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     รหัสโปรแกรม : 27079 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)   

เมืองหลวงปัจจุบันท่ีใหญ่ที่สุดในจอร์เจีย ศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจ  
อดีตเมืองหลวงยุคโบราณอันแสนโรแมนติค สมัยอาณาจักรโคลซิส 

ย่านสกีรีสอร์ทบนเทือกเขาคอเคซัส ที่มีทิวทัศน์สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี 
เมืองสำคัญด้านการทหารในยุคกลาง เมืองโบราณของมนุษย์ถ้ำและอดีตบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน 

เมืองท่าริมฝั่งทะเลดำที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ของจอร์เจีย 
ซนินากี Sightnaghi เมืองที่แสนสงบและยังได้เป็นเมืองแห่งความรักของจอร์เจีย 

ควาเรล ีKvareli แห่งผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมของประเทศจอร์เจีย 
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ตารางการเดินทาง 
วนัท่ี ก าหนดการเดินทาง พกัโรงแรม 

1 กรุงเทพฯ - อสัตันบูล  
2 บาตูมี - น ้าตกแอนดรูว์ – ป้อมปราการโกนิโอ - อารีและนีโน่ 

ล่องเรือชมฝ่ังทะเลด า – Piazza Square – Europe Square 
Hotel Elegance 
หรือเทียบเท่า 

3 คูทายสิ – โบสถ์บากราติ – บอร์โจมี  
สวนบอร์โจมี - นั่งเคเบิล้คาร์ 

Hotel Palace  
หรือเทียบเท่า 

4 กอร่ี – เมืองถ ้ำอุพลิสชิเค - บำ้นเกิดสตำลิน  
ป้อมอนำนูรี - กูดำอูรี 

Hotel Gudauri Inn 
หรือเทียบเท่า 

5 อนุสำวรียมิ์ตรภำพจอรเ์จีย-รสัเซีย - คำสเบก้ี  

Gergeti Trinity Church - มิสเคต้า – วิหำรจวำรี  

โบสถส์เวติทสโคเวลี - Carrefour 

Hotel Iveria Inn 
หรือเทียบเท่า 

6 Tbilisi Full Day Hotel Iveria Inn 
หรือเทียบเท่า 

7 ซินนำกี – อำรำมนักบุญนีโน่แห่งบอดบี – ก ำแพงเมือง

โบรำณ – ควำเรลี - อุโมงคไ์วน ์  

Hotel Iveria Inn 
     หรือเทียบเท่า 

8 The Chronicle of Georgia – Holy Trinity Cathedral of Tbilisi 
East Point Shopping Mall - อสิตันบูล 

 

9 อสิตันบูล - กรุงเทพฯ  

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

วนัออกเดินทำง รำคำ พกัเดี่ยว 

28 มี.ค. – 05 เม.ย. 66 66.900. - 7,900. - 

 

  

TK069 BKK (สุวรรณภมิู) -  IST (อสัตนับูล) 23.05 – 05.20+1 
TK390 IST   (อสัตนับูล)   - BUS (บาตูม)ี 06.55 – 09.45 
TK383 TBS  (ทบิลิซิ)       - IST (อสัตนับูล) 17.25 – 18.55 
TK068 IST   (อสัตนับูล)   - BKK (สุวรรณภมิู) 01.45 – 15.25 
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2000 คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูี่ 10 เคำนเ์ตอร ์E สำยกำรบิน Turkish Airline      

         โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและใหบ้ริการ 

2305 ออกเดินทางสู่ อสัตนับูล ประเทศตรุกี โดยสำยกำรบิน เตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK069 

(บริกำรอำหำรรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520   ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ อสัตนับูล ประเทศตรุกี (เพ่ือแวะพกัรอเปล่ียนเครื่องไปเมืองบำตมีู) 

0655 ออกเดินทางสู่บำตมีู ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน เตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่  TK390 

0945 ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติบำตมีู น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองบำตมีู Batumi 
เมืองหลวงของจงัหวดั อะจาร่า(Ajara) ท่ีปกครองตนเอง และตั้งอยูบ่ริเวณริมฝ่ังดา้นตะวนัออกของทะเลด า เป็น

