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พกัโรงแรม 5 ดาว 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เมษำยน - ตุลำคม 2565 
( กรุณำส ำรองทีน่ั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำง ) 

วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.00 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช

แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ 
23.00 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK069 
วันที่2        มัคคีต้า – โบสถ์เก่า จาวารี – โบสถ์เก่า สโคเวติ – ป้อมอานานูริ – คาซเบกิ 
05.10 เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
06.30 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK378 
09.45 เดินทางถึงสนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

น าท่านเดินทางถึงทบิ ลิซี่  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่  เมืองมัคเคต้า (Mtskheta) เมือง
ทางด้านเหนือของทบิลิซี่ น าท่านชมวิหารจวารี
(  Jvari Monastery) วิ ห า ร รู ป แ บบศิ ล ป ะ
จอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ที่สร้างราวๆศตวรรษ
ที่  6 มีความโดดเด่นตรงที่ตั้งอยู่บนเขาที่มี
แม่น้ า แม่น้ ามิควาวารีและแม่น้ าอรักวี จากนั้น 
น า ท่ า น แ ว ะ ช ม วิ ห า ร ส เ ว ติ ส โ ค เ ว รี
(Svetitskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองมัคสเคต้าลักษณะโบสถ์
วิหารศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านผ่านเส้นทางส าคัญซึ่งเป็นเส้นทางที่ ใช้ ในด้านการทหาร เรียกว่า “Georgian Military 
Highway” สร้างโดยสหภาพโซเวียต ซึ่งเคยถูกควบคุมภายใต้การทหารของโซเวียต เส้นทางแห่งนี้
จ าน าท่านสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) มีความยาวราวๆ 1,100 km ระหว่างทางขับ
รถผ่านวิวป้อม อานานูริ (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่ โดยมีก าแพงล้อมรอบและ
ตั้งตระหง่านโดดเด่น ระหว่างทางจะได้ชมความงามของอ่างเก็บน้ า ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) ได้
เวลาอันสมควรน าท่านถึงเมืองกูดาอูริ  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ :   ROOMS HOTEL KAZBEGI / GUDAURI LODGE **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่3        เทือกเขาคอเคซัส – เขาคาซเบก ิ– อนุเสาวรยี ์มิตรภาพ – โบถส์ ตรินิตี้ – ชมวิวเขา  
 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  “ ส เ ต แ พ น มิ น ด้ า ” 

