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HILIGHT  

ทบิลิซ ี| ขึน้กระเชา้ชมปอ้มนารกิาลา | ชมการแสดงพืน้เมืองของจอเจียร ์| ล่องเรือรมิฝ่ังทะเลด า 
มิสเคตา้ | ปอ้มอนันานรูี | คาซเบกี ้| บอรโ์จมี | ล่องเรือชมความงามถ า้โพรมิธีอสุ | ชมโชวก์ารแสดงน า้พเุตน้ระบ า 

 
  
 
 

 
 
 

THE CHRONICLE OF GEORGIA 
9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 

 
เดินทาง 5 – 13 ตุลาคม 2565 

ราคาแนะน าเพยีง  66,900.- 

- 

พิเศษ !!!  ลิม้รสไวน์

พืน้เมืองจอรเ์จียและ

รับประทานอาหารบนตึก 

Alphabetic Tower  
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5 ต.ค. 65 กรุงเทพ – อิสตันบูล 
 20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์ สายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลนโ์ดย

มีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศตรุกี ดว้ยเที่ยวบิน TK069 

6 ต.ค. 65 
อิสตันบูล – บาทูมิ - Piazza Square – จตุรัสยุโรป – อนุสาวรียอ์าลีและนีโน่ – ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด า 
- ชมโชวก์ารแสดงน ้าพุเต้นระบ า  

05.15 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับลู รอเปลี่ยนเครื่อง 

06.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบาทมูิ ประเทศจอเจียร ์โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK390 
09.40 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินบาทูมิ  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร  เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมือง

เศรษฐกิจที่ส  าคญั ของประเทศจอรเ์จีย ตวัเมืองตัง้อยู่ติดทะเลด า ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบาทูมิเป็นเมือง
หลวงของจงัหวดัอตัจารา (Ajara) ที่ปกครองตนเอง เป็นเมืองท่าที่มีความส าคญัในดา้นการคา้และเป็นศนูยก์ลางการพาณิชย ์
นอกจากนัน้ยงัเป็นที่ตัง้ของเมืองในเขตรอ้นที่เต็มไปดว้ยผลิตผลของพืชผกั ผลไมต้่างๆหลายอย่าง และที่ส  าคญัยงัมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ส  าคญัมากมายๆต่างๆของเมืองอีกดว้ย   น าท่านชมเมืองเก่าบาทูมิ (Batumi Old Town) ชมบรรยากาศของ
บา้นเรือนเก่า ชมจตุรสั Piazza Square ที่สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารที่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอรเ์จีย 
Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน น าท่านถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรียเ์จา้หญิงมีเดีย (Statue of 
Medea) อนุเสาวรียเ์จา้หญิง Colchian แห่งเทพนิยายกรีก จากนั้นน าท่านชมจตุรสัยุโรป (Europe Square) ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
จตรุสัที่ส  าคญัในยโุรป  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วันที่ เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันที ่1. กรุงเทพ – อิสตนับลู ✈ ✈ ✈  
วันที ่2. อิสตนับลู – บาทมิู - Piazza Square – จตรุสัยโุรป – อนสุาวรียอ์าลี

และนีโน่ – ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด า - ชมโชวก์ารแสดงน า้พเุตน้ระบ า  
✈   BEST WESTERN PREMIER หรือ

เทยีบเท่า 

วันที ่3. บาทมิู – TSKALTUBO – ถ า้โพรมิธีอสุ – คไูตซี – มหาวิหารบากราติ 
– สวนคไูตซี - น า้พโุคลซิส 

   TSKHALTUBO PLAZA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4. คไูตซี – อารามจีลาติ – บอรโ์จมี - ขึน้กระเชา้ชมสวนบอรโ์จม่ี    MILANO PALACE หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5. บอรโ์จมี – กอรี – พิพิธภณัฑข์องท่านสตาลิน – เมืองถ า้อพัลิสตช์ิเคห ์
– อ่างเก็บน า้ชินวารี – คาซเบกี ้- โบสถเ์กอรเ์กตี ้

