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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบิน EMIRATES (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก   

 2 สนามบนิกรุงทบลิิซี - กรุงทบลิิซี - ขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา - Mother of Georgia 
02.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองบาทูมี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ 

EK377 (02.00-06.00) / EK2200 (12.20-15.55) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินดูไบ 

15.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิ่น
ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) กรุงทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ริมฝ่ังแม่น า้คูรา
(Kura) เมืองนี ้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี  กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี  (ไอบีเรีย) ใน
คริสตศ์ตวรรษที่ 4 ปัจจุบนัทบิลิซีเป็นศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทาง
ยทุธศาสตรเ์ป็นจดุตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป  
น าท่านเที่ยวชม เมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่าน ขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา (Narikala 

Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่าน
ผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้
ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 7  ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชื่อให้
ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลา
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เป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด  น าท่านถ่ายรูป Mother of 

Georgia หรือที่รูจ้ักกันในชื่อ Kartlis Deda เป็นอนุสาวรียใ์นเมืองหลวงทบิลิซีของจอรเ์จีย รูปป้ันนี ้
สร้างขึน้บนยอดเขา Sololaki ถัดจากป้อม Narikalaในปี 1958 ซึ่งเป็นปีที่ทบิลิซีฉลองครบรอบ 
1,500 ปี Elguja Amashukeli ประติมากรชาวจอรเ์จียผูโ้ด่งดังได้ออกแบบหุ่นอะลูมิเนียมยาว 20 
เมตรของสตรีในชุดประจ าชาติจอรเ์จีย แม่แห่งจอรเ์จียเป็นสัญลักษณ์ของตัวละครประจ าชาติ
จอรเ์จีย ในมือซา้ยเธอถือชามไวนเ์พื่อทกัทายผูท้ี่มาเป็นเพื่อนและในมือขวาของเธอถือดาบส าหรบัผู้
ที่มาเป็นศตัรู 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที ่Hilton Garden Inn หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (3 คืน ***คืนที1่,4,5)  
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 3 เมืองอาคัลทช์ิกเค่ - ปราสาทราบาติ - เมืองบอรโ์จมี - ขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิว 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองอาคัลทช์ิกเค่ (Akhaltsikhe) น าท่านชม ปราสาทราบาติ (Rabati Castle) 
สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 9 ปราสาทดา้นในประกอบดว้ยอาคารหลายส่วน ซึ่งลอ้มรอบดว้ยแนวก าแพง
หินที่ใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกันขา้ศึก อาณาเขตของปราสาทมีพืน้ที่ถึง 7 เอเคอร ์ประกอบดว้ย
อาคารหลากหลายศิลปะและวฒันธรรมที่ผสมกนัมากมาย เช่น จอรเ์จีย ออตโตมนั ยิว ปราสาทรา
บาติ (Rabati Castle) ปราสาทเก่าแก่ที่มีความสวยงามและมีขนาดใหญ่มาก โดยปราสาทแห่งนี ้
ตัง้อยู่ภายในเมืองอัคคาซิเค่ สามารถมองเห็นตัวปราสาทไดต้ัง้แต่ไกล ตัวปราสาทที่สรา้งดว้ยศิลา 
ตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 9 โดย Guaram Mampal และมีชื่อปราสาทในตอนแรกว่า Lomisa Castle ตวั
ปราสาทมีการต่อเติมหลายครัง้ รวมทัง้มีก าแพงที่ใหญ่โตมาก เพราะพืน้ที่บริเวณนีใ้นสมยัอดีตเคย
เป็นสถานที่รบพุ่งกับศัตรูต่างๆ อยู่เป็นประจ า โดยในช่วงศตวรรษที่ 13-14 ที่เมืองอัคคาซิเค่ได้
กลายเป็นเมืองหลวงของแควน้ Samtskhe-Javakheti ปราสาทแห่งนีก้็ไดถ้กูต่อเติมหลายสว่นเพื่อใช้
เป็นที่ประทับของเจ้าชาย Javakheti กับครอบครัว จนกระทั่งช่วงปลายศวตวรรษที่ 15 ดินแดน
ทัง้หมดของแควน้ Samtskhe-Javakheti ก็ไดต้กไปอยู่ภายใตก้ารปกครองของจักรวรรดิออตโตมนั 
และนั่นท าใหใ้นปี ค.ศ. 1752 ปราสาทแห่งนีไ้ดม้ีการสรา้งมัสยิดไวภ้ายใน แต่หลงัจากที่จักรวรรดิ
วรรดิออตโตมนัครอบครองปราสาทและพืน้ที่เมืองอคัคาซิเค่ไดป้ระมาณ 200 ปี เจา้ชาย Paskevich 
แห่งรสัเซียก็ไดท้ าการพิชิตปราสาทแห่งนีแ้ละดึงกลบัมาอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียต 
และในเวลาต่อมาก็ไดเ้กิดการแบ่งแยกดินแดนมีการแยกประเทศจอรเ์จียออกมาจากสหภาพโซเวียต 
ก็เลยท าใหป้ราสาทราบาติแห่งเมืองอัคคาซิเค่นีอ้ยู่ภายใตก้ารดูแลของประเทศจอรเ์จียจวบจนถึง
ปัจจบุนั และกลายเป็นหนึ่งในปราสาทที่มีความสวยงามมีความอลงัการมากของประเทศจอรเ์จีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใตข้อง
ประเทศจอรเ์จีย มีประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 15,000 คน ที่มีชื่อเสียงระดบัโลกในเรื่องน า้แร่ โดยน า้แร่
ย่ีห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บริสุทธิ์ ท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเ รียนี(Bakuriani 

Mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะท าให้มี 
สุขภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได้ น าท่านเขา้ชม Borjomi City Park สถานที่ท่องเที่ยว
และพักผ่อนของชาวเมืองบอรโ์จมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น า้แร่ในวันหยุด 
จากนัน้น าท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระใหท้่านเก็บภาพวิว
ทิวทศันธ์รรมชาติจากมมุสงูตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



KGG110815-EK จอรเ์จยี-ทลบิซิ-ีคาซเบกี ้8 วัน 5 คนื  

พักที ่Hotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 
 

 4 เมืองกอรี - พพิธิภัณฑข์องท่านสตาลนิ - เมืองคาซเบกี ้- หุบเขาคอเคซัส - โบสถเ์กอรเ์กตี ้
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมือง
บา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ใน
ยคุศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้
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น าท่านชม พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และ
สิ่งของเครื่องใชต่้างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารที่สตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑส์ตา
ลิน มีการจดัแสดงชีวประวติัของสตาลิน ตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ท่านเ ดินทางสู่  เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า  เมืองสเตปันสมินดา

(Stepantsminda) ชื่อนีเ้พิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออรโ์ธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ไดม้า
พ านักอาศัยและก่อสร้างสถานที่ส  าหรับจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนี ้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี 
ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเที่ยวบน
เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus) ที่ส  าคัญของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทัศนท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทั้ง
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เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้ น าท่าน ขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อเขา้สู่ใจกลาง 
หุบเขาคอเคซัส(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้(Gergeti Trinity 

Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ 
สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ส าคัญหนึ่งของ
ประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีทีม่ีหิมะ

ตกหนกั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Gudauri Lodge หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนติกติดเทือกเขาคอเคซสั วิวสวยแสนลา้นติดลานสกี)  
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หรือ พักที ่Room Hotel Kazbegi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 
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 5 ป้อมอันนานูร ี- อ่างเก็บน ้าชินวารี - อนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย - วิหารสเวติสโคเวลี  
 วิหารจวารี - วิหารโฮลีทรินิตีแหง่ทบลิซิี - โบสถเ์มเคต ี- เมืองทบลิิซี – สะพานสันติภาพ 
 จาน ชาเดอน่ี - ห้าง East Point 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางชม ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ปอ้มปราการเก่าแก่ ที่มีก าแพงลอ้มรอบ รมิ
แม่น า้อรกัวี ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน
ก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็น
ทัศนียภ์าพทิวทัศนอ์ันสวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้รวมถึง อ่างเก็บน ้าชินวารี
(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ส  าคัญส าหรบัน าน า้ที่เก็บไวส้่งต่อไปยังเมือง
หลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน า้ไวด่ื้มใช ้



