
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เช้า กลางวัน ค ่า 

1 กรุงเทพฯ – อิสตนับูล (ตุรกี) แวะเปล่ียนเคร่ือง – เมืองทบิลิซี (จอร์เจีย)     

2 
อิสตนับูล (ตุรกี) แวะเปล่ียนเคร่ือง – เมืองทบิลิซี (จอร์เจีย) – เมืองทบิลิซี – 
โบสถเ์มเตห์คี – สะพานสันติภาพ – The Chronicle of Georgia 

  ✓ Hotel in Tbilisi 4 

3 
เมืองทบิลิซี – เมืองกอรี – ป้อมอนานูรี – อนุสาวรียมิ์ตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย 
– เทือกเขา Kazbegi – Gergeti Trinity Church 

✓ ✓ ✓ Hotel in Gudauri 4* 

4 พิพิธภณัฑ์ โจเซฟ สตาลิน – Uplistsikhe – เมืองถ ้าโบราณ – เมืองบาคูเรียนี ✓ ✓ ✓ Hotel in Bakuriani 4* 

5 
เมืองบาคูเรียนี – เมืองบอร์โจมิ – อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park –  
เมืองคทูาอีซี – โบสถ ์Gelati Monastery 

✓ ✓ ✓ Hotel in Kutaisi 4* 

6 
เมืองคทูาอีซี – อนุสาวรียธ์รรมชาติ – เมืองมิสเคดา้ – มหาวิหารจวารี –  
วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองทบิลิซี 

✓ ✓ ✓ Hotel in Tbilisi 4* 

7 
เมืองทบิลิซี – นัง่กระเชา้เคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้าโบราณ อะบา
โนตูบานี – ศูนยก์ารคา้ Tbilisi Galleria mall – ท่าอากาศยานทบิลิชิ –  
อิสตนับูล (ตุรกี) แวะเปล่ียนเคร่ือง 

✓ ✓  - 

8 อิสตนับูล (ตุรกี) แวะเปล่ียนเคร่ือง – กรุงเทพฯ     - 

ก าหนดการเดินทาง : เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2565 

 

WONDERFUL GEORGIA 
จอร์เจีย ทบิลชิิ มิสเคด้า กอรี บาคูเรียนี คูทาอซีี บอร์โจมิ 

8 วนั 5 คืน 

 

 

 

 

ราคาเร่ิมตน้ 
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วันแรก กรุงเทพฯ (าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เมืองทบิลิซี (จอร์เจีย) 

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ M สายการบิน 
TURKISH AIRLINES โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า
ก่อนขึ้นเคร่ือง  

23.00 น.      เดินทางสู่ เมืองทบิลิซี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบิน TK069 
วันที่สอง อิสตันบูล (ตุรกี) แวะเปลี่ยนเคร่ือง – เมืองทบิลิซี (จอร์เจีย) – เมืองทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานสันติภาพ –  

 The Chronicle of Georgia  

05.15 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง 
06.30 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เที่ยวบินที่ TK378 
09.45 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากร 

