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LET’S GO GEORGIA 
8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) 

กําหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่าน

ละ 
พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

24 – 31 พฤษภาคม 2566 65,900.- 6,900.- 

31 พฤษภาคม - 7 มิถนุายน 2566 66,900.- 8,900.- 

14 – 21 มิถุนายน 2566 66,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 35 USD/ท่าน/ทริป 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหวัหน้าทัวรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย 24 USD/ท่าน/ทรปิ 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 

อิสตัลบูล – ทบลิิซี -  Diamond Bridge – มงัลิซี– ทบลิิซี – นั่ง

กระเช้าไฟฟา้สู ่ปอ้มนารกิาลา – โรงอาบน้าโบราณ - ถนนคน

เดินชาดินี่ - สะพานแหง่สนัติภาพ 

✈   TBILISI AT RADIUS 

3 
ทบลิิซี – โบสถ์ทรินิต้ี – อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอรเ์จีย – อ่าง

เก็บนา้ชนิวารี – กูดาอูรี - คาซเบก้ี 
   KAZBEGI AT INTOURIST 

4 
คาซเบก้ี – อันนานรูี – ปอ้มอันนานูรี – มสิเคต้า - Zoological 

Center – พิพิธภัณฑ์ของทา่นสตาลิน 
   GORI AT GORI INN 

5 
กอรี – บอร์โจมี ่– นัง่กระเชา้ชมสวนบอรโ์จมี ่– คไูตซี - นา้พุแหง่

โคลชิส 
   TSKHALTUBO PLAZA 

6 คไูตซี – ถ้าโพรมธีีอุส – บาทมู ี– ล่องเรือในทะเลด า    BEST WESTERN PREMIER 

7 บาทมู ี-สนามบนิ – อิสตันบูล  ✈ ✈  

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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วันแรก กรุงเทพ  

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคาน์เตอร์ U  

สายการบินสายการบินเตอกิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

23.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบิน TK69 

วันทีส่อง อิสตัลบูล – ทบิลิซ ี-  Diamond Bridge – มังลิซ–ี ทบิลิซ ี– น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ 

ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้าโบราณ - ถนนคนเดินชาดินี่ - สะพานแห่ง

สันติภาพ 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล รอเปล่ียนเคร่ือง 

06.40 น. ออกเดินทางต่อสู่สนามบินนานาชาติเมืองทบิลิซี ด้วยเท่ียวบิน TK378 

09.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองทบิลิซี (Tbilisi)  ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 

ช่ัวโมง)  น าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางสู่เมือง Dashbashi  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชม Diamond Bridge หรือ Dashbashi Canyon Glass สะพานแขวนกระจกแก้ว ท่ีมีแถบรูป

เพชรแขวนอยู่ตรงกลาง ยาว 240 ม. สูงประมาณ149 เมตรเหนือพื้นดินมีลักษณะโปร่งใสทอดยาว

ข้ามระหว่างหุบเขาธรรมชาติ สร้างจากเหล็กและแก้วใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี  โดยจุดเด่นคือ

โครงสร้างแขวนท่ีใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก นอกจากน้ียังมีแถบรูปเพชรแชวนอยู่ตรงกลาง 

สามารถเดินเข้ไปภายในเพื่อรับชมทัศนียภาพรอบๆท้ังวิวหน้าผา ภูเขา น้าตก พร้อมท้ังยังสามารถ

โหนสลิงหรือป่ันจักรยานข้ามหุบเขาและชิงช้าของหน้าผาได้ 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมังลิซี เป็นหน่ึงในศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจอร์เจีย และ

เป็นท่ีต้ังของอาสนวิหารยุคกลาง จากน้ันน าท่านชมวิหารมังลิซี โบสถ์จอร์เจียออร์โธดอกซ์สมัย

ศตวรรษท่ี 6-7 โบสถ์หลังแรกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 4 อาสนวิหารปัจจุบันสร้างข้ึนต้ังแต่ศตวรรษท่ี 6 

ถึง 7 มหาวิหารได้รับการบูรณะคร้ังใหญ่ในปี 1002 

 เดินทางสู่เมืองทบิลิซี (Tbilisi)  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้าคู

รา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.

กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองน้ีถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang 

Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อต้ังเมืองน้ีข้ึนในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิ

ซิเป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมือง
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น้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการ

ขนส่งและการค้า เน่ืองจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีต้ังท่ีเป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชีย

กับทวียุโรป น าท่านข้ึนกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนารกิาลา(Narikala Fortress) ซ่ึงเป็นป้อมปราการ

หินโบราณขนาดใหญ่ ต้ังอยู่บนเนินเขา สร้างข้ึนต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุค

หลายสมัยท่ีต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศ์อุมัยยัดของชาว

อาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกลต้ังช่ือให้ใหม่ว่า Narin Qala 

แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบน

เส้นทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีได้ยากท่ีสุด จากน้ันน าท่านถ่ายรูปคู่กับโรงอาบน้าโบราณ หรือ 

อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานท่ีสาหรับแช่น้าพุร้อนท่ีมีแร่ถามะถัน ตามต านานเล่าขาน

ว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังท่ี 1 กอร์กัซล่ีนกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงท าให้

ค้นพบบ่อน้าพุร้อนแห่งน้ีข้ึน ลักษณะคล้ายโรงอาบน้าเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุ่นผสมรวม

กับการอาบน้าแบบตุรกี น าท่านชมหมู่โรงอาบน้าท่ีมีการสร้างและให้บริการต้ังแต่ยุคกลางจนถึง

ปัจจุบันท่ีมีรูปแบบตัวอาคารท่ีหลากหลาย จากน้ันพาท่านชม ถนนคนเดินชาดินี่ (Shardini 

Street) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ินไอแบบยุโรป และอาคารท่ีถูกสร้างข้ึนท่ีมี

รูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย และ

ตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลาย และ

ถ่ายรูปคู่ กับ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ี

น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนช่ือ Michele De Lucchi โดยสะพานมี

ความยาวประมาณ 150 เมตร มีลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 6 

พฤษภาคม 2010 โครงสร้างน้ันถูกออกแบบและสร้างท่ีอิตาลี และน าเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน 

เพื่อเข้ามาติดต้ังในเมืองทบิลิซี ท่ีต้ังน้ันอยู่บนแม่น้า Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลายมุมจาก

ในเมือง  

 

 

 

 

 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก TBILISI AT RADIUS หรอืเทยีบเท่า  
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วันทีส่าม ทบิลิซ ี– โบสถ์ทรนิิตี้ – อนุเสาวรยีป์ระวัติศาสตรจ์อรเ์จีย – อ่างเก็บน้าชินวาร ี

– กูดาอูร ี- คาซเบกี ้

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมโบสถ์ทรนิิตี ้(Holy Trinity Church) หรืออีกช่ือนึงโบสถ์ซามีบา ท่ีมีความหมายว่า โบสถ์

พระตรีเอกานุภาพศักด์ิสิทธ์ิ เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกท้ังยังถูกจัดให้

เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 

ของโลก น าท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรรย์ีประวัติศาสตรจ์อรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) ซ่ึงมี

ลักษณะเป็นแท่งหินสีด าขนาดใหญ่แกะสลักเป็นรูปต่างๆท่ีสื่ อถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศ

จอร์เจีย สร้างข้ึนโดย ซุราป สถาปนิกช่ือดังก่อสร้างเม่ือปี 1985ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละ

แท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนล่างสุดเก่ียวกับพระคัมภีร์ของ

ศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเก่ียวกับเร่ืองของข้าราชการชนช้ันสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเก่ียวกับ

เหตุการณ์ส าคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานท่ีแห่งน้ี ถ่ายรูปคู่

กับอ่างเก็บน้าชินวาร ี(Zhinvali Reservoir) และยังมีเข่ือนซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคัญส าหรับน าน้าท่ีเก็บ

ไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซ่ึงท าให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้าไว้ด่ืมไว้ น าท่านเดินทาง

ต่อไปยังเมืองกูดาอูรี ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียง ต้ังอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของ

เทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ี

พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซ่ึงจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทาง

ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม  

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ถ่ายรูปคู่กับอนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย (Russia 

Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างข้ึนในปี 1983 

เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซ

เวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวน้ีถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของจอร์เจีย น าท่านเดินทางต่อไป

ยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ช่ือน้ีเพิ่ง

เปล่ียนเม่ือปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศัยและก่อสร้าง

สถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาข้ึน เมืองน้ีอยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็น

เมืองเล็กๆต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้าเทอร์ก้ี ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) 

ท่ีส าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมท้ังเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบก้ี

อีกด้วย จากน้ันนําท่านข้ึนรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่ อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส

(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกต้ี (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่า

โบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 

14 เป็นโบสถ์ช่ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ส าคัญหน่ึงของประเทศจอร์เจีย ต้ังอยู่บน

เทือกเขาคาซเบก้ี ท่ีระดับความสูงจากน้าทะเล 2 ,170 เมตร ***ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนัก จนไม่

สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก KAZBEGI AT INTOURIST หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่ี ่ คาซเบกี้ – อันนานูรี – ป้อมอันนานูรี – มิสเคต้า - Zoological Center – 

พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ท่านเข้าสู่เมือง อันนานูร ี(Ananuri)  จากน้ันน าท่านชมป้อมอันนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อม

ปราการเก่าแก่ มีก าแพงล้อมรอบต้ังอยู่ริมแม่น้าอรักวี ถูกสร้างข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี16-17 ชมความ

งดงามขอโบสถ์ 2 หลังท่ีต้ังอยู่ภายในก าแพง ซ่ึงเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จ้ิน ภายในยังมีหอคอยทรง

สี่เหล่ียมใหญ่ท่ีต้ังตระหง่าน ท าให้เห็นทัศนีย์ภาพทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อม

ปราการน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัย

อาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อน

คริสตกาลต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองน้ีถือได้ว่าเป็น

เมืองท่ีมีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหน่ึงของประเทศ และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก

โลกในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอัน

ศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างข้ึนเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือ

วิหารแห่งน้ีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์น้ีต้ังอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น้าสอง

สายมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารี (Mtkvari river) และแม่น้าอรักวี (Aragvi river)  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย จากน้ันน าท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาท่ีมีชีวิต(The 

Living Pillar Cathedral) สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งน้ีถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาท่ี

ศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็น

อันดับสองของประเทศ อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางท่ีท าให้ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหันมานับถือ

ศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็น

สิ่งก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่าง

งดงาม น าท่านท่างสู่ Zoological Center ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศท่ีรายล้อมไปได้เหล่าสัตว์โลก

น่ารักมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอร ี(Gori) ซ่ึงอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองน้ีเป็นเมือง

บ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียท่ีในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ใน

ยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเร่ืองความโหดเห้ียมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งน้ี 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซ่ึงเป็นเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มี

การต้ังถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขาย

สินค้าจากอินเดียไปยังทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบันสถานทีแห่งน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

คือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซ่ึงส่วนกลางจะเป็นบริเวณท่ีใหม่ท่ีสุด ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้าน

ท่ีสร้างข้ึนจากถ้าน้ีตามอัธยาศัย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซ่ึง

เป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราว และสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารท่ีสตา

ลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินต้ังแต่เกิดจนกระท่ัง

เสียชีวิต 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก GORI AT GORI INN หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีห่้า กอร ี– บอรโ์จมี ่– น่ังกระเช้าชมสวนบอรโ์จมี ่– คูไตซ ี- น้าพุแห่งโคลชิส  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี่ (Borjomi) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองน้าแร่ และเป็นเมืองพักตาก