   PORTA CAUSASIA  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6. คาซเบกี ้– กดูาอรูี - อนสุรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จีย - ป้อมอนันานรูี – 
มิสเคตา้ – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนสุาวรรีย์
ประวตัิศาสตรจ์อรเ์จีย -ทบิลิซ ี

   RADIUS  TBILISI 
หรือเทยีบเท่า 

วันที ่7. ทบิลิซี – เทลาวี - พิพิธภณัฑก์ษัตริยจ์อเจียร ์อีเรเคิลที่ 2 -   ลิม้ลอง
ไวนพ์ืน้เมืองของเมืองควาเรลิ –ซิกนาก ิ-  ก าแพงเมืองโบราณซิกนากิ 
– อารามนกับญุนีโน่แห่งบอดบี - ทบลิซิี 

   RADIUS  TBILISI 
หรือเทยีบเท่า 

วันที ่8. ทบิลิซี – โบสถเ์มเคตี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน า้โบราณ – ถนน
ชาดินี่ – สะพานสนัติภาพ – สนามบิน 

 X ✈  

วันที ่9. อิสตนับลู – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  
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บ่าย จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียอ์าลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument) ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมโลหะสมยัใหม่รูป
คู่รกัชายชาวอาเซอรไ์บจานและหญิงสาวชาวจอรเ์จียนในนวนิยายทอ้งถิ่น มีขนาดสงู 8 เมตร ตัง้อยู่รมิทะเลด าที่จะเคลื่อนไหว
ไดทุ้กๆ 10 นาที ถูกสรา้งขึน้เพื่อแสดงถึงความรกัของหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาติและศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่ าง
ประเทศจอรเ์จีย และอารเ์ซอไบจานดว้ย  จากนัน้น าท่านเดินทางบนถนนเลียบชายหาด (Batumi Promenade) ที่ยาวถึง 6 
กิโลเมตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1884 ประดับดว้ยน า้พุงดงามตลอดสาย และเป็นถนนที่ยาวที่สุดบนฝ่ังทะเลด า  จากนั้นน าท่าน
ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาตูมี ชมความสวยงามของทะเล บา้นเรือนที่ถูกสรา้งขึน้ตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่าง
สวยงามตามริมทะเล พรอ้มกับรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ เป็นไร่สม้ พืชพนัธุธ์ัญญาหารและตน้ชา  **การล่องเรือน้ันขึน้อยู่
กับสภาพอากาศ กรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**   

ค ่า รับประทานอาหารค ่าบนตึก Alphabetic Tower ซ่ึงท่านสามารถชมวิวและเก็บภาพทีร่ะลึกของเมืองบาทูมิ 
จากนัน้น าท่านชมโชวก์ารแสดงน า้พเุตน้ระบ า (Fountain Show) ซึ่งตัง้อยู่กลางเมืองบาทมูิ  
** กรณีทีส่ภาพอากาศไม่ดี หรือโชวมี์การปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามเหมาะสม** 

ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN PREMIER  หรือเทยีบเท่า 

 
 

7 ต.ค. 65  บาทูมิ – TSKALTUBO – ถ า้โพรมิธีอุส – คูไตซี – มหาวิหารบากราติ – สวนคูไตซี - น ้าพุโคลซิส 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง TSKALTUBO  เพื่อชมถ ้าโพรมิธีอุส (Prometheus Cave) :7j’เป็นหนึ่งในถ า้อนัน่าอศัจรรยข์องชาว

จอรเ์จีย ถกูคน้พบครัง้แรกปี ค.ศ.1984 และถกูตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรบันกัท่องเที่ยวที่มาเขา้ชมมากมายในแต่
ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินยอ้ยที่สะทอ้นแสงสีตระการตาภายในตวัถ า้ ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณล่์องเรือชม
ความงามของถ า้แห่งนี ้**การล่องเรือน้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมภายในถ า้ ในกรณีที่ไม่สามารถ
ล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เมืองนีม้ีความเจรญิ