(Stepanminda) เมืองบนหุบเขา เปล่ียนรูปแบบ
การเดินทางเป็นรถจิ๊ปโฟรวิวล์ น าท่านเดินทาง
ขึ้นสู่ โบสถ์ตรีนีตี้  (St. Trinity Church) โบสถ์
เก่าแก่ตั้งอยู่บนเขาสูงเหนือระดับน้ าทะเล 2,170 
เมตร เป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนส์ที่มีความเชื่อ
ในหลักตรีเอกภาพ สถาปัตยกรรมนี้สร้างราวๆ 
ศตวรรษที่  14 ในอดีตเป็นโบสถ์แห่งเดียวใน
จังหวัดคาวี ณ ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่โดดเด่นมากในด้านสถาปัตยกรรมมีความเป็นเอกลักษณ์
สร้างบนเขาสูงชันท าให้โบสถ์นี้เป็นโบสถ์ส าคัญของประเทศจอร์เจีย จากนั้นให้ท่านชมวิวของเทือกเขา
คาซเบกิ ที่สวยงาม *** การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขานั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนื่องจากในบางช่วงเส้นทาง
มีหิมะตกหนักอาจท าให้ได้รับความไม่สะดวกในการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรม
โดยค านึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก***   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อนุเสวรีย์มิตรภาพ 
(memorial of frindship) เ ป็ น จุ ด แ ว ะพั ก
ถ่ายรูปที่สวยงามแห่งหนึ่งของจอร์เจีย ท่านจะ
เห็นวิวเขาที่สวยงาม กับสถาปัตยกรรมหินและ
คอนกรีต ตกแต่งด้วยภาพวาดอันงดงาม เล่า
ถึงเรื่องราวต่างๆของจอร์เจียและรัสเซีย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย อิสระท่านพักผ่อนชมวิวบนเทือกเขาคาซเบกิ
และความสวยงามของแนวเขาคอเคซัส ให้ท่าน
มีเวลาพักผ่อน ผ่อนคลายอริยาบท ถ่ายรูป 
นั่งชิล ตามอัธยาศัยตลอดช่วงบ่ายของวัน 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ :   ROOMS HOTEL KAZBEGI / GUDAURI LODGE **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่4       อัพลิสต์ซิเคห์ – โกรี – พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน – ทบิลิซี่ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอัพลิสต์ซิเคห์” 
(Uplistsikhe( เมืองแห่งนี้ดัดแปลงจากถ้ ามา
เป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษย์ยุคก่อนคริสตกาล ซึง่
เป็นสถานที่โบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ของจอร์เจีย น าท่านชมหมู่บ้านถ้ า โดยแบ่ง
ออกเป็น 3ส่วน ส่วนกลางนั้นมีพื้นที่กว้างและ
ใหญ่ที่สุด มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยสร้างจากการตัดหิน และเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย
ของมนุษย์ ภายในถูกสร้างให้เชื่อมโยงกันผ่านช่องอุโมงค์และทางเดินแคบๆ และ บางจุดมีการท า
ขั้นบันได ไปยังจุดต่างๆภายในถ้ า จากการส ารวจโดยนักโบราณคดีได้พบเครื่องใช้มากมาย รวมทั้ง
เครื่องทองเครื่องเงินโบราณ ยังมี ของใช้ท าจากเซรามิคและแกะสลักลวดลายที่สวยงามอีกด้วย ข้าว
ของต่างๆเหล่านี้ได้ถูกน าไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโกรี” (Gori( น าท่านเข้า
ชม “พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน” (Joseph 
Stalins Museum( เป็นสถานที่เก็บรวบรวม
ส่ิงของเครื่องใช้ที่บอกเล่าเรื่องราวของ สตาร์
ลิน อดีตผู้น าคอมมิวนิสโซเวียตที่มีชื่อเสียงเป็น
อย่างมาก อีกทั้งยังมีการแสดงอัตชีวประวัติ
ตั้งแต่เกิดจนตายจากนั้นเดินทางสู่ ทบิลิซี่ หัวใจ
ส าคัญของจอร์เจีย 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ :   RADISSON BLU TBILISI / SHERATON TBILISI ***** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่5      ไร่ไวน์ ควาเรลี – ชิมไวน์พื้นเมือง – โบสถ์ เซนต์ นิน่า – ซิงนากิ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก 
 ก่อนการเดินทางท่องเที่ยว น าท่านเดินทางสู่

แคว้น ควาเรลี (Kvareli( เพื่อไปยังแหล่งผลิต
ไวน์เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใบนี้ ดินแดนที่ตั้ง
อยู่ในหุบเขาอลาซานี่ เป็นแคว้นศูนย์กลางของ
สินค้าประเภทไวน์ น าท่านชมโรงไวน์ Kvareli 
Wine Cellar เป็นโรงผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจีย ด้วยสายการผลิตที่ผลิตจากองุ่น
ที่ปลูกด้วยความพิถีพิถัน น าท่านชิมไวน์พื้นเมืองที่มีให้เลือกมากมายหลายตัว อาทิเช่น  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเดินทางสู่เมือง ซิงนากี (Sighnaghi) 
เมืองเล็กๆที่มีประชากรไม่หนาแน่นมากนัก คงไว้
ด้ วยรูปแบบการด า เนินชี วิ ต แบบชนนบท 
ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ ผลิตไร่
ไวน์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่ง
ของจอร์ เ จี ย  น าท่ านชมวิ หาร เซนต์นีนา 
(Monastery Saint Nina) วิหารโบราณ อดีต
เคยใช้เป็นที่พักของนักแสวงบุญเล่ืองชื่อของ
จอร์เจีย สร้างขึ้นราวๆ ศตวรรษที่ 9 และมีการใช้ประโยชน์ยาวนานต่อเนื่อง ต่อมาในราวๆ ศตวรรษที่ 
17 ได้มีการต่อเติมวิหารมากขึ้น วิหารแห่งนี้ได้ชื่อว่าวิหารที่เคยเป็นที่พ านักของร่างองค์เซนต์นีน่า 
ศาสดาหญิงผู้เป็นที่เล่ือมใสของชาวจอร์เจี  ย เป็นผู้ประกาศศาสคริสต์นิกายออโธดอกซ์เป็นศาสนา
ประจ าชาติของประเทศจอร์เจีย จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ ทบิลิซี่ 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ :   RADISSON BLU TBILISI / SHERATON TBILISI ***** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่6       ทบิลิซี่ – ป้อมนาริคาร่า – เมืองเก่า – ตรวจ RT-PCR TEST 
 มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ – สะพานสันติสุข - หอนาฬิกา  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
  น าท่าชมเมืองทบิลิซี่ (Tbilisi( ชมความงาม

