืงบาคูเรียนี             อาหาร เชา้

,เทีย่ง,เยน็                  

วันทีห่้า  เมอืงบาคูเรียนี - เมอืงบอร์โจมิ- อทุยานแห่งชาติ Borjomi city park- เมอืงคูทาอีซี- โบสถ์ Gelati 

Monastery                                                                                                                                        

 อาหาร เชา้,เที่ยง,เย็น                  
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จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง Kutaisi คูทาอีซี เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้อยู่อาศัย
อย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สาม
ในประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของแคว้นอีเมเรทีทางภาคตะวันตกของประเทศ 
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำรีออนี ห่างจากกรุงทบิลีซีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 221 
กิโลเมตร พาทุกท่านเข้าชม โบสถ์ Gelati Monastery ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่
สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1106 ที่มีการวาดลวดลายอย่างสวยงามบนกำแพงโบสถ์
ในทุกตารางนิ้ว รวมไปถึงการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี้ให้ยังคงสภาพเดิมได้อย่าง
สมบูรณ์มาก ทำให้โบสถ์ Gelati Monastery เป็นอีกสถานที่หนึ่งในจอร์เจีย
ได้รับการยกย่องจาก UNESCOอีกด้วย 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)  
  ที่พกั:  Hotel in Kutaisi 4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน    
     (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจง้พร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่11) 
จากนั้นนำท่านไปที่ อนุสาวรีย์ธรรมชาติ (Prometheus cave) ถ้ำนี้ถูกค้นพบ
และศึกษาโดยนักสำรวจถ้ำชาวจอร์เจีย Mr. Jumber Jishkariani และสมาชิก 
ในช่วงต้นทศวรรษ 1980  ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการเปลี ่ยนถ้ำเป็นสถานที่
ท่องเที ่ยวเชิงท่องเที ่ยว ภายในปี 1989 มีการวางเส้นทางเดินเท้าในถ้ำเป็น
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสร้างบันไดและทางเดิน และอุโมงค์ยาว 150 
เมตรถูกเจาะออกที่ทางออก และเริ่มการก่อสร้างอาคารชั้นล่าง  ถ้ำมีไฟส่อง
สว่างชั่วคราว และนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ เริ่มเข้ามาเยี่ยมชม  

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12)  
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (Mtsketa) เป็นศูนย์กลางทางศาสนา
ของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่าง
จากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. และในอดีตเมืองนี ้เคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 
500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลือ
อยู่แล้ว นำท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขน
อันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาว
จอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาด
ใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมือง
หนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการ
เผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั ้งแรกในช่วงโบราณกาล จากนั้นชม 
วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษ
ที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของ
จอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาว
จอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนา
คริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือ
เป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม เดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี Tbilisi 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่13)  

วันทีห่ก  เมอืงคูทาอีซี-อนุสาวรีย์ธรรมชาติ -เมอืงมิสเคด้า-มหาวิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองทบลิิซี                                         

-                                                                                                                                                                   

 อาหาร เชา้,เที่ยง,เย็น                  

https://en.wikipedia.org/wiki/Speleologist
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 ที่พัก:  Hotel in Tbilisi 4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน    
       (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษทัจะทำการแจง้พร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที14) 
จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้อม
ปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการ
ป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุม
สูงของเมืองทบิลิซิตามอัธยาศัย จากนั้นพาทุกท่านไปที่ โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตู
บานี (Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths)  ด้วยความที่เมืองทบิลิซีนั้นมีบ่อน้ำพุ
ร้อนเป็นจำนวนมาก แต่โรงอาบน้ำแห่งนี้เป็นโรงอาบน้ำโบราณแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่
สำหรับแช่น้ำพุร้อน ที่มีส่วนผสมของแร่กำมะถัน ซึ่งเชื่อกันว่าในน้ำพุร้อนมีแร่ธาตุ
ต่าง ๆ ที่ช่วยกำจัดของเสียและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง โรงอาบน้ำร้อนแห่งนี้ได้เปิด
ให้บริการมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการกันอยู่   

