
 
 
 

หนา้ที่ 1 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
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รหัสโปรแกรม : 24423  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
SEASON CHANGE GEORGIA  

จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บินโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 
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วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พกั 4 ดาว /หรอืเทียบเท่า 

1 26 ต.ค.65  สนามบินสุวรรณภูมิ  BKK ✈ ✈ ✈ - 

2 
27 ต.ค.65 สนามบินอิสตัลบูล – บาทูมี - ชมน้ำตก MAKKUNTSESI- 
ประติมากรรม ALI AND NINO – OLD TOWN และ BATUMI ชม 
PIAZZAL SQUARE และ MEDEA SQARE 

✓ ✓ ✓ ELEGANCE  HOTEL @BATUMI 

3 
28 ต.ค.65 เมืองบาทูมี่ BATUMI - เมืองบอร์จอมี่ BORJOMI - สวน
บอร์จอมี่ BORJOMI CITY PARK 
นั่งกระเช้า  CABLE CAR        

✓ ✓ ✓ 
BAKURIANI INN HOTEL 

@ BARJOMI 

4 29 ต.ค.65  บอร์โจมี BORJOMI – เมืองกอรี GORI – คัสเบกิ 
KAZBEGI– กูดาอูรี GUDAURI ✓ ✓ ✓ 

GUDAURI INN  HOTEL  
@GUDAURI 

5 30 ต.ค.65  กูดาอูรี GUDAURI - ทบิลิซี TBILISI ✓ ✓ ✓ RADIUS HOTEL  @TBILISI 

6 31 ต.ค.65  ทบิลซิี TBILISI -โบสถ์เมเตคี METEKHI - โบสถ์ซิโอนิ –
ย่านฟรีดอมสแควร์ TBILISI ✓ ✓ ✓ RADIUS HOTEL  @TBILISI 

7 
01พ.ย.65  ทบิลิซี TBILISI  - CABLE CAR – อนุสาวรียพ์ระแม่จอร์เจยี 
– ชมป้อมนาริกาล่า  
ถนนคนเดินชาเดอร์นี ่

✓ ✓ - - 

8 02 พ.ย.65  IST อิสตันบูล – BKK สุวรรณภูม ิ ✈ ✈ ✈ - 

 
ตารางไฟล์บินโดยสายการบินเตอรก์ชิแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES TK 

DATE PLACE DEP TIME ARR TIME FLIGHT NO. 
26OCT22 BKK - IST 2300 0515 TK69 
27OCT22 IST - BUS 0655 0940 TK390 
01NOV22 TBS - IST 1755 1930 TK383 
01NOV22 IST - BKK 2055 1010 TK64 
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วันแรก   26 ต.ค.65  สนามบินสุวรรณภูมิ  BKK                                                                    (-/-/-) 

20.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแล 
ในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ U ประตู 9 ของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน ์ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน BKK-IST อิสตันบูล อตาเติร์ก อินเตอร์เนช่ันแนล 
            โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินท่ี TK69 (10 ชั่วโมง 15 นาที) 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง  27 ต.ค.65 สนามบินอิสตัลบูล – บาทูม ี- ชมน้ำตก MAKKUNTSESI- ประติมากรรม ALI AND NINO – OLD TOWN และ 

BATUMI ชม PIAZZAL SQUARE และ MEDEA SQARE                             (-/L-D) 

05.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล IST (รอต่อเครื่องประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที) 
06.55น. ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชีประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK390  

IST-BUS  (เวลาบินโดยประมาณ  2 ชั่วโมง 20 นาที พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่อง)  
09.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาทูม(ีBATUMI) ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และ

รับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสายขาเข้า  
นำท่านเที่ยว ชมเมืองบาทูมี  (BATUMI) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของ 
อัตจารา (AJARA) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยูท่างด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้นที่บริเวณ
กว้างและมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาท่ีเขียว
ชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้นที่ด้านหนึ่งของเมืองที่ถูก
ล้อมดว้ยทิวทัศน์ของทะเลดำ เมืองบาทูมี่ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สอง
ข้างทาง เริ่มสถานที่เท่ียวแรกด้วยการนำท่าน ชมน้ำตก MAKKUNTSESI  เป็นน้ำตกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
จอร์เจีย ตั้งอยู่ใน ADIJARA ในหมู่บ้าน MAKKUNTSESI คุณยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของชาวบ้านได้ท่ีนี่ เช่น 
น้ำผ้ึง เชิร์ชเคลา และอื่นๆ  
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เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  

