
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 27052 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ที่สอบถาม(  



 1 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ (TK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

22.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ 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 กรุงทบิลิซ ี(Tbilisi) เมือง
หลวงของประเทศจอรเ์จีย (Georgia) ริมฝ่ังแม่น า้คูรา(Kura) เมืองนีถู้กสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาลี 
กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ในคริสตศตวรรษที่ 4 ปัจจุบนัทบิลิซีเป็นศนูยก์ลางการขนส่งและ
การคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตรเ์ป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรป  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเ ดินทางสู่เมื อ งคาซ เบกี้  (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่ า  เมื องส เต ปันสมินดา

(Stepantsminda) ชื่อนีเ้พิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโ์ธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ไดม้า
พ านกัอาศยัและก่อสรา้งสถานที่ส  าหรบัจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 
157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเค
ซสั(Caucasus) ที่ส  าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภมูิทศันท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมวิวของยอด
เขาคาซเบกีอี้กดว้ย จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อเขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเค
ซัส(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี(้Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่า
โบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็น
โบสถช์ื่อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขา
คาซเบกี ้ที่ระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีทีม่ีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได ้
ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  



เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพั่ก **Buffet** 
พักที ่Room Hotel Kazbegi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 



หรือพักที ่Hotel Gudauri Lodge ระดับ 5 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 

 



3 เมืองกูดาอูรี-อนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย-ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน ้าชินวารี-จานชาเดอน่ี 
   ช้อปป้ิงห้าง East point  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองกูดาอูรี (Gudauri) เมืองสกีรีสอรท์ที่มีชื่อเสียง ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชิงเขา
ของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ป็นแหล่งที่
พกัผ่อนเลน่สกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางชม
ทิวทศันอ์นัสวยงาม ตามทางเสน้ทางหลวงที่ส  าคญัของจอรเ์จียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway 
หรือเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัที่สดุที่ถูกสรา้งขึน้ในสมยัที่จอรเ์จีย
อยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทือกเขาคอเคซัสจาก
รัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี ้ถนนแห่งประวัติศาสตรน์ีเ้ป็นเส้นทางที่จะน าท่านขึน้สู่ เทือกเขาคอเคซัส
(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ
เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เป็นเสน้กั้น
ระหว่างพรมแดนรสัเซียกับจอรเ์จีย น าท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia–

Georgia Friendship Monument) อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อ

เฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอรจ์ีเอฟสกี และความสมัพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต
และจอรเ์จีย จดุชมวิวนีถื้อเป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของจอรเ์จีย  

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

แม่น า้อรกัวี ถูกสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง 
ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทศันียภาพ
ทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้ รวมถึงอ่างเก็บน ้าชินวารี(Zhinvali 

Reservoir) และยงัมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ส  าคญัส าหรบัน าน า้ที่เก็บไวส้่งต่อไปยงัเมืองหลวงและใชผ้ลิต  



 
ไฟฟ้า ซึ่งท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน า้ไวด่ื้มใช ้น าท่านเดินกลบัสู่เมืองทบิลิซี(Tbilisi) น าท่านสู่ถนนจาน 
ชาเดอน่ี(Jan sharden street) เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่ เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและ
วัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่
นกัท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจบุนัถนนสายนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารพืน้เมือง รา้น
กาแฟมากมาย บริเวณนีจ้ะมีบา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแลว้ยงัมีพ่อคา้
แม่คา้น าสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทาง
ไปยงัห้าง East Point ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นม
มากมาย 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 และอื่นๆอีกมากมาย 

 
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 จอรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) อนสุรณส์ถานที่มีการบนัทึก
เรื่องราวต่างๆ ในหนา้ประวติัศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียเอาไวบ้นเสาขนาดใหญ่จ านวนถึง 16 ตน้ ซึ่ง
เสาแต่ละตน้นัน้มาในไซสใ์หญ่ยกัษ์ที่มีขนาดราวสิบคนโอบ และสงูถึง 35 เมตร และดว้ยท าเลที่ตัง้ซึ่ง
อยู่บนภูเขา จากบริเวณนีคุ้ณจึงสามารถมองเห็นทิวทัศนข์องเมืองทบิลิซี ไดแ้บบเต็มๆ ที่ใหค้วามรูส้ึก
ต่ืนตาต่ืนใจและยิ่งใหญ่ชวนตะลงึ 