เมืองท่าท่ีมีความส าคญัทางดา้นการคา้และเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์และยงัเป็นท่ีตั้งของเมืองเขตรอ้นท่ีเต็มไป

ดว้ยผลิตผลของพืชผกัผลไมห้ลากหลาย นอกจากน้ียงัมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของเมือง รวมถึงโรงงานต่อ

เรือและอตุสาหกรรมอีกหลายอยา่ง แต่ปัจจุบนัเมืองน้ีไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 

มีการปรบัปรุงใหเ้ป็นสถานท่ีบนัเทิงและพกัผ่อนทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกั แวะชม น ้ำตกแอนดรูว ์Andrew 

The Apostle พรอ้มชมรูปป้ันของเซนตแ์อนดรูว ์ 1 ใน 12 อคัรสาวกของพระเยซู ดา้นหน้าของน ้าตก จากน้ัน 

น าท่านชม ป้อมปรำกำรโกนิโอ Gonio Fortress ป้อมปราการโบราณชายฝั่งทะลด า ใกลเ้ขตประเทศตุรกี     
ถูกสรา้งขึ้ นเพื่อป้องกนัการรุกรานของอาณาจกัรออตโตมนัในอดีต นอกจากน้ียงัถูกเชื่อวา่เป็นสถานท่ีฝังศพของ

นักบุญมทัธีอสั 1 ใน 12 อคัรสาวกของพระเยซู แต่ไม่ไดม้ีการขุดเจาะสถานท่ีเพื่อพิสูจน์แต่อยา่งใด  

เที่ยง  บริกำรอำหำรเที่ยง  ณ ห้องอำหำร  

บ่ำย  น าท่านชม อนุสำวรียรู์ปป้ันอำลีและนีโน่ ในชื่อ “หญิงและชาย” ท าดว้ยเหล็ก เคล่ือนไหวได ้ความสูงประมาณ 

8 เมตร ผลงานศิลปินชาวจอรเ์จีย Tamara Kvesitadze ท่ีบอกเล่าเรื่องราวความรกัและความเศรา้ของ “อาลี” 

หนุ่มมุสลิมชาวอาเซอรไ์บจนักบัเจา้หญิง”นิโน” แห่งจอรเ์จีย จากวรรณกรรมของนักเขียนชาวอาเซอรไ์บจาน มี

วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ - อิสตนับุล   ( 1 ) 

วนัท่ีสอง   อิสตนับุล – บาตูม ี  ( 2 ) 
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ความพิเศษคือ รูปป้ันน้ีจะเริ่มขยบัเขา้หากนัก่อนแยกจากกนัอีกครั้ง จากน้ันน าท่าน ล่องเรือริมฝัง่ทะเลด ำ ชม

ความสวยงามของเมืองบาตูม ีบา้นเรือนท่ีถูกสรา้งขึ้ นตามแบบรูปทรงโบราณท่ีปลูกกนัอยา่งสวยงามตามริมทะเล 

พรอ้มกบัรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ แลว้น าท่านชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่าในยา่น Old Town ชม Piazza 

Square สรา้งขึ้ นในปี 2009 เป็นอาคารท่ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอรเ์จีย สรา้งดว้ยสไตล์

สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ท่ีผ่านมา สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ริ่มปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและ

พกัผ่อนหยอ่นใจแห่งใหม่ของเมือง ประกอบไปดว้ยภตัตาคารและลานดนตรี สถาปัตยกรรมโดยรอบไดแ้รงบนัดาล

ใจจากประเทศอิตาลี โดยสงัเกตไดจ้ากภาพโมเสคและงานกระจกสีตามอาคารต่างๆ จากน้ันน าท่านชมความงาม

ของอาคารรูปทรงต่างๆ บริเวณ ยุโรป สแควร ์Europe Square  เป็นจตุัรสัท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองบาตูมี 

ค ำ่      อิสระอำหำรค ำ่ ณ ยำ่นยุโรป สแควร ์

 น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั Hotel Elegance หรือเทียบเท่ำ (N1) 

