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    1 กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

23.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองบาทูมี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK69 

(23.05-05.20(+1)) / TK390 (06.55-09.45) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.40 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) แวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
 

     2 บาทูม ี- ถนนเลียบชายหาดบาทมูี - อนุสาวรียอ์าลีและนีโน่ - ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด า - 
จัตุรัสเปียเซซ่า - เมืองเก่าบาทูมี - ตกึ Alphabetic Tower 
09.40 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองบาทูมี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิ่น

ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชั่วโมง) เมืองบาทูมี(Batumi) เมืองริมทะเลบนชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลด า 
เป็นเมืองหลวงของอตัจารา(Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระท่ีปกครองตนเอง อยู่ทางดา้นตะวนัตกของ
ประเทศจอร์เจีย ครอบคลุมพื ้นท่ีบริเวณกว้าง น าท่านสู่ถนนเลียบชายหาดบาทูมี(Batumi 

Promenade) ถนนเลียบชายหาดท่ียาวถึง 6 กิโลเมตร สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1884 ประดบัดว้ยน า้พุ
งดงามตลอดสาย และเป็นถนนท่ียาวท่ีสดุบนชายหาดทะเลด า ทศันียภาพผสมผสานวิวภูเขาและวิว
ทะเล น าชมแลนดม์ารก์ส าคัญ ๆ ตลอดถนน ชมอนุสาวรียอ์าลีและนีโน่(Ali and Nino 

Monument) เป็นสถาปัตยกรรมโลหะสมัยใหม่ ท าดว้ยเหล็ก เคล่ือนไหวได ้ความสูงประมาณ 8 
เมตร ผลงานศลิปินชาวจอรเ์จีย Tamara Kvesitadze ท่ีบอกเลา่เรื่องราวความรกัและความเศรา้ของ 
อาลี หนุ่มมสุลิม กบัเจา้หญิง นิโน แห่งจอรเ์จีย หลงัจากถกูกองทพัโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรม
ของนักเขียนชาวอาเซอรไ์บจาน นอกจากนีย้ังมีความพิเศษคือรูปป้ันนี ้จะขยับเขา้หากันในเวลา 
19.00 น.ของทกุวนั ถ่ายรูปกบั หอคอยชิงช้าสวรรค(์Ferris Wheels Tower) ท่ีตัง้รมิทะเล  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาทูมี ชมความสวยงามของทะเล บา้นเรือนท่ีถกูสรา้งขึน้ตาม
แบบรูปทรงโบราณท่ีปลกูกนัอย่างสวยงามตามริมทะเล พรอ้มกบัรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ เป็นไร่
สม้ พืชพนัธุธ์ญัญาหารและตน้ชา อิสระใหท้า่นไดเ้ท่ียวชมบรเิวณทะเลด า 
**การล่องเรือนั้นขึน้อยู่กับสภาพอากาศ กรณีท่ีไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม** 
น าท่านสู่จัตุรัสเปียเซซ่า(Piazza Square) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่าบาทูมี(Batumi Old Town) 
สร้างขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารท่ีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังชาวจอรเ์จีย Vazha 
Orbeladze ท่ีสรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ท่ี
ผา่นมา สถานท่ีแหง่นีไ้ดเ้ริ่มปรบัปรุงเพ่ือใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง 
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และเลือกซือ้ของฝากพืน้เมือง น าท่านถ่ายรูป Alphabetic Tower เป็นตึกสูงตระหง่า เป็นแลนด์
มารค์ท่ีส าคญัซึ่งสามารถขึน้ไปชมวิวดา้นบนได ้

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (360 Sky Bar (Sheraton) - ตรงข้ามตกึ Alphabetic Tower) 
พักที ่Hotel The Grand Gloria - Lake View Batumi หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (ท่ีพกัติด
ทะเลด า) 
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   3 บาทูมี - คูไตซี - อารามจลีาต ิ– มหาวหิารบากราต ิ- ถ า้อนุสาวรียธ์รรมชาต ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี(Kutaisi) เมืองนีมี้ความเจริญเป็นอนัดบัสองรองจากทบิลีซี ชมความ
สวยงามของเมืองคไูตซี ซึ่งมีช่ือเสียงทางดา้นวฒันธรรมและไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก 
ซึ่งถา้ยอ้นกลบัไปเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลคลิส 
(Empire of Colclis) และอาณาจกัรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ท่ีอยู่ทางดา้นของตะวนัตก
ของประเทศ น าท่านชมอารามจีลาติ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง ถูกคน้พบในช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 โดยทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจีลาตินีข้ึน้เป็นมรดกโลกเม่ือ ปี 
ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบง่เป็นสองส่วนคือโบสถเ์ซนตน์ิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์
เซนต ์จอรจ์ (St.George) โดยในโบสถเ์ซนตน์ิโคลาสนัน้ มีภาพเขียนสีเฟรสโกท่ีสวยงามตระการตา
มากมายหลายภาพเล่าเรื่องราวเก่ียวกับคริสตศ์าสนา ท่ียงัคงอยู่ในสภาพสมบูรณ ์โดยบริเวณตรง
โดมขนาดใหญ่ของโบสถซ์ึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนัน้ ใชก้ระเบือ้งโมเสกสีทองประดบัประดากว่า 2 
ลา้นชิน้ น าท่านชมมหาวิหารบากราติ(Bagradi Cathedral) ตัง้ช่ือตามพระเจ้าบากราตท่ี 3 
กษัตริยผ์ูท้รงรวมจอรเ์จีย สรา้งขึน้ในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 10 โดยมหาวิหารแห่งนีแ้มจ้ะถกูพวก