น าท่านชม โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน า้รอ้นก ามะถันธรรมชาติ 
(Sulphur Spring Water) น าท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ข้ามแม่น า้คูราเพื่อ
เชื่อมระหว่างตวัเมืองเก่า และตวัเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสรา้นจากเหล็กและกระจกใส เปิดใชง้าน
ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามออกแบบ
โดยสถาปานิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi โครงสรา้งถูกออกแบบและสรา้งที่ประเทศอิตาลี 
และไดน้ าเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตัง้ในเมืองทบิลิซ ี 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบัวิหารศักดิสิ์ทธิ์ของทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral) ที่เรียกกนัว่า Sameba เป็นโบสถห์ลกั
ของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็น 
วิหารท่ีสงูที่สดุ อนัดบัที่ 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 

น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี  (Old town) น าท่านขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึน้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่  4 ผ่าน
ผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้
ราชวงศอ์ุมัยยัดของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7  ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชื่อให้
ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็น
ปอ้มแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกรง่และตีไดย้ากที่สดุ  

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

  



5 ไวนเ์ทสติง้-เมืองอัพลสิตช์ิเคห-์เมืองกอรี-พพิธิภัณฑข์องท่านสตาลิน-เมืองบอรโ์จมี-สวนบอรโ์จมี 
ขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ไวนเ์ทสติง้(Chateau Mukhrani) ใหท้่านไดช้ิมไวนห์ลากหลายปีการผลิต ชมโรงบ่มองุ่นเพื่อ
ผลิตเป็นไวน ์และเรื่องราวประวติัศาสตรก์ารผลิตไวนก์่อตัง้ขึน้โดย Ivane Mukhranbatoni ตวัแทนของ
ราชวงศแ์ละผูม้ีบทบาททางการเมืองของจอรเ์จียในช่วงศตวรรษที่ 19 ในปี1876 เขากลบัมาจากฝรั่งเศส
พรอ้มกบัความรูเ้ก่ียวกับแนวคิดของการท าไวน ์และนบัตัง้แต่นัน้มาประวัติศาสตรข์องการท าไวนข์อง 
Château Mukhrani ก็เริ่มขึน้ ต่อมาในปี 2003 กลุม่ผูป้ระกอบการชาวจอรเ์จียเริ่มฟ้ืนฟโูดยมีความตัง้ใจ
ที่จะรือ้ฟ้ืนอสงัหาริมทรพัยแ์ห่งศตวรรษที่สิบเกา้สู่ความรุ่งโรจนใ์นอดีตและสรา้งการผลิตขึน้ใหม่ โดย
ผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดั้งเดิมเขา้ดว้ยกัน โดยเริ่มมีการพัฒนาบริการการท่องเที่ยวและ
บริการไวนก์ารโฮสตท์วัรไ์วนป์ระเภทต่าง ๆ อิสระใหท้่านเดินเล่นไร่องุ่น เดินชมมาดขูัน้ตอนการบ่มไวน ์
และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิม้ชิมรสไวนใ์นแบบจอรเ์จีย ซึ่งบอกเลยว่าราคานัน้ถูกมาก ซือ้ไดใ้น
ราคาที่ไม่ถึงพนับาทไทย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 น าท่านเดินทางสู่เมืองอัพลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่นฐาน
ในดินแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียไปยงั
ทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวนัตก ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง 
และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหินและ
เจาะลึกเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงัมีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่า
เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่านอิสระชมหมู่บา้นที่สรา้งขึน้
จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั 

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้น
เกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุค
ศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้น าท่าน
ชมพิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของ



เครื่องใชต่้างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารที่สตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑส์ตาลิน มีการ
จดัแสดงชีวประวติัของสตาลิน ตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต  
น าท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใต้ของ
ประเทศจอรเ์จีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน า้แร่ โดยน า้แร่
ย่ีหอ้บอรโ์จมีไดม้ีการบรรจุ ณ ธารน า้แร่บริสุทธิ์ท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี(Bakuriani Mountain) 
และสง่ออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกนัว่าจะท าใหม้ี สขุภาพแข็งแรงและ
สามารถรักษาโรคร้ายได้ น าท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี(Borjomi City Park) สถานที่ท่องเที่ยวและ
พักผ่อนของชาวเมืองบอรโ์จมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น า้แร่ในวันหยุด จากนัน้น า
ท่านขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมี อิสระใหท้่านเก็บภาพวิวทิวทศันธ์รรมชาติ
จากมมุสงูตามอธัยาศยั 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพั่ก 

พักที ่Hotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
  



 

6    เมืองคูไตซี-อารามจีลาติ-มหาวิหารบากราติ-เมืองบาทูมี-ลอ่งเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาทูมี 
Alphabetic Tower 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi) เมืองนีม้ีความเจริญเป็นอันดับสองรองจากทบิลีซี ชมความ
สวยงามของเมืองคไูตซี ซึ่งมีชื่อเสียงทางดา้นวฒันธรรมและไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ซึ่ง
ถา้ยอ้นกลบัไปเมื่อสมยัศตวรรษที่ 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลคลิส (Empire 
of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทางดา้นของตะวันตกของประเทศ 
น าท่านชมอารามจีลาติ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง ถูกคน้พบในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 
12 โดยทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้อารามจีลาตินีข้ึน้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายใน
บริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ 
(St.George) โดยในโบสถเ์ซนตน์ิโคลาสนัน้ มีภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงามตระการตามากมายหลาย
ภาพเล่าเรื่องราวเก่ียวกบัคริสตศ์าสนา ที่ยงัคงอยู่ในสภาพสมบูรณ ์โดยบริเวณตรงโดมขนาดใหญ่ของ
โบสถซ์ึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนัน้ ใชก้ระเบือ้งโมเสกสีทองประดบัประดากว่า 2 ลา้นชิน้ น าท่านชมมหา
วิหารบากราติ(Bagradi Cathedral) ตัง้ชื่อตามพระเจา้บากราตที่ 3 กษัตรยิ ์
ผูท้รงรวมจอรเ์จีย สรา้งขึน้ในปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 10 โดยมหาวิหารแห่งนีแ้มจ้ะถูกพวกเติรก์ท าลาย
ไปบางส่วน แต่ซากปรกัหักพงัของโบสถก์็ยงัปรากฏจนถึงทุกวนันี ้โดยไดม้ีการบูรณะมาโดยตลอด ซึ่ง
สะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยคุกลางไดอ้ย่างเด่นชดั และสวยงามอย่างยิ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ เมืองบาทูมี (Batumi) เมืองริมทะเลบนชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมืองหลวงของอตั
จารา(Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเอง อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย 
ครอบคลุมพืน้ที่บริเวณกวา้ง น าท่านล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาทูมี ชมความสวยงามของทะเล 
บา้นเรือนที่ถูกสรา้งขึน้ตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลกูกนัอย่างสวยงามตามริมทะเล พรอ้มกบัรายลอ้ม



ไปดว้ยธรรมชาติ เป็นไร่สม้ พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชา อิสระใหท้่านไดเ้ที่ยวชมบริเวณทะเลด า **
การล่องเรือนัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ กรณีทีไ่ม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรบัเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม** 
น าท่านถ่ายรูปตึก Alphabetic Tower เป็นตกึสงูตระหง่า เป็นแลนดม์ารค์ที่ส  าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (360 Sky Bar (Sheraton) - ตรงข้ามตกึ Alphabetic Tower) 

   



 
พักที ่Hotel The Grand Gloria - Lake View Batumi หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

(ทีพ่กัติดทะเลด า) 

 

 7   จัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ถนนเลียบชายหาดบาทมูี-อนุสาวนียอ์าลีและนีโน่ 
     หอคอยชิงช้าสวรรค-์สนามบนิเมืองบาทูม ี