อากาศมาต้ังแต่สมัย ท่ีจอร์เจียเป็นส่วนหน่ึงของจักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบันมีการส่งออกน้าแร่บรรจุ

ขวด ไปยัง 40 กว่าประเทศ มีการวิจัยเก่ียวกับน้าแร่ท่ีน่ีพบว่า ช่วยรักษาโรคเก่ียวกับ ระบบย่อย

อาหาร และโรคเบาหวานท าให้ผู้คนหล่ังไหลเข้ามาพักผ่อนรับอากาศ บริสุทธ์ิ และด่ืมน้าแร่ จากน้ัน

น าท่านข้ึนกระเช้าไฟฟ้า ชม สวนบอรโ์จมี ่(Borjomi City Park Cable Car) เมืองน้ีนอกจากจะข้ึน

ช่ือ เร่ืองน้าแร่ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงแล้ว ยังเป็นเมืองท่ีมีความ อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ความงามของ

สวนแห่งน้ี เปรียบเสมือนสวนในฝันเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านได้เก็บ ภาพความประทับใจ และน่ัง

กระเช้าชมความสวยงาม โดยรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูไตซี (Kutaisi) ท่ีต้ังอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมืองน้ีมี

ความเจริญเป็นอันดับสองรองจากทบิลีซี    ชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซ่ึงมีช่ือเสียงทางด้าน

วัฒนธรรมและได้รับการข้ึนทะเบียน ให้เป็นมรดกโลก  ซ่ึงถ้าย้อนกลับไปเม่ือสมัยศตวรรษท่ี 12-13 

ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส (Empire of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย 

(Kingdom of Emeretia) ท่ีอยู่ทางด้านของตะวันตกของประเทศ จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกับ น้าพุ

แห่งโคลชิส (Colchis Fountain) เป็นน้าพุแลนด์มาร์กส าคัญของเมืองคู ไตซี ต้ังอยู่ท่ีจตุรัสกลาง

เมือง ช่ือน้าพุโครชิสสืบเน่ืองมากจากการใช้เคร่ืองประดับโบราณของชาวโคล เชียน ท่ีมีอยู่ใน

พิพิธภัณฑ์จริงกว่า 30 ช้ิน มาขยายแบบแล้วดีไซน์เป็นน้าพุ เช่นม้าคู่บนสุดของยอดน้าพุ ได้ถอด

แบบมาจากต่างหูของชาวโคลเช่ียนยุคน้ัน ท าให้น้าพุแห่งน้ีมีท้ังเร่ืองราว และความสวยงามท่ีเป็น 

เอกลักษณ์ น าท่านชม วิหารบากราติ (Bagrati Cathedral) เป็นอาสนวิหารสมัยศตวรรษท่ี11 ใน

เมืองคูทาย สิเป็นผลงานช้ินเอกของสถาปัตยกรรมจอร์เจียนยุคกลาง อาสนวิหารได้รับความ

เสียหายอย่างหนัก ตลอดหลายศตวรรษ และได้รับการสร้างข้ึนใหม่ให้อยู่ในสภาพปัจจุบันผ่าน
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กระบวนการท่ีค่อยเป็นค่อย ไปมหาวิหารแห่งน้ีเป็นจุดสังเกตท่ีโดดเด่นในทิวทัศน์ของคูทายสิ

ตอนกลาง โดยต้ังอยู่บนเนินเขาอูกิเมริ โอนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร    

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก TSKHALTUBO PLAZA หรอืเทยีบเท่า 

วันทีห่ก คูไตซ ี– ถ้าโพรมธีอุีส – บาทูม ี– ล่องเรอืในทะเลดํา  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเข้าชม ถ้าโพรมธีีอุส (Prometheus Cave) ถ้าท่ีมีหินงอกหินย้อย เกิดเป็นความงดงามตาม

ธรรมชาติท่ีหาชมได้ยาก ได้มีการปรับปรุงด้านในให้เหมาะแก่การท่องเท่ียว ซ่ึงมีการประดับไฟ