และประวัติศาสตร์ เก่ าของจอร์ เจียผ่าน
สถาปัตยกรรมคู่เมืองอันงดงามแห่งนี้ โบสถ์
แห่งนี้มีความสูงตระหง่าน งดงามน าท่านชม
ย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทาง
เก่าให้ท่านได้ชมบรรยากาศตัวเมืองตึกราบ้าน
ช่องแบบจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความสวยงาม
ของสุเหร่าซึ่งมีกล่ินไอแห่งวัฒนธรรมโบราณ
แวะถ่ายรูปกับสถานที่ส าคัญของ น าท่านขึ้น
กระเช้าชมป้อมนาริคาร่า (Narikara fortress) 
ป้อมประจ าเมืองทบิลิซี่ ป้อมที่มีอดีตเก่าแก่ยาวนาน ท่านจะเห็นวิวอันงดงามของเมืองทบิลิซี่จากวิว
ป้อมนาริคาร่า 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านไปตรวจ RT-PCR TEST ณ จุดรับบริการ น าท่านชม วิหารศักดิ์สิทธ์แห่งทบิลิซี่ (Holy Trinity 
Cathedral of Tbilisi( วิหารหลักแบบจอร์เจียน ออธอร์ดอกซ์ ในเมืองทบิลิซี่ สร้างประมาณปี 1995 – 
2004 เป็นหนึ่งในสามมหาวิหารแบบ ออธอร์ดอกซ์ที่สูงสุดที่ในโลก มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่
หลากหลายและมีรูปแบบของไบ เซน ไทน์
บางส่วน จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปสะพานแห่ง
สันติ เมืองทบิลิซี่ (Peace Bridge( สะพานทรง
โค้งท าจากเหล็กและกระจกตกแต่งด้วยไฟ
หลากสีทอดยาวผ่านแม่น้ า คูร่าสายหลัก เชื่อม
ระหว่างเมืองเก่าและใจกลางเมืองทบิลิซี่ เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมา
ถ่ายรูป จากนั้นน าท่านถ่ายภาพกับโรงละคร
เก่าและหอนาฬิกาแห่งทบิลิซี่ (Tower Clock( 
เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมประจ าเมืองที่นักท่องเที่ยวต้องแวะไปเยี่ยมชมและเก็บภาพบรรยากาศเมือง 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ พร้อมรับชมโชว์พื้นเมือง  
พักที่ :   RADISSON BLU TBILISI / SHERATON TBILISI ***** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่7 ทบิลิซี่ –โบสถ์ เกลาติ – ถ้ าโพรมีธีอุส – บาทูมิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่โบสถ์เกลาตี (Gelati Church) Unesco world Heritage โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขา

ในเมืองคูไทซี โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระราช
ประสงค์ของ เดวิด ที่4 ผู้ปกครองจอร์เจียราว 
ศตวรรษที่  1   0  – 11 เป็นแห่ง เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมของจอร์เจีย ศูนย์กลางของปรัชญา 
โบสถ์แห่งนี้มีผู้เดินทางมาศึกษามากมาย ทั้ง
ด้านวิทยาศาตร์และปรัชญา แม้แต่ชนชั้นสูงก็
ส่งบุตรหลานมาเรียนเช่นกัน ภายในโบสถ์มี
ภาพเขียนอันสวยงามมากมายอีกด้วย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชม ถ้ า โพรมีธีอุส(Prometheus 

Cave) ถ้ าที่มีหินงอกหินย้อย เกิดเป็นความ
งดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยาก ถ้ าแห่งนี้
ค้นพบครั้งแรก เมื่อราว คริสตศักราช 1984 
และในปี 2012 ได้มีการปรับปรุงด้านในให้เหมาะ
แก่การท่องเที่ยว ซึ่งมีการประดับไฟงดงาม
ตระการตา ส่วนชื่อของถ้ าโพรมีธีอุส เป็นหนึ่ง
ในชื่อของเทพในปรนัมกรีก เป็นเทพผู้น าไฟมาให้มนุษย์ใช้ ท าให้มนุษย์เกิดการพัฒนา จากนั้นน าท่าน
มุ่งหน้าสู่เมือง บาทูมิ 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ :   HILTON BATUMI / WYNDHAM BATUMI ***** หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
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วันที่8       บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลด า – ชมเมืองบาทูมิ – สถาปัตยกรรม อาลี นีโน่ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