  

 

 

 

 

 

  

 

เชำ้      บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าเดินทางสู่เมือง คูทำยสิ Kutaisi (140km./2.40Hrs.) เป็นเมืองใหญ่อนัเก่าแก่ในจอรเ์จียตะวนัตก น าชม 

โบสถบ์ำกรำติ Bagrati Cathedral  โบสถอ์อโธดอกซใ์หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศจอรเ์จีย และมีความส าคญั
จนไดข้ึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก โบสถแ์ห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ตอนท่ีจอรเ์จียกลบัมาเป็นปึกแผ่น

ได ้และโดนท าลายจากสงครามกบัเติรก์ท าใหโ้บสถเ์สียหายไปบา้งแต่ไดร้บัการบูรณะใหค้่อนขา้งเหมือนเดิม 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำร 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอรโ์จมี Borjomi (79km/1.15 Hrs.) เป็นเมืองท่ีขึ้ นชื่อในเรื่องอากาศที่สดชื่นและมี

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ผูค้นมาท่ีน่ีเพียงเพื่อสูดอากาศท่ีบริสุทธ์ิท่ามกลางป่าเขาล าเนาไพร ท่ีน่ียงัโด่งดงัในเรื่อง
น ้าแร่ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของจอรเ์จีย เขา้ชม สวนบอรโ์จมี  สถานท่ีพกัผ่อนเป็นท่ีนิยมของผูค้นท่ีมาเดินเล่นและผ่อน

คลายโดยการแช่น ้าแร่ในวนัหยุด อีกทั้งน ้าแร่บอรโ์จมียงัมีชื่อเสียงดา้นคุณภาพของน ้าแร่ เป็นท่ีนิยมในหมู่ประเทศ

อดีตสหภาพเวียต พรอ้มนัง่เคเบ้ิลคำร ์ชมทศันียภาพของเมืองบอรโ์จมีจากมุมสูง 

ค ำ่       บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร  

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั Hotel Borjomi Palace หรือเทียบเท่ำ (N2) 

วนัท่ีสาม   บาตูม ี- คทูายสิ - บอรโ์จมี   ( 3 ) 
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เชำ้      บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี Gori (86km./1.30Hrs.) เมืองท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้นการทหารยเป็น

ท่ีตั้งของกองก าลงัท่ีอยูบ่นถนนสายส าคญั (Georgian Military Highway) นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นบา้นเกิดของ 

โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็กซานเดอร ์นาดีราซี ผูเ้ป็นนักออกแบบ

ชื่อดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต น าชม เมืองถ ้ำอุพลิสชิเค Uplistsikhe  หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่

ของจอรเ์จีย ท่ีตามประวติัศาตรข์องชาวจอรเ์จียไดม้ีการจดบนัทึกเรื่องราวการ วา่ ณ เมืองถ ้าแห่งน้ีไดม้ีการตั้งถ่ิน

ฐานในดินแดนแถบน้ีกวา่ 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะ

ถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกดัและสลกัเสลาเป็นช่อง

หอ้งโถงมากมายคือท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทาง

สายไหมท่ีเชื่อมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์กบัประเทศอินเดียและประเทศจีน 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ห้องอำหำร  

บ่ำย น าชม บำ้นเกิดโจเซฟสตำลิน Stalin Birth Place อดีตผูท่ี้น าสหภาพโซเวียต ท่ีกา้วขึ้ นเป็นมหาอ านาจของโลก 
ในยุคหลงัสงครามโลกครั้งท่ีสอง ถือเป็นบุคคลส าคญัในยุคสงครามเย็น ชมบา้นเก่าดั้งเดิมท่ียงัคงเก็บรกัษาไวใ้น 

สถานท่ีเดิมตั้งแต่สมยัสตาลินยงัเป็นเด็ก พรอ้มถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์ตาลินและชบวนรถไฟที่สตาลินใชเ้ดินทาง

เป็นประจ าในสมยัเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียด สมควรแก่เวลาแลว้ น าท่านเดินทางขึ้ นสู่เทือกเขาคอเคซสั โดยเสน้ทาง

