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 1  
19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ (TK) พบเจา้หนา้ทีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวก 

22.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ เทียวบินที TK65 

(22.55-05.45(+1)) / TK378 (07.45-11.05) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.40 ชวัโมง 

บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) แวะเปลียนเครืองทสีนามบินอสิตนับูล ประเทศตรุกี 

 

2 กรุงทบลิซิ-ีเมืองคาซเบกี-นังรถ 4WD-หุบเขาคอเคซัส-โบสถเ์กอรเ์กตี 
11.05 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย (Georgia)  

หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถินชา้กว่าประเทศไทย 3 ชวัโมง กรุงทบิลิซี (Tbilisi) 

เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย (Georgia) ริมฝังแม่นาํครูา(Kura) เมืองนีถูกสรา้งโดย วาคตงั จอร ์

กาซาลี กษัตรยิจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ในครสิตศตวรรษที 4 ปัจจบุนัทบิลิซีเป็นศนูยก์ลางการ

ขนส่งและการคา้ เนืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรเ์ป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีป

ยโุรป  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี  (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา

(Stepantsminda) ชือนีเพิงเปลียนเมือปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออรโ์ธด๊อก ชือ สเตฟาน ไดม้า

พํานักอาศัยและก่อสร้างสถานทีสาํหรับจําศีลภาวนาขึน เมืองนีอยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี 

ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตงัอยู่ริมฝังแม่นาํเทอรกี์ ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเทียวบน

เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus) ทีสาํคัญของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทัศนท์ีสวยงามโดยรอบ รวมทัง

เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอีกดว้ย จากนนันาํท่านขึนรถ 4WD (รถขับเคลือน 4 ล้อ) เพือ

เขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) นาํท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี(Gergeti 

Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาด 
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ใหญ่ สรา้งขึนในศตวรรษที 14 เป็นโบสถช์ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึงเป็นสญัลักษณส์าํคัญหนึง

ของประเทศจอรเ์จีย ตงัอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ทรีะดบัความสงูจากนาํทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที

มีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ปรบัเปลียนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม)  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทพีัก **Buffet** 

พักท ีRoom Hotel Kazbegi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทือกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 

หรือพักท ีHotel Gudauri Lodge ระดับ  ดาว 
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(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทือกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 
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3 เมืองกูดาอูร-ีอนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย-ป้อมอันนานูร-ีอ่างเก็บนาํชินวาร-ีจานชาเดอนี 

   ช้อปปิงห้าง East point  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนนันาํท่านเดินทางสูเ่มืองกูดาอูร ี(Gudauri) เมืองสกีรีสอรท์ทมีีชอืเสียง ตงัอยู่บริเวณทีราบเชิง

เขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนาํทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแห่งนีเป็น

แหล่งทีพักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึงจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 

ระหว่างทางชมทิวทศันอ์ันสวยงาม ตามทางเสน้ทางหลวงทีสาํคัญของจอรเ์จียทีมีชือว่า Georgian 

Military Highway หรือเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเป็นถนนสายสาํคญัทีสดุทถีูกสรา้ง

ขึนในสมัยทีจอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพือใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้ม

เทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัทีภมูิภาคน ีถนนแห่งประวตัิศาสตรน์ีเป็นเสน้ทางทีจะนาํท่านขึนสู่

เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาทีตังอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ทีมีความยาวประมาณ 

1,100 กม. ทีเป็นเส้นกันระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอรเ์จีย นาํท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถาน

รัสเซีย-จอรเ์จีย (Russia–Georgia Friendship Monument) อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บน

เนินเขา สรา้งขึนในปี  เพือเฉลิมฉลองครอบรอบ  ปี ของสนธิสัญญาจอรจ์ีเอฟสกี และ

ความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวียตและจอรเ์จีย จดุชมวิวนีถือเป็นจดุชมวิวทีสวยทสีดุแห่งหนึงของ

จอรเ์จีย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเดินทางชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ทีมีกาํแพงลอ้มรอบ ริม

แม่นาํอรักวี ถูกสรา้งขึนในสมัยศตวรรษที16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังทีตังอยู่ภายใน