งดงามตระการตา ส่วนช่ือของถ้าโพรมีธีอุส เป็นหน่ึงในช่ือของเทพในปรนัมกรีก เป็นเทพผู้น าไฟมา

ให้มนุษย์ใช้ ท าให้มนุษย์เกิดการพัฒนา 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี (Batumi) เมืองน้ีต้ังอยู่บนริมะเล บนชายฝ่ังตะวันออกของ

ทะเลด า เป็นเมืองหลวงของอัตจารา เป็นสาธารณรัฐอิสระท่ี ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตก

ของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูมิ เป็นเมืองท่ีมีท่าเรือส าคัญ ขนาดใหญ่ น าทุกท่าน ล่องเรอืในทะเล

ดําชมอ่าวเมืองบาทูมี (Black Sea) เหตุท่ีได้ช่ือว่าทะเลด าก็เพราะดินโคลนชายฝ่ัง ดินทราย

ชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป็นสีด า อันเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชม

ความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ จากน้ันน าท่านเดินทางบนถนนเลียบชายหาด (Batumi Promenade) 

ท่ียาวถึง 6 กิโลเมตร สร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1884 ประดับด้วยน้าพุงดงามตลอดสาย และเป็นถนนท่ียาว

ท่ีสุดบนฝ่ังทะเลด า  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสรณ์แห่งความรกัอาลแีละนโีน่ (Ali and nino sculpture) รูปปั้นสูง 8 เมตร 

ริมทะเลด าท่ีสามารถเคล่ือนไหวได้ สร้างข้ึนเพื่อแสดงถึงความรักหนุ่มสาว ต่างเช้ือชาติและศาสนา

และแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่านชมโชว์การแสดงน้าพุเต้นระบํา (Fountain Show) ซ่ึงต้ังอยู่กลางเมืองบาทูมิ 

ทีพ่ัก นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก BEST WESTERN PREMIER หรอืเทยีบเท่า 

วันทีเ่จ็ด บาทูม ี– สนามบนิ – อิสตันบูล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ได้เวลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และ

มีเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

10.35 น. น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯด้วยเท่ียวบิน TK391 
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11.40 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล รอเปล่ียนเคร่ือง 

16.50 น. ออกเดินทางต่อกลับสู่ กรุงเทพด้วยเท่ียวบิน TK58 

วันทีแ่ปด กรุงเทพฯ 

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

LET’S GO GEORGIA 

8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว 

24 – 31 พฤษภาคม 2566 65,900.- 6,900.- 

31 พฤษภาคม - 7 มิถนุายน 2566 66,900.- 8,900.- 

14 – 21 มิถุนายน 2566 66,900.- 8,900.- 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม35  USD/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทย 24 USD/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 
 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ท่ี

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีน 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน  

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่า 
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ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย

อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ

ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล

คณะทัวร์ท้ังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ

ทางบรษัิทได้ **  

- เบีย้ประกันเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่อีายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวิีตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
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อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า

เดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถ่ิน  (35 USD/ต่อท่าน)  

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 USD/ต่อท่าน) 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซีา่หรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจรงิ 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรยีมเอกสารย่ืนวซี่าและการย่ืนวซีา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่กว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ตา่กว่า 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีน่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ

บินก าหนด เช่น ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

และร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่าน้ัน 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีนั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจอง

 ท่ีพัก  และ ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 
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 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจ าท่ีน่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบ่รษัิทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิทยินดคืีน

เงินค่าบรกิารตามทีลู่กค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจรงิ โดยต้องมรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน 

ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 4.5 ก รณี

ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี ระบุ ไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เง่ือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง ไ ม่
 ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
 อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
 เล่ือนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า
 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัว
 เคร่ืองบินหรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
 จ านวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์
 ท้ังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 
 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมทีพั่ก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้อง
 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ
 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน้า ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
 แตกต่างกัน 
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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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