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

เคานเ์ตอรส์ายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

22.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่ TK65 

(22.55-05.45(+1)) / TK378 (07.45-11.05) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.40 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินอสิตนับูล ประเทศตรุกี 

 

2 กรุงทบลิิซี-เมืองคาซเบกี-้น่ังรถ 4WD-หุบเขาคอเคซัส-โบสถเ์กอรเ์กตี ้
11.05 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย (Georgia)  

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง กรุงทบิลิซี (Tbilisi) 
เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย (Georgia) ริมฝ่ังแม่น า้ครูา(Kura) เมืองนีถู้กสรา้งโดย วาคตงั จอร์
กาซาลี กษัตรยิจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ในครสิตศตวรรษที่ 4 ปัจจบุนัทบิลิซีเป็นศนูยก์ลางการ
ขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรเ์ป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีป
ยโุรป  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี้ (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
เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอี้กดว้ย จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อ
เขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี(้Gergeti 

Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาด 
ใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช์ื่อดังกลางหุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคัญหนึ่ง
ของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที่
มีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพั่ก **Buffet** 
พักที ่Room Hotel Kazbegi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 
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หรือพักที ่Hotel Gudauri Lodge ระดับ 5 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 
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3 เมืองกูดาอูรี-อนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย-ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน ้าชินวารี-จานชาเดอน่ี 
   ช้อปป้ิงห้าง East point  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองสกีรีสอรท์ที่มีชื่อเสียง ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชิง
เขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ป็น
แหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 
ระหว่างทางชมทิวทศันอ์นัสวยงาม ตามทางเสน้ทางหลวงที่ส  าคัญของจอรเ์จียที่มีชื่อว่า Georgian 
Military Highway หรือเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัที่สดุที่ถูกสรา้ง
ขึน้ในสมัยที่จอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้ม
เทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัที่ภมูิภาคนี ้ถนนแห่งประวัติศาสตรน์ีเ้ป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สู่
เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ที่มีความยาวประมาณ 
1,100 กม. ที่เป็นเส้นกั้นระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอรเ์จีย น าท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถาน

รัสเซีย-จอรเ์จีย (Russia–Georgia Friendship Monument) อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บน

เนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอรจ์ีเอฟสกี และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวียตและจอรเ์จีย จดุชมวิวนีถื้อเป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของ
จอรเ์จีย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ที่มีก าแพงลอ้มรอบ ริม

แม่น า้อรกัวี ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน
ก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็น
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ทัศนียภาพทิวทัศนอ์ันสวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้รวมถึงอ่างเก็บน ้าชินวารี
(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ส  าคัญส าหรบัน าน า้ที่เก็บไวส้่งต่อไปยังเมือง
หลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน า้ไวด่ื้มใช ้น าท่านเดินกลบัสู่เมืองทบิลิซี(Tbilisi) 
น าท่านสู่ถนนจาน ชาเดอน่ี(Jan sharden street) เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์
รวมทางสงัคมและวฒันธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ ถนนมาเป็น Chardin Street 
เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นค้า 
รา้นอาหารพืน้เมือง รา้นกาแฟมากมาย บรเิวณนีจ้ะมีบา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจาก
ดา้นอาหารแลว้ยังมีพ่อคา้แม่คา้น าสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ใหท้่านไดอิ้สระช้อปป้ิงตาม
อัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังห้าง 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 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่Hilton Garden Inn, Tbilisi  หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 เดอะโครนิเคิลออฟจอรเ์จีย-โรงอาบน า้แร่เก่าแก่-สะพานสนัติภาพ 
      วิหารศกัดิสิ์ทธิ์ของทบลิิซี-เมืองเกา่ทบลิิซี-ขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา      

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณส์ถานที่มีการ
บนัทกึเรื่องราวต่างๆ ในหนา้ประวติัศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียเอาไวบ้นเสาขนาดใหญ่จ านวนถึง 16 
ตน้ ซึ่งเสาแต่ละตน้นัน้มาในไซสใ์หญ่ยกัษท์ี่มีขนาดราวสิบคนโอบ และสงูถึง 35 เมตร และดว้ยท าเล
ที่ตัง้ซึ่งอยู่บนภูเขา จากบริเวณนีค้ณุจึงสามารถมองเห็นทิวทัศนข์องเมืองทบิลิซี ไดแ้บบเต็มๆ ที่ให้
ความรูส้กึต่ืนตาต่ืนใจและยิ่งใหญ่ชวนตะลงึ 
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น าท่านชม โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน า้รอ้นก ามะถนัธรรมชาติ 
(Sulphur Spring Water) น าท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ขา้มแม่น า้ครูาเพื่อ
เชื่อมระหว่างตวัเมืองเก่า และตวัเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสรา้นจากเหล็กและกระจกใส เปิดใช้
งานครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงาม
ออกแบบโดยสถาปานิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi โครงสรา้งถูกออกแบบและสรา้งที่
ประเทศอิตาลี และไดน้ าเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตัง้ในเมืองทบิลิซ ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral) ที่เรียกกันว่า 
Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย 
สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สงูที่สดุ อนัดบัที่ 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 
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น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่าน
ผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้
ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 7  ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชื่อให้
ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลา
เป็นปอ้มแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกรง่และตีไดย้ากที่สดุ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน **Dinner with Show** 
  พักที ่Hilton Garden Inn, Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
 