กาํแพง ซึงเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน ภายในยงัมีหอคอยทรงสีเหลียมใหญ่ทีตงัตระหง่าน ทาํใหเ้ห็น
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ทัศนียภาพทิวทัศนอ์ันสวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี รวมถึงอ่างเก็บนําชินวารี

(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขือนซึงเป็นสถานทีสาํคัญสาํหรับนาํนาํทีเก็บไวส้่งต่อไปยังเมือง

หลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซงึทาํใหช้าวเมืองทบิลิซีมีนาํไวดื้มใช ้นาํท่านเดินกลบัสู่เมืองทบิลิซี(Tbilisi) 

นาํท่านสู่ถนนจาน ชาเดอนี(Jan sharden street) เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าทีเป็นแหล่งศูนย์

รวมทางสงัคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที 9 ต่อมาจึงเปลียนชือ ถนนมาเป็น Chardin Street 

เพือเป็นเกียรติแก่นักท่องเทียวชาวฝรงัเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนีเต็มไปดว้ยรา้นค้า 

รา้นอาหารพนืเมือง รา้นกาแฟมากมาย บรเิวณนีจะมีบา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีทีโดดเด่น นอกจาก

ดา้นอาหารแลว้ยังมีพ่อคา้แม่คา้นาํสิงของต่างๆมาวางขายมากมาย ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปปิงตาม

อัธยาศัย จากนนันาํท่านเดินทางไปยังห้าง East Point ซึงเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลา
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ท่านได้อิสระช้อปปิง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ  เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, 

COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, 

MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA แ ละ อืน ๆ อี ก

มากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 พักท ีHilton Garden Inn, Tbilisi  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
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 4 เดอะโครนิเคิลออฟจอรเ์จีย-โรงอาบนาํแร่เก่าแก-่สะพานสนัติภาพ 

      วิหารศกัดิสิทธิของทบิลิซี-เมืองเกา่ทบิลิซี-ขนึกระเช้าชมป้อมนาริกาลา      
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณส์ถานทีมีการ

บนัทกึเรอืงราวต่างๆ ในหนา้ประวติัศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียเอาไวบ้นเสาขนาดใหญ่จาํนวนถึง 16 

ตน้ ซงึเสาแต่ละตน้นนัมาในไซสใ์หญ่ยกัษ์ทีมีขนาดราวสิบคนโอบ และสงูถึง 35 เมตร และดว้ยทาํเล

ทีตงัซึงอยู่บนภูเขา จากบริเวณนีคณุจึงสามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมืองทบิลิซี ไดแ้บบเต็มๆ ทีให้

ความรูส้กึตนืตาตนืใจและยิงใหญ่ชวนตะลงึ 

นาํท่านชม โรงอาบนาํแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ทนีมีีชอืเสียงในเรอืงบ่อนาํรอ้นกาํมะถนัธรรมชาติ 

(Sulphur Spring Water) นาํท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ขา้มแม่นาํครูาเพือ

เชือมระหว่างตวัเมืองเก่า และตวัเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสรา้นจากเหล็กและกระจกใส เปิดใช้

งานครงัแรกเมือปี ค.ศ. 2010 ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทีมีความสวยงาม

ออกแบบโดยสถาปานิกชาวอิตาเลียนชือ Michele De Lucchi โครงสรา้งถูกออกแบบและสรา้งที

ประเทศอิตาลี และไดน้าํเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพอืเขา้มาติดตงัในเมืองทบิลิซ ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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นาํท่านถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารศักดิสิทธิของทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral) ทีเรียกกันว่า 

Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตังอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย 

สรา้งขึนระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารทีสงูทีสดุ อนัดบัที 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 

นาํท่านเทียวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) นาํท่านขึนกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึนตังแต่คริสต์ศตวรรษที 4 ผ่าน

ผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยทีต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี 

ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงครสิตศ์ตวรรษที 7  ต่อมาพวกมองโกลตงัชือให้

ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลา

เป็นปอ้มแห่งหนึงบนเสน้ทางสายไหมทแีข็งแกรง่และตีไดย้ากทีสดุ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถนิ **Dinner with Show** 

  พักท ีHilton Garden Inn, Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
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5 ไวนเ์ทสติง-เมืองอัพลิสตชิ์เคห-์เมืองกอรี-พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน-เมืองบอรโ์จม-ีสวนบอรโ์จมี 

ขนึกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสู่ไวน์เทสติง(Chateau Mukhrani) ใหท้่านไดช้ิมไวนห์ลากหลายปีการผลิต ชมโรงบ่มองุ่น

เพือผลิตเป็นไวน ์และเรืองราวประวัติศาสตรก์ารผลิตไวน์ก่อตังขึนโดย Ivane Mukhranbatoni 

ตัวแทนของราชวงศแ์ละผูม้ีบทบาททางการเมืองของจอรเ์จียในช่วงศตวรรษที  ในปี  เขา

กลับมาจากฝรัง เศสพร้อมกับความรู้เ กียวกับแนวคิดของการทําไวน์ และนับตังแต่นันมา

ประวติัศาสตรข์องการทาํไวนข์อง Château Mukhrani ก็เรมิขึน ต่อมาในปี  กลุม่ผูป้ระกอบการ

ชาวจอรเ์จียเรมิฟืนฟูโดยมีความตงัใจทจีะรือฟืนอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งศตวรรษทีสิบเกา้สูค่วามรุง่โรจน์

ในอดีตและสรา้งการผลิตขึนใหม่ โดยผสมผสานเทคโนโลยีทีทันสมยัและดงัเดิมเขา้ดว้ยกัน โดยเรมิ

มีการพฒันาบริการการท่องเทียวและบริการไวนก์ารโฮสตท์ัวรไ์วนป์ระเภทต่าง ๆ อิสระใหท้่านเดิน

เล่นไร่องุ่น เดินชมมาดูขันตอนการบ่มไวน ์และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิมชิมรสไวน์ในแบบ

จอรเ์จีย ซงึบอกเลยว่าราคานนัถกูมาก ซือไดใ้นราคาทีไม่ถึงพนับาทไทย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองอัพลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึงเป็นเมืองถาํเก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตงัถิน

ฐานในดินแดนแถบนีกันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการค้าขายสินคา้จาก
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อินเดียไปยังทะเลดาํและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบนัสถานทีแห่งนีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วน

เหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึงส่วนกลางจะเป็นบริเวณทีใหม่ทีสดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรม

การสรา้งตัดหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นทอียู่อาศัย ถาํส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงั

มีหอ้งต่างๆ ซึงคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ทีสรา้งขึนในช่วงคริสต์ศตวรรษที 9 ใหท้่าน

อิสระชมหมู่บา้นทีสรา้งขึนจากถาํนตีามอธัยาศยั 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองกอรี (Gori) ซึงอยู่ทางดา้นทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเป็นเมือง

บา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียทีในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ใน

ยุคศตวรรษที 1920 ถึง 1950 และมีชือเสียงเรืองความโหดเหียมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี 

นาํท่านชมพิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึงเป็นสถานทีรวบรวมเรืองราว และ

สิงของเครอืงใชต้่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารทีสตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑส์ตา

ลิน มีการจดัแสดงชีวประวติัของสตาลิน ตงัแต่เกิดจนกระทงัเสียชีวิต  
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นาํท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใตข้อง

ประเทศจอรเ์จีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน ทีมีชือเสียงระดบัโลกในเรอืงนาํแร่ โดยนาํแร่

ยีห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารนําแร่บริสุทธิทีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี(Bakuriani 

Mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทัวโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชือกันว่าจะทําให้มี 

สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได้ นําท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี(Borjomi City Park) 

สถานทที่องเทียวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอรโ์จมีทนีิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่นาํแร่

ในวันหยุด จากนนันาํท่านขึนกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมี อิสระใหท้่านเก็บ

ภาพวิวทิวทศันธ์รรมชาติจากมมุสงูตามอธัยาศยั 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทพีัก 

พักท ีHotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

6    เมืองคูไตซ-ีอารามจีลาติ-มหาวหิารบากราติ-เมืองบาทมู-ีลอ่งเรือริมฝังทะเลดาํของบาทมู ี

Alphabetic Tower 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi) เมืองนีมีความเจริญเป็นอนัดบัสองรองจากทบิลีซี ชมความ