เป็นอนัดบัสองรองจากทบิลีซี    ชมความสวยงามของเมืองคไูทซีซึ่งมีชื่อเสียงทางดา้นวฒันธรรมและไดร้บัการขึน้ทะเบียน ให้
เป็นมรดกโลก  ซึ่งถา้ยอ้นกลบัไปเมื่อสมยัศตวรรษที่ 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลคลิส (Empire of 
Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทางดา้นของตะวันตกของประเทศ จากนั้นน าท่านชมมหา
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วิหารบากราติ (Bagradi Cathedral) ที่ตั้งชื่อตามพระเจ้าบากราตที่  3 กษัตริย์ผู้ทรงรวมจอร์เจีย สร้างขึน้ในปลาย
ครสิตศ์ตวรรษที่ 10 ตัง้อยู่ในเมืองคไูตซี โดยมหาวิหารแห่งนีแ้มจ้ะถกูพวกเติรก์ท าลายไปบางส่วน แต่ซากปรกัหกัพงัของโบสถ์
ก็ยงัปรากฏจนถึงทกุวนันี ้โดยไดม้ีการบรูณะมาโดยตลอด ซึ่งสะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยคุกลางไดอ้ย่างเด่นชดั หลงัจากนัน้น า
ท่านถ่ายรุปคู่กบั สวนสวยงามประจ าเมืองคไูตซี  น าท่านถ่ายรูปคู่ น ้าพุโคลซิส (Colchis Fountain)ที่มีชื่อเสียงซึ่งสรา้งขึน้ใน
ปี 2011 เป็นโครงสรา้งแบบลดหลั่นท่ีแสดงถึงต านานของโคลซิสโบราณ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั TSKHALTUBO PLAZA หรือเทยีบเท่า 

8 ต.ค. 65 คูไตซี – อารามจีลาติ – บอรโ์จมี - ขึน้กระเช้าชมสวนบอรโ์จมี่ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านชมอารามจีลาติ () ซึ่งเป็นอารามหลวงของเมือง ถกูคน้พบในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 12 โดยทางองคก์ารยเูนสโก

ไดป้ระกาศใหอ้ารามจีลาตินีข้ึน้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถเ์ซนต ์นิโคลาส 
(St. Nicholas) และโบสถเ์ซนต ์จอรจ์ (St.George) โดยในโบสถเ์ซนตน์ิโคลัสนั้น มีภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงามตระการตา
มากมายหลายภาพเล่าเรื่องราวเก่ียวกบัครสิตศ์าสนา ที่ยงัคงอยู่ในสภาพสมบรูณ ์ โดยบรเิวณตรงโดมขนาดใหญ่ของโบสถซ์ึ่ง
เป็นภาพพระแม่มารีนั้น ใชก้ระเบือ้ง โมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 ลา้นชิน้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี 
(Borjomi) ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอรเ์จีย มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 15,000 คน 
บอรโ์จมีเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในดา้นน า้แรร่ะดบัโลก เพราะมีล าธารน า้ท่ีใส บรสิทุธ์ิท่ีไหลมาจากยอดเขาบาคเูรียนี (Bakuriani 
Mountain) ที่มีความสงูประมาณ 2,300 เมตร ที่ถกูคน้พบโดยนายทหารรสัเซีย โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกนัว่าถา้ดื่มน า้นีจ้ะท า
ให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้และต่อมาไดเ้ริ่มมีการตั้งโรงงานผลิตและส่งออกน า้แร่ยี่ห้อบอร์โจมี 
(Borjomi) ที่มีชื่อเสียงไปยงัประเทศต่างๆ มากมาย 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านขึน้กระเช้าชมสวนบอรโ์จม่ี (Borjomi park) สถานที่ท่องเที่ยวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอรโ์จมี่ ที่นิยมมาเดินเล่น

และผ่อน คลายโดยการแช่น า้แรใ่นวนัหยดุ อิสระใหท้่านเก็บภาพวิวทิวทศัน ์ธรรมชาติจากมมุสงูตามอธัยาศยั  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั MILANO PALACE หรือเทยีบเท่า 
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9 ต.ค. 65 
บอรโ์จมี – กอรี – พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน – เมืองถ า้อัพลิสตช์ิเคห ์– อ่างเก็บน ้าชินวารี – คาซเบ
กี ้- โบสถเ์กอรเ์กตี ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองกอรี(Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิดของ 

โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมี
ชื่อเสียงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้น าท่านชม พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) 
ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และส่ิงของเครื่องใชต้่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดดว้ย ภายใน
พิพิธภัณฑส์ตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวตัิของสตาลินตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมืองอัพ
ลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่นฐานในดินแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน 
ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียไปยงัทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวนัตก ปัจจบุนัสถานท่ีแห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดั
หินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่
ของชาวครสิต ์ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่านอิสระชมหมู่บา้นท่ีสรา้งขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั 
บ่าย 
 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
น าท่านถ่ายรูปคู่กับอ่างเก็บน ้าชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ส าคญัส าหรบัน าน า้ที่เก็บไวส่้ง
ต่อไปยังเมืองหลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน า้ไวด้ื่มไว ้จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี้ 
(Kazbegi) หรือปัจจุบนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ชื่อนีเ้พิ่งเปล่ียนเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออร์
โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและก่อสรา้งสถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี 
ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าเทอรกี์ ้ ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส 
(Caucasus) ที่ส าคัญของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกดว้  
จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) เพื่อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของ
โบสถเ์กอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิต
ขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช์ื่อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย 
ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดบัความสูงจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีทีมี่หมิะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทาง
ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม***)  

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั PORTA CAUCASIA หรือเทยีบเท่า 

10 ต.ค. 65 
คาซเบกี ้– กูดาอูรี - อนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย - ป้อมอันนานูรี – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหาร
สเวติสโคเวลี – อนุสาวรรียป์ระวัติศาสตรจ์อรเ์จีย -ทบิลิซ ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงที่ส  าคญัของจอรเ์จียที่มีชื่อว่า Georgian Military 

Highway หรือเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัที่สดุที่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัที่จอรเ์จียอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใช้เป็นเสน้ทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี ้ถนนแห่ง
ประวตัิศาสตรน์ีเ้ป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สู่เทือกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยู่ระหว่างทวีปยโุรป 
และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เป็น
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เสน้กัน้ระหว่างพรมแดนรสัเซียกับจอรเ์จีย น าท่านชมอนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อ
หน่ึงคือ Russia–Georgia Friendship Monument เป็นอนสุรณส์ถานท่ีสรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณบ์่งบอก
ถึงความสมัพนัธอ์นัดีของประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาด
ภาพประวตัิศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซียไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศันอ์นั
สวยงาม น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอันนานูรี เพื่อชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีก าแพง
ลอ้มรอบตัง้อยู่ริมแม่น า้อรกัวี ถูกสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง ซึ่ง
เป็นโบสถ์ของชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยังมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน ท าให้เห็นทัศนียภ์าพทิวทัศน์อันสวยงาม
ดา้นล่างจากมมุสงูของป้อมปราการนี ้

กลางวนั 
บ่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จยีสมยัอาณาจกัรไอบีเรีย (Kingdom 
of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวตัิศาสตรแ์ห่งหนึ่งของประเทศ และไดร้บัการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอันศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนา
คริสตน์ิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสักการะนับถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ีไม้
กางเขนขนาดใหญ่ โบสถน์ีต้ัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกันคือแม่น า้มิควารี (Mtkvari river) และแม่น า้อรกัวี 
(Aragvi river) จากนั้นน าท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living 
Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย
สถาปนิกชาวจอรเ์จีย ชื่อ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอันดบัสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนยก์ลางที่ท  าใหช้าวจอรเ์จีย
เปล่ียนความเชื่อและหนัมานบัถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และ
ถือเป็นส่ิงก่อสรา้งยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม   จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่อนุสาวรรียป์ระวัติศาสตรจ์อรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีด าขนาดใหญ่ 
แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่ส่ือถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสรา้งเมื่อปี 1985 
ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเ ก่ียวกับ
พระคมัภรัข์องศาสนาครสิต ์ส่วนกลางเก่ียวกบัเรื่องของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จีย และส่วนบนเก่ียวกบัเหตกุารณส์ าคญั
ต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมมุสงูไดจ้ากสถานที่แห่งนี ้น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ซึ่งเป็น
เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอรเ์จีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น า้มตควารี (Mtkvari) ในภาษา
ทอ้งถิ่น ทบิลิซิ มีเนือ้ที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมืองนีถู้กสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี ้ขึน้ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็น
ศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเ์มืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของ
เสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทาง
ยทุธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็นจดุตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรป 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั RADIUS หรือเทยีบเท่า 
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11 ต.ค. 65 
ทบิลิซ ี– เทลาวี - พิพิธภัณฑก์ษัตริยจ์อเจียร ์อีเรเคิลที ่2 -   ลิม้ลองไวนพื์น้เมืองของเมืองควาเรลิ –
ซิกนากิ -  ก าแพงเมืองโบราณซิกนากิ – อารามนักบุญนีโน่แห่งบอดบี - ทบิลิซี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่เมืองเทลาวี(Telavi) เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑก์ษัตริยจ์อเจียร ์อีเรเคิลที่ 2( King Erekle II 