5 ไวนเ์ทสติง้-เมืองอัพลิสตช์ิเคห-์เมืองกอร-ีพิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน-เมืองบอรโ์จมี-สวนบอรโ์จมี 
ขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ไวน์เทสติง้(Chateau Mukhrani) ใหท้่านไดช้ิมไวนห์ลากหลายปีการผลิต ชมโรงบ่มองุ่น
เพื่อผลิตเป็นไวน์ และเรื่องราวประวัติศาสตรก์ารผลิตไวน์ก่อตั้งขึน้โดย Ivane Mukhranbatoni 
ตัวแทนของราชวงศแ์ละผูม้ีบทบาททางการเมืองของจอรเ์จียในช่วงศตวรรษที่ 19 ในปี1876 เขา
กลับมาจากฝรั่ ง เศสพร้อมกับความรู้เ ก่ียวกับแนวคิดของการท า ไวน์ และนับตั้งแต่นั้นมา
ประวติัศาสตรข์องการท าไวนข์อง Château Mukhrani ก็เริ่มขึน้ ต่อมาในปี 2003 กลุม่ผูป้ระกอบการ
ชาวจอรเ์จียเริ่มฟ้ืนฟโูดยมีความตัง้ใจที่จะรือ้ฟ้ืนอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งศตวรรษที่สิบเกา้สูค่วามรุง่โรจน์
ในอดีตและสรา้งการผลิตขึน้ใหม่ โดยผสมผสานเทคโนโลยีที่ทนัสมยัและดัง้เดิมเขา้ดว้ยกนั โดยเริ่ม
มีการพฒันาบริการการท่องเที่ยวและบริการไวนก์ารโฮสต์ทวัรไ์วนป์ระเภทต่าง ๆ อิสระใหท้่านเดิน
เล่นไร่องุ่น เดินชมมาดูขั้นตอนการบ่มไวน ์และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิม้ชิมรสไวนใ์นแบบ
จอรเ์จีย ซึ่งบอกเลยว่าราคานัน้ถกูมาก ซือ้ไดใ้นราคาที่ไม่ถึงพนับาทไทย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอัพลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่น

ฐานในดินแดนแถบนีก้ันมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จาก
อินเดียไปยังทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วน
เหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรม
การสรา้งตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงั
มีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่าน
อิสระชมหมู่บา้นที่สรา้งขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมือง
บา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ใน
ยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้
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น าท่านชมพิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และ
สิ่งของเครื่องใชต่้างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารที่สตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑส์ตา
ลิน มีการจดัแสดงชีวประวติัของสตาลิน ตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต  

น าท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี (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 
สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได้ น าท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี(Borjomi City Park) 
สถานที่ท่องเที่ยวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอรโ์จมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น า้แร่
ในวนัหยุด จากนัน้น าท่านขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมี อิสระใหท้่านเก็บ
ภาพวิวทิวทศันธ์รรมชาติจากมมุสงูตามอธัยาศยั 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพั่ก 

พักที ่Hotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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6    เมืองคูไตซี-อารามจีลาติ-มหาวิหารบากราติ-เมืองบาทูมี-ลอ่งเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาทูมี 
     ขึน้ตึก Alphabetic Tower 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi) เมืองนีม้ีความเจริญเป็นอนัดบัสองรองจากทบิลีซี ชมความ
สวยงามของเมืองคไูตซี ซึ่งมีชื่อเสียงทางดา้นวัฒนธรรมและไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก 
ซึ่งถ้ายอ้นกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส 
(Empire of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทางดา้นของตะวันตก
ของประเทศ น าท่านชมอารามจีลาติ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง ถูกคน้พบในช่วง
คริสตศ์ตวรรษที่ 12 โดยทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจีลาตินีข้ึน้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี 
ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถเ์ซนตน์ิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์
เซนต ์จอรจ์ (St.George) โดยในโบสถเ์ซนตน์ิโคลาสนัน้ มีภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงามตระการตา
มากมายหลายภาพเล่าเรื่องราวเก่ียวกับคริสต์ศาสนา ที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ ์โดยบริเวณตรง
โดมขนาดใหญ่ของโบสถซ์ึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนัน้ ใชก้ระเบือ้งโมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 
ลา้นชิน้ น าท่านชมมหาวิหารบากราติ(Bagradi Cathedral) ตัง้ชื่อตามพระเจา้บากราตที่ 3 กษัตริย ์
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ผู้ทรงรวมจอรเ์จีย สรา้งขึน้ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดยมหาวิหารแห่งนีแ้ม้จะถูกพวกเติรก์
ท าลายไปบางส่วน แต่ซากปรกัหกัพงัของโบสถก์็ยงัปรากฏจนถึงทุกวนันี ้โดยไดม้ีการบูรณะมาโดย
ตลอด ซึ่งสะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยคุกลางไดอ้ย่างเด่นชดั และสวยงามอย่างยิ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ เมืองบาทูมี (Batumi) เมืองริมทะเลบนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า เป็นเมืองหลวง
ของอัตจารา(Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเอง อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศ
จอรเ์จีย ครอบคลมุพืน้ที่บริเวณกวา้ง น าท่านล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาทูมี ชมความสวยงาม
ของทะเล บา้นเรือนที่ถูกสรา้งขึน้ตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลกูกนัอย่างสวยงามตามรมิทะเล พรอ้ม
กับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชา อิสระให้ท่านได้เที่ยวชม
บริเวณทะเลด า **การล่องเรือนัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ กรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม** 
น าท่านถ่ายรูปตึก Alphabetic Tower เป็นตกึสงูตระหง่า เป็นแลนดม์ารค์ที่ส  าคญั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (360 Sky Bar (Sheraton) - ตรงข้ามตกึ Alphabetic Tower) 
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พักที ่Hotel The Grand Gloria - Lake View Batumi หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