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่15)  
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ศูนย์การค้า Tbilisi Galleria mall เป็นศูนย์การค้าท่ีใหญ่ แม้จะอยู่ชานเมือง แต่มีร้านค้า
มากมาย แม้ว่าจะไม่ใช่แบรนด์หรู แต่ก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเช่นกัน เช่น Zara Mango และ Diesel มีร้านอาหารและร้านกาแฟน่านั่งหลายร้าน 
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

      ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
17:30  น.     เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน TURKIST AIRWAYS เที่ยวบินที่ 383 
19:00 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง  

 
 

 
 
01:45 น.   นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ TK068 
15:25 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

***************************** 
หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือ

วันหยุด เป็นต้น โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตาม
โปรแกรม 

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ) 
► ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย  
► เอกสารทีต่้องทำการเตรียมกอ่นเดินทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใช้งานมากกว่า 6 เดือน)     
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
3. เอกสารใบรบัรองที่ได้รับวัคซีนป้องกนัโควิด19 ครบ 2 เข็ม     

 
 

วันทีเ่จ็ด  เมอืงทบลิิซี-นัง่กระเช้าเคเบ้ิลข้ึนชมป้อมนาริกาลา-โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี- ศูนย์การค้า Tbilisi 

Galleria mall -ทา่อากาศยานทบลิิชิ - ทา่อากาศยานนานาชาตอิิสตนับลู แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง                 อาหาร 

เช้า,เที่ยง 

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับลู - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
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► ก่อนเดินทางเข้าประเทศจอร์เจีย เงื่อนไขนี้เฉพาะการเดินทางโดยเครือ่งบินเท่านั้น 
ท่านจำเป็นต้องฉีดวัคซีนครบ 2 โดส หรือ ผู้ที่รักษาหายจากโควิดแล้วเป็นระยะเวลา 100 วัน และมีการดําเนินการฉีดวัคซีนใดๆท่ีระบุโดย WHO สําหรับการใช้
งานฉุกเฉิน อย่างน้อย 14 วันกอ่นเดนิทาง  
► ผู้เดินทางเข้าประเทศจอร์เจียที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว  
ชนิดของวัคซีนโควด-19 ที่ประเทศตรุกีรับรอง มี ดังนี้  
AstraZeneca/Oxford vaccine 
Johnson and Johnson (เพียง 1 โดสเดินทางได้) 
Moderna 
Pfizer/BionTech 
Sinopharm 
Sinovac 
COVAXIN 
Covovax 
Nuvaxovid 
 
►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass  
ชั้นตอนการขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย  
ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) 
2. VISA (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง 
4. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 10,000 (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) 

ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigration และอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นตามรายละเอียดขั้นตอนที่ 1 
3. รอการอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
4. เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
1. แสดงเอกสารทั้งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” แสดงต่อเจ้าหน้าที่สนามบินที่ท่านมาถึง 
2. ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้
ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท  
 กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 
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- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัท
กำหนดแจ้งเท่านั้น 
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้
บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้
เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี
ใดๆท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพกัหอ้งโรงแรม ไม่มหี้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพกั 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีหอ้งพักใน

เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟรต์่างๆ บริษัทขอจดัที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น 
Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้งเครือ่ง 30 กิโลกรัม ถอืขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่นไขของแต่ละ

สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำหนักสัมภาระเกินท่านตอ้งเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย 

Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด -19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้า
ต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น  ) เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม (ซึงสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจา้หน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิม่วงเงนิคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครอง
และข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ .ร .บ .ธุรกิจนำเที่ยว ที่
บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผน
เติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษี
น้ำมันตามรายการทัวร์ 

8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 USD หรือประมาณ 2,600บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลง
ชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดใน
ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้
ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัท ฯไม่สามารถ
จัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจ
คนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour บูกี้ ซึ่ง
ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุ รกิจนำเที่ยว  ที่
บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเ ติมจากเว็บไซด์ 
Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจ
คนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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