เตริก์ท าลายไปบางสว่น แตซ่ากปรกัหกัพงัของโบสถก็์ยงัปรากฏจนถึงทกุวนันี ้โดยไดมี้การบรูณะมา
โดยตลอด ซึ่งสะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยคุกลางไดอ้ยา่งเดน่ชดั และสวยงามอยา่งยิ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ถ า้อนุสาวรียธ์รรมชาติ (Prometheus Cave) ถ า้แห่งนีถ้กูคน้พบและศกึษาโดย
นกัส ารวจถ า้ชาวจอรเ์จีย ในช่วงตน้ทศวรรษ 1980 เป็นส่วนหนึ่งของระบบถ า้ขนาดใหญ่ท่ีรวมกัน
เป็นแม่น า้ใตด้ินสายเดียว ขณะนีมี้การส ารวจแม่น า้ประมาณ 30 กม. ซึ่งมีความยาวประมาณ
ครึ่งหนึ่งของระบบถ า้ทัง้หมด ในปี พ.ศ. 2528 ไดมี้การเปล่ียนถ า้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ในปี พ.ศ. 
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2532 มีการวางเสน้ทางเดินเทา้ในถ า้ประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสรา้งบนัไดและทางเดินขึน้ และ
เจาะอุโมงคย์าว 150 เมตรท่ีทางออก และเริ่มก่อสรา้งอาคารชัน้ล่าง ถ า้มีการติดตัง้ไฟส่องสว่าง
ชั่วคราว 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Best Western Kutaisi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

   4 คูไตซี  - บอรโ์จมี - สวนบอรโ์จม ี- หน้าผาเหนือสวนบอรโ์จม ี
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองบอรโ์จมี(Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใตข้อง
ประเทศจอรเ์จีย มีประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 15,000 คน ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเรื่องน า้แร ่โดยน า้แร่
ย่ีห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บริสุทธ์ิ ท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเ รียนี(Bakuriani 
Mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกันว่าจะท าใหมี้ 
สขุภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นเขา้ชมสวนบอรโ์จมี(Borjomi City Park) สถานท่ีทอ่งเท่ียวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอรโ์จ
มีท่ีนิยมมาเดนิเลน่และผอ่นคลายโดยการแชน่  า้แรใ่นวนัหยดุ จากนัน้น าท่านขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิว
บนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมี อิสระใหท้า่นเก็บภาพวิวทิวทศันธ์รรมชาตจิากมมุสงูตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 5 บอรโ์จมี - เมืองกอรี - พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลิน - เมืองอัพลิสตช์เิคห ์- วหิารจวารี 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกอรี(Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมือง
บา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ใน
ยคุศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้
น าท่านชมพิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน(Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเรื่องราว และ
สิ่งของเครื่องใชต้า่งๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑส์ตา
ลิน มีการจดัแสดงชีวประวตัขิองสตาลิน ตัง้แตเ่กิดจนกระทั่งเสียชีวิต  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอัพลิสตช์ิเคห(์Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถ่ิน
ฐานในดินแดนแถบนีก้ันมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จาก
อินเดียไปยงัทะเลด าและตอ่ไปถึงทางตะวนัตก ปัจจบุนัสถานท่ีแห่งนีแ้บง่ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วน
เหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณท่ีใหม่ท่ีสดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรม
การสรา้งตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแตง่ภายในใดๆ และยงั
มีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ใหท้่าน
อิสระชมหมูบ่า้นท่ีสรา้งขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั 

ท่านชมวิหารจวารี(Jvari Monastery) โบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสตน์ิกาย
ออโธดอก สรา้งขึน้เม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายใน
โบสถมี์ไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถนี์ต้ัง้อยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น า้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่น า้มิควารี  
และแมน่ า้อรกัวี  
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Room Hotel Kazbegi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 
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หรือพักที ่Hotel Gudauri Lodge ระดับ 5 ดาว 
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  6 ขึน้รถ 4WD - หุบเขาคอเคซัส - โบสถเ์กอรเ์กตี ้- ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน ้าชนิวารี 
-  