หลวงสายส าคญัที่มีชื่อวา่ Georgian Military Highway เป็นถนนสายส าคญัที่สุดท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยัที่จอรเ์จียอยู่

ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ี

ภูมิภาคน แวะชม ป้อมอนำนูรี Ananuri Fortress ป้อมปราสาทท่ีตั้งอยูร่ิมฝั่งแม่น ้าอรกัวี เป็นท่ีประทบัของเอ
ริสตาวิส ดยุคแห่งอรกัวี ราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดนลุ่มแม่น ้าอรกัวี และบริเวณแถบน้ียงัเป็นสมรภูมิรบแยง่

ชิงอ านาจระหวา่งเจา้ผูป้กครองแควน้ ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยปราสาทและโบสถ ์และยงัเป็นท่ีฝังศพ 

ของดยุคแห่งอรกัวีอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมพรอ้มถ่ายภาพบรรยากาศของปราสาทริมทะเลสาบ 

ค ำ่       บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร  

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั หรือเทียบเท่ำ (N3) 

วนัท่ีส่ี    บอรโ์จมี - กอร่ี – กดูาอูรี   ( 4 ) 



                                       (TBSCLT0022022) 

 

 

 

 

 

  

 

 

เชำ้      บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านแวะชม อนุสำวรียมิ์ตรภำพจอรเ์จีย-รสัเซีย Russia-Georgia Friend Monument  อนุสาวรียท่ี์
สรา้งขึ้ นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองสองรอ้ยปีของสนธิสญัญา Georgievsk อนัเป็นมิตรภาพท่ีต่อเน่ืองระหวา่ง

จอรเ์จียกบัรสัเซีย จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมืองคำสเบก้ี Kazbegi (39km/1Hrs.) เมืองเล็กๆทางตอนเหนือ

ของจอรเ์จียใกลก้บัพรมแดนประเทศรสัเซีย ตวัเมืองอยูบ่ริเวณเชิงเขา Kazbek น าท่านเปล่ียนยานพาหนะเดินทาง

ดว้ยรถ4WD ขึ้ นหุบเขาคอเคซสั พรอ้มชม  พรอ้มชม Gergeti Trinity Church โบสถ์คริสต์นิกายจอรเ์จียออรโ์ธด็

อกซ ์อนัเก่าแก่ชื่อดงักลางหุบเขาคอเคซสัซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคญัแห่งหน่ึงของประเทศจอรเ์จีย สรา้งดว้ย

หินแกรนิตขนาดใหญ ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 

ดว้ยวิวทิวทศัน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและดว้ยภาพของโบสถเ์ล็กๆท่ีเปล่ียวเหงา จึงท าใหท่ี้แห่งน้ี

เป็นสถานท่ียอดนิยมของนักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัที่จอรเ์จียยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียต 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ห้องอำหำร  

บ่ำย  เดินทางเขา้สู่ เมืองมิสเคตำ้ Mtskheta (100km. /1.52 Hrs.) เมืองหลวงเก่าของประเทศจอรเ์จีย เมืองเล็กๆ 
แต่เต็มไปดว้ยภูมิประเทศที่สวยงามมาก และพื้ นท่ีเหมาะแก่การปลูกองุ่นส าหรบัท าไวน์ ระหวา่งทางแวะจุดชมวิว

เขื่อน Zhinvali ใหท้่านไดช้มวิวเขื่อนแบบพาโรนาม่า 360 องศา จากน้ันน าชม วิหำรจวำรี  หรือโบสถแ์ห่งไม้

กางเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ สรา้งข้ึนเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 บนภูเขาท่ีมทิีวทศัน์อนังดงามแม่น ้าสองสายมาบรรจบกนัคือ

แม่น ้ามิควารี Mtkvari River และแม่น ้าอรกัวี Aragvi River แลว้เขา้สู่ใจกลางเมืองเก่ามิสเคตา้ น าท่านชม 