สวยงามของเมืองคไูตซี ซงึมีชือเสียงทางดา้นวัฒนธรรมและไดร้บัการขึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก 

ซึงถ้ายอ้นกลับไปเมือสมัยศตวรรษที 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส 

(Empire of Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ทีอยู่ทางดา้นของตะวันตก

ของประเทศ นาํท่านชมอารามจีลาติ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง ถูกคน้พบในช่วง

คริสตศ์ตวรรษที 12 โดยทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจีลาตินีขึนเป็นมรดกโลกเมือ ปี 

ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถเ์ซนตน์ิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์

เซนต ์จอรจ์ (St.George) โดยในโบสถเ์ซนตน์ิโคลาสนัน มีภาพเขียนสีเฟรสโกทีสวยงามตระการตา

มากมายหลายภาพเล่าเรืองราวเกียวกับคริสตศ์าสนา ทียังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ ์โดยบริเวณตรง
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โดมขนาดใหญ่ของโบสถซ์ึงเป็นภาพพระแม่มารีนัน ใชก้ระเบืองโมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 

ลา้นชิน นาํท่านชมมหาวิหารบากราติ(Bagradi Cathedral) ตงัชอืตามพระเจา้บากราตที 3 กษัตริย ์

ผู ้ทรงรวมจอรเ์จีย สร้างขึนในปลายคริสต์ศตวรรษที 10 โดยมหาวิหารแห่งนีแม้จะถูกพวกเติรก์

ทาํลายไปบางส่วน แต่ซากปรกัหักพังของโบสถก์็ยงัปรากฏจนถึงทุกวนันี โดยไดม้ีการบูรณะมาโดย

ตลอด ซงึสะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยคุกลางไดอ้ย่างเด่นชดั และสวยงามอย่างยงิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านสู่ เมืองบาทูมี (Batumi) เมืองริมทะเลบนชายฝังตะวันออกของทะเลดาํ เป็นเมืองหลวง

ของอัตจารา(Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระทีปกครองตนเอง อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศ

จอรเ์จีย ครอบคลมุพืนทีบริเวณกวา้ง นาํท่านล่องเรือริมฝังทะเลดาํของบาทูมี ชมความสวยงาม

ของทะเล บา้นเรือนทีถูกสรา้งขึนตามแบบรูปทรงโบราณทีปลกูกนัอย่างสวยงามตามรมิทะเล พรอ้ม

กับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชา อิสระให้ท่านได้เทียวชม

บริเวณทะเลดาํ **การล่องเรือนนัขึนอยู่กบัสภาพอากาศ กรณีทไีม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธปิรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม** 

นาํท่านถ่ายรูปตึก Alphabetic Tower เป็นตกึสงูตระหง่า เป็นแลนดม์ารค์ทสีาํคญั 

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

  พักท ีHotel The Grand Gloria - Lake View Batumi หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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(ทพีกัติดทะเลดาํ) 
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 7   จัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ถนนเลียบชายหาดบาทมีู-อนุสาวนียอ์าลีและนีโน่ 

     หอคอยชิงช้าสวรรค-์สนามบนิเมืองบาทูม ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  นาํท่านสู่จัตุรัสเปียเซซ่า (Piazza Square) ตงัอยู่ใจกลางเมืองเก่าบาทูมี (Batumi Old Town) 

สร้างขึนในปี 2009 เป็นอาคารทีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชือดังชาวจอร์เจีย Vazha 

Orbeladze ทสีรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ที

ผ่านมา สถานทีแห่งนีไดเ้ริมปรบัปรุงเพือใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง 

และเลือกซือของฝากพืนเมืองนาํท่านสู่ถนนเลียบชายหาดบาทูมี (Batumi Promenade) ถนน

เลียบชายหาดทียาวถึง 6 กิโลเมตร สรา้งขึนตังแต่ปี ค.ศ. 1884 ประดับดว้ยนาํพุงดงามตลอดสาย 

และเป็นถนนทียาวทีสดุบนชายหาดทะเลดาํ ทศันียภาพผสมผสานวิวภเูขาและวิวทะเล นาํชมแลนด์

มาร์คสําคัญ ๆ ตลอดถนน ชมอนุสาวรีย์อาลีและนีโ น่  (Ali and Nino Monument) เ ป็น

สถาปัตยกรรมโลหะสมัยใหม่ ทาํดว้ยเหล็ก เคลือนไหวได ้ความสงูประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปิน

ชาวจอรเ์จีย Tamara Kvesitadze ทีบอกเล่าเรืองราวความรกัและความเศรา้ของ อาลี หนุ่มมุสลิม 

กับเจา้หญิง นิโน แห่งจอรเ์จีย หลงัจากถูกกองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขียนชาว

อาเซอรไ์บจาน นอกจากนียังมีความพิเศษคือรูปปันนี จะขยับเขา้หากนัในเวลา 19.00 น.ของทุกวนั 

ถ่ายรูปกบั หอคอยชิงช้าสวรรค ์(Ferris Wheels Tower) ทตีงัริมทะเล  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองบาทูมี เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตวั

เดินทางกลบัปผ 

17.35 น. ออกเดินทางจากกรุงบาทมู ีกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK) เทียวบินที 

TK393 (17.35-18.35) / TK64 (20.55-10.10+1) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 18.55 

ชวัโมง บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) แวะเปลียนเครืองทสีนามบินอสิตนับูล ประเทศตรุกี 
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 8 กรุงเทพ(สนามบินสวุรรณภูมิ) 
10.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 

 
 

Flights (รายละเอียดเทยีวบิน) กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดียว 

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  66,999.- 69,999.- 19,000.- 

TK69/TK378 23.05-05.20+1//06.40-09.55 

TK393/TK68 21.35-22.40//01.45-15.25 

29 เมษายน – 06 พฤษภาคม  
(วนัแรงงาน) 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 

สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงอืนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้าํระเงินแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงอืนไขแลว้และไม่สามารถเปลียนแปลงเงอืนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อนัเนอืงมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 

หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทงันีจะคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนืองมาจากได้รับทราบเงอืนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เนืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ีทาํใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ

เปลียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด

สาํรองเวลาในการจองตัวเครืองบินไว้อย่างตาํ -  ชัวโมง ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทเีกิดขึนในส่วนของตวัเครืองบินทไีม่เกียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเป็นราคาทัวรต์งัแต่ 15 ท่านขึนไป รบัไม่เกิน 30 ท่าน** 

**สาํหรบัท่านทพีกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึนอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเทยีวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทรีะบุตามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารทีระบตุามรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานททีกุแห่งทรีะบุตามรายการ   

6. ค่าประกนัอุบติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุ้มครอง โรคประจาํตัวหรือโรครา้ยแรงทีแพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอืนๆ 

เป็นไปตามเงอืนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอยีดเป็นไปตามเงือนไขแห่ง.   

กรมธรรม)์ 

8. นาํดืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

อัตรานีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ไีม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ นสาํหรบัชาวต่างชาติ ทไีม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ น 

3. ค่าภาษีนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บเพมิ หากสายการบินมีการปรบัขนึก่อนวนัเดินทาง 

4. ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพมิ 7% ในกรณีทีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืมสงัพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

6. ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมีนาํหนกัเกินกว่าทีสายการบินนนัๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

7. ค่าทิปคนขบัรถ (60 EUR / ยูโร) ตลอดการเดินทาง 

8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์นึอยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 

การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงินมัดจาํท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากทีท่านส่งเอกสารการจองภายใน  วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมอืไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านนั  

2. ส่วนทีเหลือชาํระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ชาํระส่วนทีเหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ่้ายในสว่นของค่าทีพกัและตวัเครืองบิน มิฉะนนั

จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามทีกาํหนด ขออนญุาตตดัทีนงัใหล้กูคา้ท่านอนืทีรออยู่ 

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั โดยไม่มีเงอืนไข 

3) เมือท่านชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบุไวท้งัหมดนีแลว้ 
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3. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเดินทาง ทีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างตาํ  หนา้ เพือทาํการสาํรองทนีงัภายใน  วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บรษิัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

4. หากท่านทีตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายทเีกิดขึน 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี

ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 

เงอืนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทาํการจอง เพือความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ

บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกาํหนดผู้เดินทางขันตาํของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีกาํหนดให้มีผู้

เดินทาง ขันตาํ 15 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงทีกาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิมค่าทัวร ์หรือ 

เลือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง

เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน ดังนนั กรุณาสอบถามยืนยันการออก

เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครงั 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เนืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนนั ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน

ตัวออก ทาํให้กรุ๊ปมีค่าใชจ่้ายเพิมเติมขึน หรืออาจทาํให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนัน ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหเ้ลือนวนัเดินทางใดๆ ไดท้งัสิน หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงือนไข

การยกเลิกการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามทีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระ

เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลียนแปลงจํานวนผู้เ ดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง

เปลียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ่้ายทีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ

ขาย อย่างนอ้ยทีสดุเท่าจาํนวนเงินมดัจาํ ทงันีทงันนัใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขของบรษิัทฯ 

 

เงอืนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 

สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ทีจ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
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3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ทีจ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทวัรที์ชาํระแลว้ทงัหมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้

เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลียนชือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย  

วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง ทงัหมดทงันีขึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง

และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสาํหรับการดาํเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังที

เปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

หมายเหตุสาํคัญเพมิเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีเกิดจากเหตสุุดวิสยั อาทิ การ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั

ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณ์

ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายท่องเทียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ

สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ 

ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ทีไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได ้

ทงันีทางบริษัทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทุกท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวัน

เดินทาง 

4. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทยีวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทียวอนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ

จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่

อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทงัใน

กรณีทที่านจะใชห้นงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีนาํเงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ หรือ เนอืงจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
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7. ในกรณีทีพาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราปัมใดๆ ทีไม่เกียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบริษัทไดมี้การชาํระค่าใชจ้่าย

ในการเดินทางทงัหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีททีางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมอื ซงึ

เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในการบริการนนัๆ เนืองจากค่าใชจ่้ายทุก

อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ีตงัครรภ,์ เด็กอายุตาํกว่า 2 ขวบ, ผูท้ี

นังวิลแชร ์หรือบุคคลทีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพือสอบถามและหาข้อสรุป

รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้

บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็น

สาํคญั 

12. หา้มนาํเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑที์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ

มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบรษัิทฯ กาํกบัเท่านนั 

ตัวเครอืงบินและทนัีงบนเครอืง 

1. ตัวเครืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลือนวัน

เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้าํรองทีนงัพรอ้มชาํระเงินมัดจาํค่าตวัเครืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า

จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจาํตวัเครืองบิน ซึงมีค่าใชจ่้ายแลว้แต่สาย

การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตัวเครืองบินไปแลว้ (กรณีตัว Refund) ผู ้

เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไดจ้ะขึนอยู่กับแต่

ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บเงินเพิมเติมในกรณีทีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนาํมนัเพมิเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัทีนงับนเครืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซงึทางบริษัทไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท้นีงัตามทีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านทีจะออกตวับินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตวัเองกรุณาแจง้บริษัทเพอืขอคาํยืนยนัว่าทัวร ์

นนัสามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนนัทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายทเีกิดขึน  
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7. ทนีงั Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึนกบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านทใีชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตวัท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นาํหนักกระเป๋าสมัภาระทีโหลดหรือถือขึนเครืองสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนาํหนักเกินกว่า

กาํหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันนัเอง 

10. ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย  วนัก่อนเดินทาง มิฉะนนับรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทพีัก 

1. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต้องไดร้ับการยืนยันจากบริษัทอีกครงั หลังจากไดส้าํรองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุใน

โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พัก โดยมีหอ้งพักสาํหรบัผูส้บู

บุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพกั ทงันีขนึอยู่กบัความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรบัท่านทีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพักขึนอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง

แลว้  

4. เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท

จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชนั  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ  ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ  เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก  ห้อง คือ  ห้องพักคู่ และ  ห้องพักเดียว โดยอาจจะมี

ค่าใชจ่้าย ขึนอยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึนมากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางครงัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิด

ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครงัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

สาํหรับผู้เดินทางทถีือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 

ประเทศจอรเ์จีย อนุญาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 365 วนั 

 

** เมอืทา่นชาํระเงินค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 

** จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงอืนไขข้อตกลงทงัหมดน ี** 