อนุสรณส์ถานรัสเซยี-จอรเ์จยี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพ่ือเขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) น าท่าน
ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี(้Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา 
(Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลาง
หุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณส์ าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ท่ี
ระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2,170 เมตร 
(ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรบัเปล่ียนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม)  

น าท่านเดินทางชมป้อมอันนานูรี(Ananuri Fortress) ปอ้มปราการเก่าแก่ ท่ีมีก าแพงลอ้มรอบ ริม
แม่น า้อรกัวี ถูกสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัท่ีตัง้อยู่ภายใน
ก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็น
ทศันียภ์าพทิวทัศนอ์นัสวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้รวมถึง อ่างเก็บน ้าชินวารี
(Zhinvali Reservoir) และยงัมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานท่ีส าคญัส าหรบัน าน า้ท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยงัเมือง
หลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งท าใหช้าวเมืองทบลิิซีมีน า้ไวด่ื้มใช ้
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น าท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย (Russia–Georgia Friendship Monument) 
อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี 
ของสนธิสญัญาจอรจี์เอฟสกี และความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวียตและจอรเ์จีย จุดชมวิวนีถื้อ
เป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึ่งของจอรเ์จีย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
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พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 7 ทบลิิซี - ย่านเมืองเก่าทบลิิซี - ขึน้กระเช้าขมป้อมนาริกาลา - วหิารศักดิสิ์ทธิท์บลิิซี -  
สะพานสันตภิาพ - โครนิเคลิ ออฟ จอรเ์จยี - ไวนเ์ทสติง้ (Chateau Mukhrani) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าทบิลิซี(Old town) น าท่านขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ผ่าน
ผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยท่ีต่างผลดักันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้
ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต้อ่เติมปอ้มในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 7  ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ช่ือให้
ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าปอ้มนอ้ย (Little Fortress) นกัประวตัิศาสตรย์กย่องว่าปอ้มนาริกาลา
เป็นปอ้มแหง่หนึ่งบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกรง่และตีไดย้ากท่ีสดุ น าทา่นถ่ายรูปดา้นนอกกบัวิหาร
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ศักดิสิ์ทธิ์ของทบิลิซี(Holy Trinity Cathedral) ท่ีเรียกกนัวา่ Sameba เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัร
ออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยูใ่นทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และ
เป็นวิหารท่ีสงูท่ีสดุ อนัดบัท่ี 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 
น าท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ขา้มแม่น า้ครูาเพ่ือเช่ือมระหว่างตวัเมืองเก่า 
และตวัเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสรา้นจากเหล็กและกระจกใส เปิดใชง้านครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 
2010 ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหม่ท่ีมีความสวยงามออกแบบโดยสถาปานิก
ชาวอิตาเล่ืยนช่ือ Michele De Lucchi โครงสรา้งถกูออกแบบและสรา้งท่ีประเทศอิตาลี และได้
น าเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพ่ือเขา้มาติดตัง้ในเมืองทบิลิซี น าท่านชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ 
จอรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณส์ถานท่ีมีการบนัทึกเรื่องราวต่างๆ ในหนา้
ประวตัิศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียเอาไวบ้นเสาขนาดใหญ่จ านวนถึง 16 ตน้ ซึ่งเสาแตล่ะตน้นัน้มา
ในไซสใ์หญ่ยกัษท่ี์มีขนาดราวสิบคนโอบ และสงูถึง 35 เมตร และดว้ยท าเลท่ีตัง้ซึ่งอยู่บนภูเขา จาก
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บริเวณนีค้ณุจึงสามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมืองทบิลิซี ไดแ้บบเต็มๆ ท่ีใหค้วามรูส้ึกต่ืนตาต่ืนใจ
และยิ่งใหญ่ชวนตะลงึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ไวนเ์ทสติง้(Chateau Mukhrani) ใหท้่านไดช้ิมไวนห์ลากหลายปีการผลิต ชมโรงบม่องุ่น
เพ่ือผลิตเป็นไวน์ และเรื่องราวประวัติศาสตรก์ารผลิตไวนก์่อตัง้ขึน้โดย Ivane Mukhranbatoni 
ตวัแทนของราชวงศแ์ละผูมี้บทบาททางการเมืองของจอรเ์จียในช่วงศตวรรษท่ี  19 ในปี1876 เขา
กลับมาจากฝรั่ งเศสพร้อมกับความรู้เ ก่ียวกับแนวคิดของการท า ไวน์ และนับตั้งแต่นั้นมา
ประวตัิศาสตรข์องการท าไวนข์องChâteau Mukhani ก็เริ่มขึน้ ตอ่มาในปี 2003 กลุ่มผูป้ระกอบการ