โบสถส์เวติทสโคเวลี  UNESCO World Heritage สรา้งในราวศตวรรษท่ี 11 อนัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและไดร้บั
การเคารพศรทัธาจากชาวคริสตนิ์กายจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซ ์เชื่อกนัวา่เป็นท่ีฝังเสน้ผมของพระเยซูก่อนท่ีจะ

สิ้ นพระชนมบ์นไมก้างเขน จากน้ันเดินทางเขา้สูก่รุงทบิลิซี น าท่านแวะชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้ Carrefour 

อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อของฝากในซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ท่ีมีสินคา้ขึ้ นชื่อนานาชนิดชนิด 

ค ำ่ อิสระอำหำรค ำ่ ณ หำ้งสรรพสินคำ้ Carrefour 

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั Hotel Iveria Inn หรือเทียบเท่ำ (N4) 

 

วนัท่ีห้า    กดูาอูรี – คาสเบก้ี – มิสเคต้า - ทบิลิซ่ี   ( 5 ) 



                                       (TBSCLT0022022) 

 

 

  

  

  

 

 

 

เชำ้      บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

ชม โบสถ ์Metekhi โบสถจ์อรเ์จียนออโธดอกซต์ั้งอยูบ่นฝั่งซา้ยของแม่น ้า Mtkvari บน Metekhi Cliff ในยา่น 
Avlabari ตรงขา้มกบัเมืองเก่าของทบิลิซี เวลาของการก่อสรา้งคริสตจกัรยงัคงเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูแ่ละแตกต่างกนั 
ระหวา่งช่วงศตวรรษท่ี 5, 6, หรือ11-13 จากน้ันน าชมบริเวณ โรงอำบน ้ำแร่ก ำมะถนั  สถานท่ีส าหรบัแช่น ้าพุ

รอ้นท่ีมีแร่ก ามะถัน ตามต านานเล่าขานวา่ในสมยักษัตริยว์าคตงัท่ี 1 นกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบริเวณ

ดงักล่าว จึงท าใหค้น้พบบ่อน้าพุรอ้นแห่งน้ีขึ้ น ลกัษณะของโรงอาบน ้าคลา้ยๆ กบัการออนเซนของชาวญี่ปุ่ นผสม

รวมกบัการอาบน ้าแบบตุรกี ท่ีมีการใหบ้ริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบนั ชมหมู่อาคารท่ีหลากหลาย บางแห่งมี

หอมินาเร่ต์ขนาบขา้ง ประดับดว้ยโมเสคชิ้ นเล็กสวยงาม แลว้เดินเทา้ต่อไปยงั น ้ำตกเลกทำกิวี   สิ่งหน่ึงในความ

มหศัจรรยแ์ละความน่าสนใจของนครทบิลิซี ท่ีมีน ้าตกท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็มีน ้า

ตลอดทั้งปี จากน้ันน าท่าน นัง่เคเบ้ิลคำร ์ขึ้ นสู่เนินเขา  เพื่อชม อนุสำวรียม์ำรดำแห่งจอรเ์จีย Kartlis Deda 

 รูปป้ันขนาดใหญ่ของหญิงถือดาบและถว้ย ท่ีสรา้งขึ้ นจากอลูมิเนียมหล่อขึ้ นรูป สูงถึง 20 เมตร (65.6 ฟุต) ซึ่งไม่ใช่

เพียงแค่สญัลกัษณข์องเมืองทบิลีซีเท่าน้ัน แต่ยงัเป็นสญัลกัษณข์องประเทศจอรเ์จียอีกดว้ย โดยดาบท่ีถือมี

ความหมายเอาไวใ้ชส้ าหรบัผูท่ี้จะมาเป็นศตัรูและถว้ยไวน์มีความหมายส าหรบัผูท่ี้มาเป็นเพื่อน 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ห้องอำหำร  