นำท่านชมรูปปั้นความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรีย์ที่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึ่งเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ที่แสดงถึงความ
รักที่แท้จริง ประวัติของประติมากรรม  ALI AND NINO ด้วยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะ
ผู้ชายคนนั้นเป็นมุสลิมและผู้หญิงคนนั้นเป็นคริสเตียน พวกเขาต้องอดทนทั้งการปฏิวัติและสงครามกลางเมืองเพื่อเป็นพยานใน
การก่อตัวของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยอาลีและนีโม่จะค่อยๆขยับเข้าหากัน เปลี่ยนท่าทุก ๆ 10 นาทีจนกระทั่งพวกเขาพบ
กันและรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นำทุกท่านชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลดำ เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนสุดพิเศษในจอร์เจียเมืองบาทูมี่ 
(BATUMI) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวง อัตจารา (AJARA) เป็น
สาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างและมีสภาพภูมิทัศน์ที่
หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาท่ีเขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มี
ทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้นที่ด้านหนึ่งของเมืองที่ถูกล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเล
ดำ เมืองบาทูมี่ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง  
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นําทุกท่าน ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุที่ได้ช่ือว่าทะเลดําก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทราย
ชายหาด ของทะเลแห่งนี้เป็นสีดํา อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ 
(ประมาณ 30นาที) นําท่านช้อปปิ้งที่ THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวไปตามริมอ่าวทะเลดำ และเต็มไปด้วย
ร้านอาหาร และคาเฟ่ มากมาย ให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน OLD TOWN และ BATUMI ชม PIAZZAL SQUARE และ MEDEA SQARE 
สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ
แห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ  

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก 
   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม ELEGANCE  HOTEL @BATUMI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม 28 ต.ค.65 เมืองบาทูมี่ BATUMI - เมืองบอร์จอมี่ BORJOMI - สวนบอร์จอมี่ BORJOMI CITY PARK 
นั่งกระเช้า  CABLE CAR                (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
หลังรับประทานอาหารเช้า และทำการคืนกุญแจห้องพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ออกเดินทางจากเมืองบาทูมี่  
เข้าสู่เมืองบอร์จอมี่ ใช้ระยะเวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที ระยะทาง 275 กิโลเมตร 
เมืองบอร์โจม ี(BORJOMI)  เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่
ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุ
เรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลกโดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพ
แข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ 

  

 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  LOCAL RESTAURANT 
เดินทางต่อไปยัง สวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที  
นำท่านเข้าชมสวนบอร์จอมี่  ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี่ ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่
น้ำแร่ในวันหยุด จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจาก
มุมสูงตามอัธยาศัย พร้อมนั่งกระเช้า ข้ึนยอดเขาเพื่อชมความงาม 

 

 

 

 

 

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  
   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม BAKURIANI INN HOTEL @ BARJOMI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที่สี่ 29 ต.ค.65  บอร์โจมี BORJOMI – เมืองกอรี GORI – คัสเบกิ KAZBEGI– กูดาอูรี GUDAURI    (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง  80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ) เป็นที่รู้จักกันดีว่า
เป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” ชาวจอร์เจียในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมี
ชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ 
ท่านชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้ง
เรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 
 

 

 

 
 
 

 

นำท่านเดินทาง เข้าสู่ เมืองกูดาอูรี GUDAURI ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที ไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียที่มี
ชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุม
จากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้  
ออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัส
ใหญ่ เพื่อเดินทาง สู่เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา 
(STEPANSMINDA) ชื่อนี้เพ่ิงเปลี่ยนเม่ือปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมือง
หลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย  
นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 
ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

หนา้ที่ 8 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
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เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงแรม GUDAUIRI HOTEL   

จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั่งรถจิ๊ป 4X4 1คัน ขึ้นได้ประมาณ 6 ท่านเท่านั้น  
เพื่อข้ึนเขาไปชมโบสถ์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที  