KGG110815-EK จอรเ์จยี-ทลบิซิ-ีคาซเบกี ้8 วัน 5 คนื  

น าท่านแวะถ่ายรูป อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia–Georgia Friendship Monument) 
อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี 
ของสนธิสญัญาจอรจ์ีเอฟสกี และความสมัพันธร์ะหว่างสหภาพโซเวียตและจอรเ์จีย จุดชมวิวนีถื้อ
เป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของจอรเ์จี 
น าท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี(Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living 
Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธิ์ สรา้ง
ขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ชื่อ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็น
ศนูยก์ลางที่ท าใหช้าวจอรเ์จียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต ์และใหศ้าสนาคริสต์
มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณที่มีขนาด
ใหญ่ที่สดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกท้ี่งดงาม  
น าท่านชม วิหารจวารี(Jvari Monastery) โบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิส์ิทธิ์ของศาสนาครสิตนิ์กาย
ออรโ์ธดอก สรา้งขึน้เมื่อครสิตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายใน
โบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน์ีต้ัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่น า้มิควารี  
และแม่น า้อรกัวี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านชม วิหารโฮลีทรินิตีแห่งทบิลิซี (Sameba Church) รา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และ 2004 เป็น
มหาวิหารอีสเติรน์ออรโ์ธดอกซท์ี่สงูเป็นอนัดบัสาม ของโลกและเป็นหนึ่งใน อาคารทางศาสนาที่ใหญ่
ที่สุดในโลกตามพื ้นที่ทั้งหมด Sameba เป็นการสังเคราะห์รูปแบบดั้งเดิมที่มี อิทธิพลเหนือ
สถาปัตยกรรมโบสถจ์อรเ์จียในหลายช่วงอายุของประวัติศาสตร ์และมีกลิ่นอายของไบแซนไทน์อยู่
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บา้ง จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) ตัง้อยู่บนหนา้ผา Metekhi ตรงขา้ม
เมืองเก่าของทบิลิซี โครงสรา้งส่วนใหญ่ที่มีอยู่มีอายุยอ้นไปถึงยุคกลางและสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 
1278 ถึง 1289 ในรชัสมัยของกษัตริย ์ เดเมตริอุสที่ 2 แห่งจอรเ์จีย แมว้่าประเพณีปากเปล่าจะ
ติดตามตน้ก าเนิดของ Metekhi ไปจนถึงศตวรรษท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านชม สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) 

ขา้มแม่น า้ครูาเพื่อเชื่อมระหว่างตวัเมืองเก่า และตวัเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสรา้งจากเหล็กและ
กระจกใส เปิดใชง้านครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มี
ความสวยงามออกแบบโดยสถาปานิกชาวอิตาเลียนชื่อ Michele De Lucchi โครงสรา้งถกูออกแบบ
และสรา้งที่ประเทศอิตาล ีและไดน้ าเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตัง้ในเมืองทบิลิซ ี
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ท่านสู่ถนน จาน ชาเดอน่ี (Jan sharden street) เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์
รวมทางสงัคมและวฒันธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ ถนนมาเป็น Chardin Street 
เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นค้า 
รา้นอาหารพืน้เมือง รา้นกาแฟมากมาย บรเิวณนีจ้ะมีบา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจาก
ดา้นอาหารแลว้ยังมีพ่อคา้แม่คา้น าสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั ห้าง East Point ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลา
ท่านได้อิสระช้อปป้ิง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ  เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, 
COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, 
MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และ อ่ืนๆ อีก
มากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hilton Garden Inn หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (3 คืน ***คืนที1่,4,5) 
 