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

ขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารที่ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอรเ์จีย Vazha Orbeladze ที่
สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่
แห่งนีไ้ดเ้ริ่มปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง และเลือกซือ้ของ
ฝากพืน้เมืองน าท่านสู่ถนนเลียบชายหาดบาทูมี (Batumi Promenade) ถนนเลียบชายหาดที่ยาวถึง 
6 กิโลเมตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1884 ประดบัดว้ยน า้พงุดงามตลอดสาย และเป็นถนนที่ยาวที่สุดบน
ชายหาดทะเลด า ทศันียภาพผสมผสานวิวภเูขาและวิวทะเล น าชมแลนดม์ารค์ส าคญั ๆ ตลอดถนน ชม
อนุสาวรียอ์าลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument) เป็นสถาปัตยกรรมโลหะสมัยใหม่ ท าดว้ยเหล็ก 



เคลื่อนไหวได ้ความสูงประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปินชาวจอรเ์จีย Tamara Kvesitadze ที่บอกเล่า
เรื่องราวความรกัและความเศรา้ของ อาล ีหนุ่มมสุลิม กบัเจา้หญิง นิโน แห่งจอรเ์จีย หลงัจากถกูกองทพั

โซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขียนชาวอาเซอรไ์บจาน นอกจากนีย้ังมีความพิเศษคือรูปป้ันนี ้
จะขยับเข้าหากันในเวลา 19.00 น.ของทุกวัน ถ่ายรูปกับ หอคอยชิงช้าสวรรค์ (Ferris Wheels 

Tower) ที่ตัง้รมิทะเล  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองบาทูมี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลบัปผ 

17.35 น. ออกเดินทางจากกรุงบาทมูี กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK) เที่ยวบินที่ TK393 

(17.35-18.35) / TK64 (20.55-10.10+1) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 18.55 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินอสิตนับูล ประเทศตรุกี 

 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 23.30-06.30+1//07.45-11.05 
TK393/TK68 20.55-22.00//01.45-15.25 

23 - 30 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 

05 - 12 เมษายน 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 

15 - 22 เมษายน 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 

22 - 29 เมษายน 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 

26 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2566 
(วนัแรงงาน) 

69,999.- 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.- 

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

28 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2566 
(วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ราชินี) 

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

TK69/TK378 22.55-05.10+1//06.40-09.55 
TK393/TK68 21.35-22.40//01.45-15.25+1 

08-15 มิถุนายน 2566 67,999.- 67,999.- 19,000.- 

TK69/TK378 22.55-05.10+1//06.40-09.55 
TK393/TK68 21.35-22.40//01.45-15.25+1 

21-28 มิถุนายน 2566 67,999.- 67,999.- 19,000.- 

TK69/TK378 22.55-05.10+1//06.40-09.55 
TK393/TK68 21.35-22.40//01.45-15.25+1 

26 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2566 67,999.- 67,999.- 19,000.- 

 
 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้
ช าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้

รายการทัวรส์ามารถสลับ ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 



 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารอง
เวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 30 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทกุแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจอรเ์จียส าหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศจอรเ์จีย 
3. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร ์, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกั

รีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

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

  



การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่ง

จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการ

เดินทาง เนื่องจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอื่นที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไม่มีเง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาต
ยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการออกเดินทาง  
กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษิัท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ีก้  าหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง 
ขั้นต ่า 15 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ เลื่อนการ
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ
ล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อน
จองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัว
ออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการ
จอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงิน
เขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่าน
จะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สุด
เท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ  



เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี)) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและคืน

ค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 วนั 
ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทั้งหมดทั้งนีขึ้น้อยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทางและ
กระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่าย
การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

  



หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการบิน, 
การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง 
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของทรพัยส์ิน

ส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถ
รบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือ 
เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 

หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่

สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทไดมี้การช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไป
เรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื ้อ ซึ่งเกิดจาก
การตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบรกิารนัน้ๆ เนื่องจากค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ 
ไดช้  าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิลแชร ์
หรือบคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง
รายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นส าคญั 
12. หา้มน าเขา้กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษ

ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

  



ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวันเดินทาง
กลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบิน
และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่ระบบของ
สายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษิัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 

7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

  



โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้ส  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว  (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกัน
หรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพักแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย 
ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 
ประเทศจอรเ์จีย อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 365 วนั 
 

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

  



    

หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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