 
นำทุกท่านขึ้นสู่เนินเขา ที่ตั้งของโบสถ์สมินดา ซาเมบา TSMINDA SAMEBA หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY 
CHURCH)  คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกาย
จอร์เจียนออร์โธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 2,170 เมตร
เหนือระดับน้ำทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถ์เล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่ียวเปลี่ยวเหงาจึงทำ
ให้ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งตั้งอยู่อย่างสวยงาม
และโดดเด่น บนเนินเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร  
***หมายเหตุ เนื่องด้วยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอร์เจีย หิมะจะตกเป็น
จำนวนมากและแต่ละปีความความหนาวเย็นของน้ำแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากัน ทำให้ทางขึ้นเขาสู่โบสถ์นั้นอาจปิดเพราะถนนลื่น ก่อให้
เกินอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปได้และรถรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่สามารถขึ้นไปบนยอดเขาสมินดาได้เช่นกัน  ผู้จัดจะคำนึงถึง
ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ **** 
 



 
 
 

หนา้ที่ 9 .  ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
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จากนั้นนำทุกท่านแวะถ่ายภาพกับอนุสรณ์สถานรัสเซีย - จอร์เจีย (RUSSIS GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) 
อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินและมีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินที่แผ่เต็มพื้นที่ด้านในของอนุสรณ์ทั้งหมด 
บอกเล่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจอร์เจียและรัสเซีสร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปีสนธิสัญญา
จอร์จีเอฟสกี  (Treaty of Georgie ski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต (Soviet Union) และจอร์เจีย (Georgia) 
ตัวอนุสรณ์สถานในปัจจุบันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างรัสเซียและจอร์เจียอีกต่อ เนื่องด้วยเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้ต้องสั่นคลอนอย่างรุนแรง 

 
ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก   
   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม GUDAURI INN  HOTEL  @GUDAURI 
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วันที่ห้า 30 ต.ค.65  กูดาอูรี GUDAURI - ทบิลิซี TBILISI                           (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านแวะ ชมป้อมอันนานูรี (ANAURI FORTRESS) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชม
ร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่
ภายใน ซึ่งเป็นโบสถของชาวเวอร์จิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน  
จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI) ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำ
ไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝ่ัง
แม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร  
เดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (MTSKHETA) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 
3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวง
ของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 
องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) เป็นมรดก
โลก เมื่อปี ค.ศ.1994  
นอกจากนี้องค์การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE 
SITE)และล้อมรอบด้วยเทือกเขาคอเคซัสเป็นจุดตัดของแม่น้ำอักราวิ (ARAGV) และแม่น้ำมิกวาริ (MTKVARI) ความโดดเด่น
ของเมืองนี้คือภูมิประเทศที่สวยงามและอาคารบ้านเรือนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมแบบยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดี 
บ้านเรือนส่วนใหญ่ทาสีขาว หลังคาสีส้มปนแดงสดใส มิสเคทาเป็นสถานท่ีตั้งของมรดกโลกถึง 2 ที่คือจวาริ (JVARI 
CHURCH) โบสถ์สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์บนเนินเขาและสเวทิชโคเวลิ (SVETITSKHOVELI CHURCH) โบสถ์หลวง
สถาปัตยกรรมยุคกลางที่เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกและเป็นสุสานหลวงของราชวงศ์จอร์เจีย  
นำท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลาง
ทาง ศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็น
ศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม 
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เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  
นำทุกท่านเดินทางต่อ เพื่อเข้าสู่เมืองหลวงของจอร์เจีย ทบิลิซี TBILISI ใช้เวลาอีกประมาณ 50 นาที  
เมืองทบิลิซี (OLDTOWN TBILISI) ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี ซึ่งท่านจะได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคาร
บ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรปที่มีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์
ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว 
นำท่านแวะถ่ายภาพกับ เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่ง
เล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ของประเทศจอร์เจียผ่าน เสาหินขนาดใหญ่จํานวน 16 ต้น โดยเสาหินแต่ละต้นนั้นนอกจากจะมีขนาดใหญ่
มากกว่า 10 คนโอบแล้ว และด้วยโครงสร้างอันมหึมาเลยทําให้ The Chronicle of Georgia กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาด
ใหญ่ทีเ่ราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และเป็นจุดชมวิวมุมสูงที่สามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซีและทะเลสาบทบิลิซีที่สวยงามอีก
ด้วย 