ชาวจอรเ์จียเริ่มฟ้ืนฟโูดยมีความตัง้ใจท่ีจะรือ้ฟ้ืนอสงัหารมิทรพัยแ์หง่ศตวรรษท่ีสิบเกา้สู่ความรุง่โรจน์
ในอดีตและสรา้งการผลิตขึน้ใหม่ โดยผสมผสานเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและดัง้เดิมเขา้ดว้ยกนั โดยเริ่ม
มีการพฒันาบริการการท่องเท่ียวและบริการไวนก์ารโฮสตท์วัรไ์วนป์ระเภทตา่ง ๆ อิสระใหท้่านเดิน
เล่นไร่องุ่น เดินชมมาดูขัน้ตอนการบ่มไวน ์และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิม้ชิมรสไวนใ์นแบบ
จอรเ์จีย ซึ่งบอกเลยวา่ราคานัน้ถกูมาก ซือ้ไดใ้นราคาท่ีไมถ่ึงพนับาทไทย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

   8 ทลิบซิี - จานชาเดอน่ี - โบสถเ์มเคต ี- สนามบนิทบลิิซี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินกลบัสู่เมืองทบิลิซี(Tbilisi) น าท่านสู่ถนนจาน ชาเดอน่ี(Jan sharden street) เป็น
ถนนคนเดนิยา่นเมืองเก่าท่ีเป็นแหล่งศนูยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรม ตอ่มาศตวรรษท่ี 9 ตอ่มาจึง
เปล่ียนช่ือ ถนนมาเป็น Chardin Street เพ่ือเป็นเกียรติแก่นกัท่องเท่ียวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin 
ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพืน้เมือง ร้านกาแฟมากมาย บริเวณนีจ้ะมี



KGG140911-TK จอรเ์จยี บาทมู-ีทลบิซิ ี9วัน6คนื  

บา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีท่ีโดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแลว้ยงัมีพ่อคา้แม่คา้น าสิ่งของต่างๆมา
วางขายมากมาย ให้ท่านไดอิ้สระช้อปป้ิงตามอัธยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังห้าง East 

Point ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 
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 และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชมโบสถเ์มเคตี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 
ตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาท่ีเบือ้งล่างเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถกูใชเ้ป็นปอ้มปราการ และท่ีพ านกั
ของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดียวกนั น าทา่นออกเดนิทางกลบัสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

17.25 น. ออกเดนิทางจากกรุงทบลิิซี กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK) เท่ียวบนิท่ี 
TK383 (17.25-18.55) / TK68 (01.45(+1)-15.35) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 18.55 
ชั่วโมง บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) แวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบนิอิสตนับลู ประเทศตรุกี 

   9 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
15.35 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 

อังคาร - พุธ 28 มีนาคม – 5 เมษายน 
2566 

69,999 69,999 9,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4 -5 ชั่ วโมง ทั้งนีเ้พ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบนิท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่10 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 

**เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บาง
โรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 
เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม  
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทาง
รายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

7. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม)์ 
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8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจอรเ์จียส าหรบัชาวตา่งชาต ิท่ีไมไ่ดร้บัการงดเวน้วีซา่เขา้ประเทศจอรเ์จีย 
3. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
4. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
6. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. คา่ทิปคนขบัรถ 60 EUR (ประมาณ 2,250 บาท) ตลอดการเดนิทาง 
8. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในส่วนของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

1) หากไมช่  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแตล่ะเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต  ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรนี์ก้  าหนดใหมี้ผู้
เดนิทาง  
ข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดนิทางไมถึ่งท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร ์หรือ เล่ือนการ
เดนิทาง หรือ ยกเลิกการเดนิทาง หากท่านมีไฟลท์บนิภายในประเทศ แตม่ิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ
ลว่งหนา้ก่อนทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดนิทางก่อน
จองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนัน้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงทา่นจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดคา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่ส่วนตวัตา่งๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให ้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน
แจง้วา่ไมส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระคา่ใชจ้่าย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายทกุ
อยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึค  านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 
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12. หา้มน าเขา้กัญชา กญัชง หรือผลิตภัณฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 
ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยแลว้แตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

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

4. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีทา่นออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

 
โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 
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2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บ
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้ง
เด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
และแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

8. โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณภูมิต  ่า เครื่องปรบัอากาศ
จะมีในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

9. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  

การยืน่วีซ่า / การอนุมัตวิีซ่า 
ประเทศจอรเ์จีย อนญุาตใหอ้ยูไ่ดส้งูสดุ 360 วนั 
 

** เมือ่ทา่นช 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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