 6 เมืองอัพลสิตช์ิเคห ์- โบสถบ์อดี - เมอืงซิกนากิ - เมืองควาเรลี - ไวนเ์ทสติง้ - เมอืงทบิลิซ ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองอัพลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่น
ฐานในดินแดนแถบนีก้ันมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จาก
อินเดียไปยังทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วน
เหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรม
การสรา้งตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงั
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มีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่าน
อิสระชมหมู่บา้นที่สรา้งขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โบสถบ์อดี (Bodbe Monastery) เดิมทีสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 9 ไดร้บัการ
ปรบัปรุงใหม่โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันอารามท าหน้าที่เป็นส านักแม่ชีและเป็นหนึ่งใน
สถานที่แสวงบุญที่ส  าคัญในจอรเ์จีย เนื่องจากมีความเก่ียวขอ้งกับนักบุญนีโน ผูเ้ผยแพร่ศาสนา
หญิงชาวจอรเ์จียในศตวรรษท่ี 4 ซึ่งมีพระธาตปุระดิษฐานอยู่ที่นั่น 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซิกนากิ (Sighnaghi) ในหุบเขาอลาซานี (Alazani Valley) สถาปัตยกรรม
หมู่บา้นอิฐแดงท่ามกลางหุบเขา จนไดร้บัอีกสมญานามว่า นครแห่งความรกั ชม ก าแพงเมือง
โบราณ (Sighnaghi City Wall) ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในจอรเ์จีย ยอดแหลมของโบสถเ์ซนตจ์ิออร์
กี  (St. Giorgi Church) และตัว เมือง เก่ า  (Old Town of Sighnaghi) ที่ มี จัตุ รัสมากถึ ง  2 แห่ง 
นอกจากนัน้ไซหน์ากียังเป็นศูนยก์ลางทาศิลปะของพวกช่างฝีมือแขนงต่างๆ เช่นเดียวกับชื่อเสียง
ดา้นการท าไรอ่งุ่นซึ่งมีก าลงัการผลิตไวนไ์ดถ้ึง 70% ของประเทศ 

น าท่านสู่ เมืองควาเรลี (Kvareli) ที่แปลว่า “ไวน์” ของแควน้คาเคติ ที่เป็น 1ในเขตที่เป็นแหล่ง
ผลิตไวนข์อง จอรเ์จีย ที่ที่มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลกูองุ่นท าไวน ์โดยมีการท าอโุมงคส์กดัเขา้
ไปในภูเขาขนาดมหึมา จ านวน 15 อโุมงคแ์ละมีเสน้ทางเชื่อมแต่ละอุโมงค ์เพื่อใหเ้ป็นที่เก็บไวนใ์น
อณุหภมูิเหมาะสม ใหท้่านไดช้ิมไวนค์วูาเรลีรสเลิศ ไวนท์อ้งถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สดุในภมูิภาคนี ้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านสู ่ไวนเ์ทสติง้ (Chateau Mukhrani) ใหท้่านไดช้ิมไวนห์ลากหลายปีการผลิต ชมโรงบ่มองุ่น
เพื่อผลิตเป็นไวน์ และเรื่องราวประวัติศาสตรก์ารผลิตไวน์ก่อตั้งขึน้โดย Ivane Mukhranbatoni 
ตัวแทนของราชวงศแ์ละผูม้ีบทบาททางการเมืองของจอรเ์จียในช่วงศตวรรษที่ 19 ในปี1876 เขา
กลับมาจากฝรั่ งเศสพร้อมกับความรู้เ ก่ียวกับแนวคิดของการท า ไวน์ และนับตั้งแต่นั้นมา
ประวติัศาสตรข์องการท าไวนข์อง Château Mukhani ก็เริ่มขึน้ ต่อมาในปี 2003 กลุม่ผูป้ระกอบการ
ชาวจอรเ์จียเริ่มฟ้ืนฟูโดยมีความตั้งใจที่จะรือ้ฟ้ืนอสังหาริมทรัพย์แห่งศตวรรษที่สิบเก้าสู่ความ
รุ่งโรจนใ์นอดีตและสรา้งการผลิตขึน้ใหม่ โดยผสมผสานเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและดัง้เดิมเขา้ดว้ยกัน 
โดยเริ่มมีการพัฒนาบริการการท่องเที่ยวและบริการไวนก์ารโฮสตท์ัวรไ์วนป์ระเภทต่าง ๆ อิสระให้
ท่านเดินเล่นไร่องุ่น เดินชมมาดขูัน้ตอนการบ่มไวน ์และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิม้ชิมรสไวนใ์น
แบบจอรเ์จีย ซึ่งบอกเลยว่าราคานัน้ถกูมาก ซือ้ไดใ้นราคาที่ไม่ถึงพนับาทไทย  
จากนัน้น าท่านเดินกลบัสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชวพื์น้เมือง 
พักที ่Hilton Garden Inn หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (3 คืน ***คืนที1่,4,5) 
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 7 เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จีย - สนามบนิกรงุทบลิซิ ี