 
ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  
   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม RADIUS HOTEL  @TBILISI  
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วันที่หก  31 ต.ค.65  ทบิลิซี TBILISI -โบสถ์เมเตคี METEKHI - โบสถ์ซิโอนิ –ย่านฟรีดอมสแควร์ TBILISI (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) หรอือีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ SAMEBA 
เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบ
อ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก 
นำท่านชม โบสถ์เมเตคี METEKHI ST. VIRGIN CHURCH & KING VAKHTANG GORGASALI โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้น
ตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำคูรา ใกล้กับป้อมนาริกาลา ตรงข้ามกับเขตเมืองเก่า โบสถ์นี้เรียกได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นการเดินชมเมืองของนักท่องเที่ยว จุดเด่นท่ีน่าสนใจของโบสถ์แห่งนี้คือความเก่าแก่ สวยงาม และรูปปั้นของกษัตริย์
วาคตัง จอร์กาซาลี (KING VAKHTANG GORGASALI) ผู้ค้นพบเมือง 
ทบิลิซี รวมทั้งที่นี่ยังเป็นจุดถ่ายรูปวิวเมือง ทบิลิซี ที่สวยมากอีกแห่งหนึ่ง สำหรับการเข้าชมโบสถ์ของประเทศจอร์เจีย ผู้หญิง
ทุกคนจะต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะ กรุณาเตรียมผ้าคลุมผมไปด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  
นำท่านเข้าชมโบสถ์ SIONI CATHEDRAL โบสถ์ซิโอนิ หรือวิหารซิโอน ิเป็นมหาวิหารเก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างขึ้นในสมัย
ศตวรรษที่ 11 ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้บุกรุก 
และได้มีการสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ปัจจุบัน มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17-19 วิหารซิโอนยิังเป็น
ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโบสถ์จอร์เจียในยุคกลาง วิหารซิโอนิวาดโดยจิตรกรชาวจอร์เจียและรัสเซีย อาสนวิหารสร้างด้วย
หินสีเหลืองและทีส่ำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับอาสนวิหารซิโอนีคือมีไม้กางเขนของนักบุญนีโญอยู่ภายใน เธอเป็นคนที่
เผยแพร่ศาสนาคริสต์ในจอร์เจียในศตวรรษที่ 4 ตามพงศาวดาร นักบุญนีโญได้ถวายไม้กางเขนแก่กษัตริย์มิเรียน และเป็น
สถานที่พำนักแห่งสุดท้ายของพระสังฆราชแห่งคริสตจักรของจอร์เจียหลายพระองค์อีกด้วย 
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สระถ่ายรูป ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ FLEA MARKET ตลาดนัดที่หากท่านเป็นคนรักของสะสมหายากในยุคเก่าจะต้องถูกใจ
อย่างแน่นอน เพราะจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นำของเก่าหายากมาวางขายกันในราคาที่ต่อรองได้  ให้ทุกท่านได้เดินชมเลือกซื้อ
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
จากนั้นนำทุกท่านสู่ ถนนคนเดินรุสตาเวลี (RUSTAVELI STREET) เดินเล่นชมเมืองทบิลิซี่ ย่านฟรีดอมสแควร์ (FREEDOM 
SQUARE) หรือเดินเล่นชอ็ปปิ้งที่ GALLERIA MALL ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลิซี่ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ 
และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  
   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม RADIUS HOTEL  @TBILISI 
 
วันทีเ่จ็ด  01พ.ย.65  ทบิลิซี TBILISI  - CABLE CAR – อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย – ชมป้อมนาริกาล่า  

ถนนคนเดินชาเดอร์นี่                        (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำทุกท่านขึ้น CABLE CARขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาล่า (NARIKALA FORTRESS)  
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ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปี
ค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมข้ึนอีก ซึ่งต่อมาเม่ือพวกมองโกล ได้เข้ามายึดครอง จึงเรียกป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา 
(NSRIN OALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS)  
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อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจียMOTHER OF GEORGIA หรืออีกชื่อหนึ่งคือ KARTLIS DEDA เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตร บน
ยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 
1,500 ปี และเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