Museum) เป็นพระราชวงัและป้อมปราการในยคุกลางที่ไดร้บัการดแูลรกัษาไวด้ีที่สดุของประเทศ สรา้งโดยกษัตรยิอ์ารช์ลิ (King 
Archil) ระหว่างปี 1667-1675 และท าหนา้ที่เป็นบลัลงักแ์ละศนูยก์ลางการปกครองอาณาจกัรคาเคติระหว่างศตวรรษที่ 17-18 
และไดร้ับการขยายเพิ่มเติมโดยกษัตริย์อีเรเคิลที่ 2 จนไดร้ับสมญานามว่า ‘เมืองคาเคเทียนน้อย’ (The Little Kakhetian) 
ปัจจุบันปรบัใหเ้ป็นพิพิธภัณฑท์ี่แสดงใหเ้ห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของราชส านักในสมัยกษัตริยอ์ีเรเคิลที่ 2 ทั้งหอ้งพระบรรทม 
พระราชฐานส่วนใน บลัลงัก ์และศาสตราวธุ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังจากนั้นน าท่านเดินทางควาเรลิ (Kvarelli) ซ่ึงเป็นเมืองหนึ่งในภูมิภาค Kakheti ตั้งอยู่ในหุบเขา Alazani ใกลเ้ชิงเขา 

Greater Caucasus อีกทัง้ยงัมีชื่อเสียงเรื่องไวน ์ใหท้่านไดล้ิม้ลองไวนพ์ืน้เมืองของเมืองควาเรลิ (Wine Tasting) ที่มีรสชาติ
เฉพาะตวัไม่เหมือนท่ีไหน หลงัจากนัน้เดินทางต่อสู่เมืองซิกนาก ิ(Signagi หรือ Sighnaghi ) เมืองบนเนินเขาสงูกว่า 800 เมตร
จากระดบัน า้ทะเลในเขตจงัหวดั Kakheti จงัหวดัทางตะวนัออกสดุของประเทศจอรเ์จีย หนึ่งในเมืองที่เล็กที่สดุของประเทศซึ่งมี
ประชากรเพียง 2,000 กว่าคนแห่งนีไ้ดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาลจอรเ์จียใหเ้ป็นศนูยก์ลางการท่องเที่ยวของประเทศเนื่องดว้ย
ทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงามและความร ่ารวยของประวตัิศาสตรบ์า้นเมือง โดยมีชื่อเสียงจากการผลิตไวน ์การทอพรม
ท้องถิ่น หลังจากนั้นน าท่านชมก าแพงเมืองโบราณซิกนากิ (Sighnaghi City Wall) ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในจอรเ์จียที่
ลอ้มรอบตวัเมือง หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่  อารามนักบุญนีโน่แหง่บอดบี (Monastery of St. Nino at Bodbe) จดุหมาย
ปลายทางของผูแ้สวงบุญชาวจอรเ์จียน เป็นอารามสงฆใ์นนิกายจอรเ์จียนออรโ์ธดอกซ ์สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 9 แต่ไดร้บัการ
บรูณะใหม่ทัง้หมดในศตวรรษที่ 17 ปัจจบุนัเป็นอารามนางชี อทุิศใหน้กับญุนีโน่ สตรีผูป้ระกาศศาสนาครสิตใ์นศตวรรษที่ 4 โดย
หลมุศพของนกับญุนีโนก็ไดร้บัการบรรจไุวใ้นอารามแห่งนีเ้ช่นกนั หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสุ่เมืองทบิลิซี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (พิเศษชมการแสดงพืน้เมืองของจอเจียรอ์ันน่าตื่นตาตื่นใจ) 