เมืองบาทูมิ (Batumi( เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากทบิลิซี่ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของทะเลด า (Black 
Sea(  ถูก เรียกว่ าปลายเท้ าของคอเคซัส 
เนื่องจากตั้งอยู่ด้านสุดของแนวเขาคอเคซัส มี
ชื่อเล่นว่า ลาสเวกัสแห่งทะเลด า เมืองบาทูมิ
เป็นเมืองท่าส าคัญที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับการ
ขนส่งทางเรือและอุตสาหกรรมขนส่งในอดีตบา
ทูมิเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรีกโบราณ
เรียกว่า บาทูส และถูกยึดครองโดยอาณาจักร
โรมันและถูกใช้งานต่อมาเรื่อยๆจนปัจจุบัน น า
ท่านล่องเรือชมเมืองบาทูมิ และ ชมความงาม
ของทะเลด า ท่านจะได้ชมความงามของเมืองและเห็นถึงความสวยงามของทะเลด า ทะเลด าเกิดจากดิน
ชายฝั่งบริเวณนี้มีแร่ธาตุจากพืชพื้นเมืองจนท าให้ทรายและดินกลายเป็นสีด า ดูแปลกตา  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกับไฮไลท์ส าคัญของบาทูมิ Batumi Boulevard หรือ Seaside Park เป็นสถานที่ที่

นักท่องเที่ยวต้องแวะไปเก็บภาพความสวยงามของอนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีจุดแวะ
ถ่ายรูปสวยๆให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก แวะถ่ายรูปกับจตุรัส เพียซซ่า จตุรัสส าคัญของบาทูมิเป็น
จตุรัสใจกลางเมืองที่เหมาะแก่การเดินเล่นชม
เมือง ช่วงบ่ายๆน าท่านถ่ายรูป สถาปัตยกรรม
แห่งรัก คนคู่ Ali และ Nino เป็นสถาปัตยกรรม
ขนาดใหญ่ที่ส่ือถึงความรักเป็นเรื่องเล่าของ
ต านานเทพนิยาย ระหว่าง อาลีและนีโน่ ในช่วง
สงครามโลกครั้ งที่1  อาลีหนุ่มมุสลิมชาว
อาเซอร์ไบจานตกหลุมรักกับเจ้าหญิงแห่ง
จอร์เจียน แต่เรื่องราวอันแสนเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่ออาลีถูกสังหารท าให้เรื่องรักครั้งนี้กลายเป็นเรื่องเล่าให้
ผู้คนกล่าวถึง  

17.00 น าท่านเดินทางสู่สนามบินบาทูมิ 
20.00 น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงอิสตันบูลด้วยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK393 
21.30 เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี  
วันที่9       อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร 
01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 



 

 
 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,
การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ทบิลิซี่ // บาทูมิ-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง( 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาต

ให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจาก

อยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์
หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

อตัราคา่บรกิาร (ฟรวีีซา่ส าหรบัคนไทย(  
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ป ี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง( พักเดี่ยว 

27 มี.ค. – 4 เม.ย. 
65 79,900 79,900 79,900 14,000 

8 – 16 เม.ย. 65 85,900 85,900 85,900 14,000 
30 เม.ย. – 8 พ.ค. 

65 79,900 79,900 79,900 14,000 

1-9 ม.ิย. 65 79,900 79,900 79,900 14,000 
9-17 ก.ค. 65 85,900 85,900 85,900 14,000 
23-31 ก.ค. 65 85,900 85,900 85,900 14,000 
16 – 24 ส.ค. 65 85,900 85,900 85,900 14,000 
17-25 ก.ย. 65 79,900 79,900 79,900 14,000 
8-16 ต.ค. 65 79,900 79,900 79,900 14,000 
22-30 ต.ค. 65 79,900 79,900 79,900 14,000 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ (Business Class( กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหนา้ที่บริษัทฯ ** 



 

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง  
6. ค่าประกันสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์( หาก
ท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 

7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
8. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง  
9. น้ าดื่มท่านละ 1 ขวด ต่อวัน 
10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครัง้( หาก

ท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรอืสูญหายได้(*** บางโรงแรม
มีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอท าให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถน าสัมภาระขึ้นหอ้งพักได้ด้วยตัวเอง ***  

11. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางขึ้นเครือ่งขากลับแบบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ตามมาตราการของภาครัฐ 
12.  ค่าทิปพนักงาน 4 WD ขึ้นเขาคาซเบก ิ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท( 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
4. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  
มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระกอ่นการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุป๊ได้
อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึง่ในกรณี
นี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักคา่ธรรมเนยีมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 



 

หมายเหตุ 
- ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ

ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าที่

ต้อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ 
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง(       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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