ชมป้อมนาริกาล่า(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนา
ริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลาย
ยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัด (Umayyad Dinasty) ของชาว
อาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที ่7 ต่อมาพวกมองโกล ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า NARIN QALA แปลว่าป้อมน้อย (Little 
Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด  
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ผ่านชมโรงอาบน้ำ SULFUR BATH บริเวณนี้เป็นโรงอาบน้ำมีท้ังที่เป็นสาธารณะและส่วนตัว เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีลำ
ธารที่มีสายแร่กำมะถัน ปะปนอยู่ หากลงไปเดินตรงลำธารเล็กๆ เราก็จะได้กลิ่นของกำมะถันด้วย 
บริเวณนี้จะเห็นเป็นโดม แต่ละโดมคือ 1 ห้องอาบน้ำ โดยเช่ือว่าการมาอาบน้ำผสมกำมะถันนี้ จะทำให้ร่างกายสะอาดและดีต่อ
สุขภาพ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร  
จากนั้นให้ทุกท่านอิสระ  ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ (SHARDEN STREET) ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบ 
และอาคารถูกสร้างขึ้นท่ีมีรูปลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าและสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย และตาม
บริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกเป็นสินค้าพื้นเมืองหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

14.00 น.  นำท่านเดินทาง สู่ท่าอากาศยานนานาชาติทะบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอร์เจีย 
17.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน อิสตันบูล อาตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล TBS-IST 

    โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 383 
19.30 น. เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาเติร์ก อินเตอร์เนช่ันแนล (รอเปลี่ยนเครื่อง IST-BKK) 
20.55 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 64  

 
วันที่แปด 02 พ.ย.65  IST อิสตันบูล – BKK สุวรรณภูมิ           (-/-/-) 

10.10 น.  เดินทาง ถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
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อตัราคา่บรกิาร ขัน้ต่ำ 15 ท่าน  

กำหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 
ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

26 ต.ค.-02 พ.ย. 65 57,988 บาท 57,988 บาท 56,988 บาท 8,500 บาท 

 
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก 
➢ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง 
ขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
➢กรณีที่คณะทัวร์ออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอยกเลิกการเดินทาง หรือ 
อาจแจ้งต่อทางคณะทัวร์ให้ทราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มในกรณีที่ต่ำกว่า 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็นจริง 
➢หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้่านศกึษารายละเอยีด ทัง้หมดกอ่นทำการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
เงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศจอรเ์จยี (อยา่งใด อยา่งหนึง่) 
➢วัคซีน พาสปอร์ต https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 
➢เอกสารยืนยันการรับวัคซีนครบ 2 โดส (สามารถใช้จากแอพฯหมอพร้อมได้) 
➢ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 RT-PCR (เป็นลบ)  /  Certificate of Testing for COVID-19 (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 

➢งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่ายมัดจำ  15,000 บาท /ท่าน ภายใน 1 วันหลังจากที่มีการจอง (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง) 
 พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทันที  
➢งวดที่ 2 : ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่า 
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
➢กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
 หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
➢หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ 
ก่อนการเดินทางแต่ทั้งนี้ต้องยึดกฏของสายการบินเป็นหลัก  

https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/
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เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ 

➢กรณียกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้  
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น) 
➢กรณียกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
➢กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้  ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และ
ในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

✓ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด  โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์  (TK) 
( กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ ) 
✓ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องจะเป็นเตียง  DBL&TWIN&TRP ROOM ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
รวมท้ังสิ้น 5  คืน 
✓ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 
✓ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 
✓ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
✓ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ 
✓ค่าน้ำดื่มระหว่างเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน 
✓ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
✓ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ/ท่าน  กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก. 1ใบ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง 
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการและน้ำด่ิมนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ ท่านละ 1 ขวด/วัน 
ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์เจีย และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
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 (เป็นอัตราปกติตามหลักสากลของการท่องเที่ยว ) 
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น      ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น  6 วัน เท่ากับ 18USD) 
พนักงานขับรถในประเทศ    ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ  12USD) 
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์      ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ  24USD) 
รวมค่าทิป 54 USD/ท่าน 
 

หมายเหตุ 

➢บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
➢บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
➢บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเที่ยวบิน “ดีเลย”์ หรือล่าช้า? 
หรือ เหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ 
➢ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทาง
บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบ 
➢เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
➢กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เข้า-ออกเมืองได้เนื่องจากปลอมแปลง หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ 
ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
➢ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะ
ถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู 
➢การขอที่นั่ง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (โดยน้ำหนักประตูนั้นอยู่ที่
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
➢ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพ่ือการโฆษณาเท่านั้น 
➢หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือไดว่้าท่านไดย้อมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามที่แจ้งไว้ตามเอกสารด้านบนแล้ว 
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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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