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั RADIUS หรือเทยีบเท่า 
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12 ต.ค. 65 
ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้าโบราณ – ถนนชาดิน่ี – สะพานสันติภาพ – 
สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชม โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาที่
เบือ้งล่างเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถกูใชเ้ป็นป้อมปราการ และที่พ านกัของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดียวกนั หลงัจากนัน้น าท่านขึน้
กระเชา้ไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยคุหลายสมยัที่ต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศ์
อมุยัยดัของชาวอาหรบัไดต้่อเติมป้อมในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชื่อใหใ้หม่วา่ Narin Qala แปลว่าป้อมนอ้ย 
(Little Fortress) นกัประวตัิศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีไดย้ากที่สดุ 
จากนั้นน าท่านชมโรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรบัแช่น า้พุรอ้นที่มีแร่ถามะถัน 
ตามต านานเล่าขานว่าในสมยัพระเจา้วคัตงัที่ 1 กอรก์ซัลี่นกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักล่าว จึงท าใหค้น้พบบ่อ
น า้พรุอ้นแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน า้เหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบน า้แบบตรุกี น าท่านชมหมู่
โรงอาบน า้ที่มีการสรา้งและใหบ้ริการตัง้แต่ยคุกลางจนถึงปัจจบุนัท่ีมีรูปแบบตวัอาคารท่ีหลากหลาย หลงัจากนัน้น าท่านเดินทาง
ต่อสู่ถนนชาดิน่ี (Shardini Street) ถนนคนเดินย่ายเมืองเก่า เป็นแหล่งศนูยร์วมทางวฒันธรรมและสงัคมของกรุงทบิลิซี  อิสระ
ใหท้่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย หลังจากนั้นน าท่านถ่ายภาพกับสะพานสันติภาพ (Bridge Of  Peace) สะพานขา้มแม่น า้คูราที่ใชเ้ชื่อมระหว่างตวัเมืองเก่า
และตวัเมืองใหม่ โดยตวัสะพานเป็นเหล็กและกระจกใสมีความยาว 150 เมตร เปิดใชง้านเมื่อปี 2010 ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น
สถาปัตยกรรมยคุใหม่ที่สวยงามของจอเจียร ์หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 
17.30 น. น าท่านเดินทางสุ่เมืองอิสตนับลูดว้ยเที่ยวบิน TK383 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับลูรอเปล่ียนเครื่อง 

13 ต.ค. 65  อิสตันบูล – กรุงเทพ 
01.45 น. ออกเดินทางกลบัสุ่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบิน TK068 
15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 
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***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองทีเ่ข้าพัก  
เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่กล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทกุขอ้ 

หมายเหตุ 

  
1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง
ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง  
หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบรษิัทฯ  จะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้

แล้ว 
ในกรณีทีลู่กค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึง 

ผลประโยชน ์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 
 

THE CHRONICLE OF GEORGIA 
9 วัน 6 คนื 

โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ท่านละ 

5 – 13 ตุลาคม 2565 66,900.- 5,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการให้บริการ 
1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองทวัร ์หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์
  ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

4.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

      1.   ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
  2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหวา่ง
การเดินทาง เป็นตน้ 

  3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
  4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

 6. ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  ( 35USD/ต่อท่าน)  
  7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 USD /ต่อท่าน) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทตู
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น
ค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของ
ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั
บรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า /  ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ตามทางบรษิัทของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมทีพั่ก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  
      บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั  
      และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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

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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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