บ่ำย น าท่านชม จกัรยำนยกัษ ์Giant Bicycle แลว้เขา้สู่ยา่น Shota Rustaveli Avenue ถนนสายกลางกรุง ทบิลิซี  
ท่ีทอดตวัยาวประมาณ 1.5 กม. ผ่านชมสถานท่ีส าคญั อาทิ โรงละครโอเปร่ำ Opera House ก่อตั้ง ขึ้ นในปี 
ค.ศ. 1851 เป็นโอเปร่าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัออก อำคำรรฐัสภำ Parliament of Georgia พระรำชวงั  
สรา้งขึ้ นในปี 1868 แวะถ่ายรูปกบั St.George' Monument อนุสรณส์ถานเสรีภาพและความเป็นอิสระของ
ประเทศจอรเ์จีย สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 2006  โดยท าข้ึนจากหินแกรนิตและทองค าสูง 35 เมตร จากน้ันเดินเทา้ชม

ยา่นเมืองเก่า ชม The Clock Tower หอนาฬิกาบิดเบี้ ยวท่ีเหมือนกบัหลุดมาจากเทพนิยายแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของจุด
จ าหน่อยตัว๋ส าหรบัโรงละครเรโซ กาเบรียดเซ  แลว้น าชม Bridge of Peace สะพานคนเดินท่ีมีความโดดเด่นดา้น
สถาปัตยกรรม โดยสรา้งขา้มแม่น ้าคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่เขา้ดว้ยกนั พรอ้มชมวิวทิวทศน์อนั

สวยงามของเมืองทบิลิซี จากน้ันอิสระใหท้่านเดินเล่นย่าน Meidan bazaar ยา่นการคา้เก่าแก่ท่ีตั้งอยูคู่่กบัเมือง 

วนัท่ีหก    ทบิลิซี    ( 6 ) 



                                       (TBSCLT0022022) 

ทบิลิซีมาชา้นาน พรอ้มเลือกชอ้ปซื้ อของสินคา้ท่ีระลึกที่มีรา้นคา้ใหท้่านเลือกอยา่งมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานโลหะ

ฝีมือ ของโบราณจากงานแฮนดเ์มด ไวน์จอรเ์จียชื่อดงั ขนมช็อกโกแลต และผลิตภณัฑข์องฝากของกินอื่นๆ 

ค ำ่ อิสระอำหำรค ำ่ ณ ยำ่น Meiden Bazaar   

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั Hotel Iveria Inn หรือเทียบเท่ำ (N5) 

 

 

   

   

   

 

 
 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง ซินนำกี Sightnaghi (109km/1.49 Hrs.)เมืองท่ีไดช้ื่อว่า “เมืองแห่งความรกั” 

“CITY OF LOVE” ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีมีทิวทศัน์อนังดงาม มีแม่น ้าเลซานิไหลผ่าน ท่ามกลางหุบเขาคอเคซสั ท่ีถูก

สรา้งขึ้ นเมื่อศตวรรษท่ี 18 ดว้ยพระราชโองการแห่งกษัตริย ์Kakheti Erekle II ผูท่ี้ปกป้องเมืองจากการโจมตีของ

พวกมุสลิมทางเหนือ น าชม อำรำมนักบุญนีโน่แห่งบอดบี Bodbe St.Nino Convert  อารามสงฆใ์นนิกายจอรเ์จีย
นออรโ์ธดอกซ ์สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 9 แต่ไดร้บัการบูรณะใหม่ทั้งหมดในศตวรรษ ท่ี 17 ปัจจุบนัเป็นอารามนางชี 

ท่ีสรา้งอุทิศใหนั้กบุญนีโน่ สตรีผูป้ระกาศศาสนาคริสตใ์นศตวรรษที่ 4 โดยหลุมศพของนักบุญนีโนก็ถูกบรรจุไวใ้น

อารามแห่งน้ีเช่นกนั จากน้ันน าท่านชม ก ำแพงเมืองโบรำณ Sighnagi Wall    ก าแพงน้ีมีความยาวถึง 5 ก.ม. 