(ทีพ่กัติดทะเลด า) 
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 7   จัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ถนนเลียบชายหาดบาทมูี-อนุสาวนียอ์าลีและนีโน่ 
     หอคอยชิงช้าสวรรค-์สนามบนิเมืองบาทูม ี

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  น าท่านสู่จัตุรัสเปียเซซ่า (Piazza Square) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่าบาทูมี (Batumi Old Town) 

สร้างขึ ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha 
Orbeladze ที่สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ที่
ผ่านมา สถานที่แห่งนีไ้ดเ้ริ่มปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง 
และเลือกซือ้ของฝากพืน้เมืองน าท่านสู่ถนนเลียบชายหาดบาทูมี (Batumi Promenade) ถนน
เลียบชายหาดที่ยาวถึง 6 กิโลเมตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1884 ประดับดว้ยน า้พุงดงามตลอดสาย 
และเป็นถนนท่ียาวที่สดุบนชายหาดทะเลด า ทศันียภาพผสมผสานวิวภเูขาและวิวทะเล น าชมแลนด์
มาร์คส าคัญ ๆ ตลอดถนน ชมอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่  (Ali and Nino Monument) เ ป็น
สถาปัตยกรรมโลหะสมัยใหม่ ท าดว้ยเหล็ก เคลื่อนไหวได ้ความสงูประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปิน
ชาวจอรเ์จีย Tamara Kvesitadze ที่บอกเล่าเรื่องราวความรกัและความเศรา้ของ อาลี หนุ่มมุสลิม 
กับเจา้หญิง นิโน แห่งจอรเ์จีย หลงัจากถูกกองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขียนชาว
อาเซอรไ์บจาน นอกจากนีย้งัมีความพิเศษคือรูปป้ันนี ้จะขยบัเขา้หากนัในเวลา 19.00 น.ของทุกวนั 
ถ่ายรูปกบั หอคอยชิงช้าสวรรค ์(Ferris Wheels Tower) ที่ตัง้รมิทะเล  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองบาทูมี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวั
เดินทางกลบัปผ 

17.35 น. ออกเดินทางจากกรุงบาทมูี กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK) เที่ยวบินที่ 
TK393 (17.35-18.35) / TK64 (20.55-10.10+1) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 18.55 
ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินอสิตนับูล ประเทศตรุกี 
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 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
10.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

Flights (รายละเอียดเที่ยวบิน) ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
TK65/TK378 22.55-05.45+1//07.45-11.05 
TK393/TK64 17.35-18.35//20.55-10.10+1 

18 – 25 มีนาคม 2566 66,999.- 69,999.- 19,000.- 

TK69/TK378 23.05-05.20+1//06.40-09.55 
TK393/TK68 21.35-22.40//01.45-15.25 

29 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2566 
(วนัแรงงาน) 

69,999.- 69,999.- 19,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน
ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 30 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทกุแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงที่แพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นส าหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร ,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. ค่าทิปคนขบัรถ (60 EUR / ยูโร) ตลอดการเดินทาง 
8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ
อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 15 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
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3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีขึ้น้อยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ



KGG120812-TK จอรเ์จยี ทบลิซิ-ีบาทมู-ิคาซเบก ิ8วัน5คนื 

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป -กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 



KGG120812-TK จอรเ์จยี ทบลิซิ-ีบาทมู-ิคาซเบก ิ8วัน5คนื 

9. น า้หนักกระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนักเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว  
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 
ประเทศจอรเ์จีย อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 365 วนั 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
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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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