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณส์ถานที่มีการ
บนัทกึเรื่องราวต่างๆ ในหนา้ประวติัศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียเอาไวบ้นเสาขนาดใหญ่จ านวนถึง 16 
ตน้ ซึ่งเสาแต่ละตน้นัน้มาในไซสใ์หญ่ยกัษท์ี่มีขนาดราวสิบคนโอบ และสงูถึง 35 เมตร และดว้ยท าเล
ที่ตัง้ซึ่งอยู่บนภูเขา จากบริเวณนีค้ณุจึงสามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมืองทบิลิซี ไดแ้บบเต็มๆ ที่ให้
ความรูส้กึต่ืนตาต่ืนใจและยิ่งใหญ่ชวนตะลงึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงทบิลิซี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

16.50 น. ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซี กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK2201 

(16.50-20.05) / EK374 (22.35-07.35(+1)) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 13.15 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินดูไบ 

 8 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

พุธ-พุธ 15-22 มีนาคม 66 66,999 66,999 19,000 
อังคาร-อังคาร 

(สงกรานต)์ 
11-18 เมษายน 66 72,999 72,999 19,000 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้
ช าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
                รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
                เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดินทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารอง
เวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 30 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาทไม่

คุ้มครอง โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม์ฯ  

7. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์) 
8. น้ำด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน  
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อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นสำหรบัชาวต่างชาติ ท่ีไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น 
3. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, มินิ

บาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 
7. ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR / ยูโร) ตลอดการเดินทาง 
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพ่ึงพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 1 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะ

ยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจำแล้วเท่าน้ัน  
2. ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการ

เดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ 

1) หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 
2) หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 
3. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 

หน้า เพื่อทำการสำรองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาต
ยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึน 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขการออกเดินทาง  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้กำหนดให้มีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 10 
ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิก
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การเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น ดังนั้น กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศทุกครั้ง 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจาก
การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้
เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ท้ังสิ้น หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

3. การชำระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้ว
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัท
ฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต์ / ปี
ใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัด
จำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 15–29 วัน คืนเงนิ 50% ของคา่ทวัรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัด
จำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและคืนค่าทัวร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อ ย 21 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งหมดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทางและกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน , 
การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง 
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของทรัพย์สิน

ส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะ ไม่สามารถ
รับผิดชอบทุกกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที ่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ 
เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง  

7. ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่
สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อย
แล้ว 

8. กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้ อ ซึ่งเกิดจาก
การตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ 
ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์ , เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ 
หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบาง
รายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ 
12. ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต 
13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่าน้ัน 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับทา่น 
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สายการบินและ 
ช่วงเวลาเดินทาง  
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3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว  Refund) ผู้เดินทางต้อง
เป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินน้ัน 
ๆ เป็นผู้กำหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มเติมโดยมีเอกสาร
ยืนยันจากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่ อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้น
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินเป็นผู้กำหนด  
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง 
9. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กำหนดหากท่านมีน้ ำหนักเกินกว่ากำหนดท่าน 

จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร  
11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ 

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

2. การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่  / 
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

3. สำหรับท่านท่ีพักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง

คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น  
5. กรณีต้องการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัด

ห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยอาจจะมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 
6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม (บางครัง้ตอ้ง

จองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 
ประเทศจอรเ์จีย อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 365 วนั 

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