และมีหอคอย 23 หลงั สรา้งขึ้ นในสมยัของกษัตริยจ์อรเ์จีย อีเรเคิลท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งนับเป็นอนุสรณส์ถาน

ทางประวตัศาสตรท่ี์ส าคญัที่สุดในเขตคาเคติ แลว้อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นในยา่นเมืองเก่าอนัสุดแสนโรงแมนติค  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่เขตควำเรลี Kvareli (61km/1.10 Hrs.) ท่ีแปลวา่ “เขตไวน์” ของแควน้คาเคติ เป็นหน่ึง  

ในเขตท่ีเป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอรเ์จีย ท่ีมีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นท าไวน์ จอรเ์จียเป็นดินแดนแห่ง

ไวนโ์บรำณเก่ำแก่ที่สุดในโลก นักโบรำณคดีพบหลกัฐำนว่ำเริ่มมีกำรผลิตไวนรุ์่นแรกๆ ของโลกในเทือกเขำ

ทำงตะวนัออกของประเทศจอรเ์จียเม่ือแปดพนัปีที่แลว้ กำรผลิตไวนใ์ชโ้อ่งดินขนำดใหญ่ที่เรียกว่ำ Kvevri 
เคลือบดว้ยไขจำกรงัผึ้ ง ฝังโอ่งไวใ้ตด้ิน อุโมงคใ์นเขต Kvareli  จึงเป็นหน่ึงแหล่งผลิตไวน์ของจอรเ์จีย ท่ีมีดินฟ้า
อากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นท าไวน์ ไวน์ท่ีผลิตแบบดั้งเดิมของจอรเ์จียมกัจะระบุชื่อแหล่งผลิต จงัหวดั หรือ

หมู่บา้น นิยมเบลนดจ์ากองุ่น น าท่านชม อุโมงคไ์วน ์ โดยมีการท าอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหึมาจ านวน 

15 อุโมงค ์และมีเสน้ทางเชื่อมแต่ละอุโมงค ์เพื่อใหเ้ป็นท่ีเก็บไวน์ใน อุณหภูมิเหมาะสม ใหท้่านไดช้ิมไวน์ควาเรลี 

รสเลิศ ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในภูมิภาค สมควรแก่เวลาแลว้ น าท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซี  
ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร 

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั Hotel Iveria Inn หรือเทียบเท่ำ (N6) 

วนัท่ีเจด็    ทบิลิซิ – ซินนากี - ควาเรลี - ทบิลิซ่ี   ( 7 ) 



                                       (TBSCLT0022022) 

 

 

 

 

     

 

 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น าท่านชม พงศวดำรแห่งจอรเ์จีย The Chronicle of Georgia อนุสรณท่ี์ตั้งอยูบ่นเนินเขา มองลงมาสู่ทะเลสาบ 
Tbilisi Sea โดยเล่าถึงประวติัศาสตร ์3,000 ปี ในการปกครองของจอรเ์จีย ดว้ยรูปสลกัเกี่ยวกบักษัตริย ์ วีรบุรุษ

ของชาติ และพระเยซูคริสต ์ไวห้ล่อภาพไวบ้นบนเสาเหล็กขนาดมหึมา จ านวนถึง 16 ตน้ และดว้ยความ

อลงัการณ์ของอนุสรณแ์ห่งน้ี ท าใหไ้ดช้ื่อวา่เป็น Stonehedge of Georgia น าชม โบสถต์รีนิต้ี Holy Trinity 
Cathedral Of Tbilisi หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มคีวามหมายว่า โบสถพ ์ระตรีเอกานุภาพศกดั์สิิทธ์แิห่ง

กรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวิหารหลกัของชาวคริสต์นิกายจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซใ์น

กรุงทบิลิซีก่อสรา้งข้ึ นระหว่างปีค.ศ. 1995 - 2004 ใหญ่ที่สุดอนัดบั 3 ของศาสนสถานในนิกายออรโ์ธด๊อกซ์

ตะวนัออกทัว่โลก แมจ้ะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จียนทอ้งถ่ิน ท่ีมีรูปแบบ

ทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถเ์ป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีโดดเด่น แลว้น าท่านสู่ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่อนัดับ

ตน้ๆของประเทศจอรเ์จีย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์ังอาทิ เช่น Zara, H&M, Adidas, Miniso และรา้นคา้
ต่างๆอีกมากมาย 

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวนั ณ หำ้งสรรพสินคำ้ East Point Shopping Mall 
1400 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินท่างสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติโนโว อเล็กซีเยฟกำ้ กรุงทบิลิซี ใหท้่านตรวจเช็ค

สมัภาระและพาสปอรต์ 

1725 ออกเดินทำงสู่ อสัตนับูล ประเทศตรุกี โดยสำยกำรบิน Turkish Airline เท่ียวบนิท่ี TK383 

1855 ถึงสนำมบินอสัตนับูล ประเทศตรุกี (เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง) 

 

 

 

0145 ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน Turkish Airline เท่ียวบินท่ี TK068 

1525 ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

 

************************************************************************* 

วนัท่ีเก้า    กรงุเทพฯ   ( 9 ) 

วนัท่ีแปด    ทบิลิซี - กรงุเทพฯ   ( 8 ) 
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กรุณำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, โรคระบาด, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจ

คนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ี

ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม 

5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 25 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางตามเง่ือนไข โดยทางบริษัทฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนการเดินทาง เวน้แต่ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระส่วนต่างท่ีเกิดขึ้ น จึงท าใหค้ณะออก

เดินทางได ้

6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหน่ึงท่านใดในคณะ ไม่รบัเง่ือนไข เป็นเหตุใหท้วัรไ์ม่สามารถเดินทางได ้จะถือว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัเง่ือนไขในการยกเลิกการเดินทาง 

7. เมื่อท่านท าการซื้ อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

8.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ

จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บั

สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความ

ปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

9.เน่ืองดว้ยสถานการณโ์ควิด ท าใหก้ารเดินทางบางคณะจ าเป็นตอ้งท าตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋เด่ียว โดยคณะจะคอนเฟิรม์

เดินทางเมื่อผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่าน้ัน และจะออกตัว๋หลงัจากท่ีผูเ้ดินทางครบจ านวน กรณีท่ีตัว๋เด่ียวมีราคาสูงกวา่

ตน้ทุนท่ีทวัรว์างไว ้จะมีผลท าใหค้ณะไม่สามารถคอนเฟิรม์เดินทางได ้เวน้แต่ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระส่วนต่างท่ี

เกิดขึ้ น จึงท าใหค้ณะออกเดินทางได ้

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เครื่องบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class ) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

( ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี ) 
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กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท   

ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท  

8.ค่าหวัหน้าทวัรข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนำ้ทวัร)์  

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง  

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน ้าหนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ้ นท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเอง,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน จ านวน 2,500 บาท ต่อท่านตลอดทริป (ไม่รวมทิปหวัหน้าทวัร)์ 

   ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจ  

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใช่สญัชาติไทย  

** ค่ำทิปโปรดช ำระกบัเจำ้หนำ้ท่ีท่ี สนำมบิน ณ วนัเดินทำง รวมทั้งส้ิน 2,500 บำท ตอ่ท่ำน ** 

 

เงื่อนไขกำรจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดั

จ  ำแลว้เท่ำนั้น  

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และใบรบัรองการฉีดวคัซีนอยา่งน้อย 2 

เข็ม ( สามารถท าขอไดใ้น Application หมอพรอ้ม ) 

3.หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ ( กรณีลกูคำ้อยูต่่ำงจงัหวัด ) ใหท้่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีไม่วา่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด   

 

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมตัิวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำง

โดยเหตจุ  ำเป็น ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้ำ่ยที่เกิดข้ึนจริง 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าตัว๋เครื่องบิน หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวเน่ืองกนัจากการยกเลิก

ของท่านอนัมีผลต่อท่านอื่นๆของคณะ ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แลว้แต่กรณี 

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดขึ้ นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long 

leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

1.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว ้( 25 ท่ำนข้ึนไป ) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทาง

ในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

2.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยทั้งหมด กรณีท่ีเกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขา

ไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ เน่ืองจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขน้ีแลว้เมื่อได้

ตดัสินใจจองทวัร ์หรือช าระมดัจ า 

3.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการ

มดัจ าตัว๋  

4.กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง ( Triple Room ) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี จอรเ์จีย ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั 

และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 



                                       (TBSCLT0022022) 

 

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