ท่านเดินทางไปสู่ เมืองทบิลิชิ (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจียตั้งอยู่ริมแม่น ้าคูรา มี
ประชากรประมาณ 1.5 ลา้นคน ทบิลีซีก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษท่ี 5 โดยพระเจา้วาคตงัท่ีหน่ึงแห่งไอบีเรีย และ
นับตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา นครไดท้ าหน้าท่ีเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจกัรและสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่าง ค.ศ. 
1801–1917 นครกลายเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิรัสเซีย โดยท าหน้าท่ีเป็นนครอุปราชหลวง ครอบคลุมพื้นท่ีตอน
เหนือและใต้ของคอเคซัสเน่ืองจากมีท่ีตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปกบัทวีปเอเชีย และอยู่ใกล้กับทางสายไหม ท าให้
กลายเป็นดินแดนกนัชนของมหาอ านาจของโลก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) ตั้งอยู่
เหนือเนินผาสูงริมแม่น ้ามิทควารี (Mtkvari River) เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1278 - 1284 โดย
มีอนุสาวรียท์รงมา้ของกษตัริย ์Vakhtang Gorgasali ผูส้ถาปนาทบิลิซีเป็นนครหลวง ตั้งตระหง่านอยู่คู่กนัในอดีต
โบสถถู์กท าลายและไดรั้บการบูรณะอยู่หลายคร้ังเคยถูกใชเ้ป็นคุกในยุคท่ีราชวงศซ์าร์สปกครองและเปล่ียนมาเป็น
โรงละครในยุคโซเวียต ซ่ึงไดรั้บการบูรณะล่าสุดปลายปี 1980 เพื่อเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของเมือง จากนั้นแวะ
ถ่ายภาพท่ี สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) หรืออีกช่ือก็คือ Mshvidobis Khidi เป็นสะพานท่ีมีความยาวถึง 
150 เมตร ใชข้า้มแม่น ้าคูรา เพื่อเช่ือมระหว่างตวัเมืองเก่า และตวัเมืองใหม่ของทบิลิซี โครงสร้างหลกัของสะพานน้ี
ท ามาจากเหลก็และกระจกใส มีการเปิดใชง้านคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 2010 ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยุค
ใหม่ท่ีมีความสวยงามช้ินหน่ึงของประเทศจอร์เจีย โดยใครท่ีไปเยอืนสะพานน้ีในช่วงเวลากลางคืนถึงเชา้มืดก็จะได้
เห็นแสงสีท่ีสวยงามของสะพานแห่งน้ี สะพานน้ีออกแบบโดยสถาปัคนิกชาวอิตาเล่ืยนช่ือ Michele De Lucchi 
โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างท่ี อิตาล่ี และ น าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตั้งในเมือง Tbilisi 
ท่ีตั้งนั้นอยู่บนแม่น ้ า Mtkvari River สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง และแวะถ่ายภาพกบั  เดอะโครนิเคิล
ออฟจอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เป็นอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงเล่าถึงเร่ืองราวต่างๆ ของประเทศ
จอร์เจียผ่าน เสาหินขนาดใหญ่จ านวน 16 ตน้ โดยเสาหินแต่ละตน้นั้นนอกจากจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบ
แล้ว และด้วยโครงสร้างอันมหึมาเลยท าให้ The Chronicle of Georgia กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ท่ีเรา
สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และเป็นจุดชมวิวมุมสูงท่ีสามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซีและทะเลสาบทบิลิซี ท่ี
สวยงามอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://en.wikipedia.org/wiki/Vakhtang_I_of_Iberia
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Viceroyalty_(1801%E2%80%931917)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1


 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel in Tbilisi 4* หรือเทียบเท่า 
 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
วันที่สาม เมืองทบิลิซี – เมืองกอรี – ป้อมอนานูรี – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย – เทือกเขา Kazbegi – Gergeti 

Trinity Church 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปสู่ เมืองกอรี (Gori) เป็นเมืองในภาคตะวนัออกของประเทศจอร์เจียและเมืองหลกัของแควน้ชีดา

คาร์ทลี ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น ้ าสองสาย ไดแ้ก่ แม่น ้ ามตกวารีและแม่น ้ าลีอฆัวี ช่ือเมืองมาจากค าใน
ภาษาจอร์เจียว่า กอรา ซ่ึงแปลว่า "กอง" หรือ "เนิน  หรือภูเขา จากนั้นพาท่านไปเข้าชม ป้อมอนานูรี (Ananuri 
Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ป้อมปราการน้ี มีก าแพงลอ้มรอบ ตั้งอยูริ่มแม่น ้า Aragvi หน่ึงในแม่น ้าสาย
ส าคญัของประเทศจอร์เจีย จากมุมสูง เราจะมองเห็นวิวสวยๆของอ่างเก็บน ้าและภูเขาท่ีลอ้มรอบ ท่ีน่ีสร้างโดย Duke 
of Aragvi ช่วงศตวรรษท่ี 16-17 เพื่อเป็นป้อมปราการไวห้ลบภยัในสงคราม ดา้นในมีโบสถแ์ละหอคอยท่ีถูกสร้างไว้
อย่างอลังการส่วนข้างล่างเป็นอ่างเก็บน ้ าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) ไว้ส่งต่อน ้ าไปยงัเมืองหลวง เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า จากนั้นเก็บภาพกับ อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย–จอร์เจีย (Friendship Monument) หรือ อนุสาวรีย ์
สนธิสัญญาจอร์จีฟสค ์เป็นอนุสาวรียท่ี์สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสองร้อยปีของสนธิสัญญาจอร์
จีฟสค์และมิตรภาพท่ีต่อเน่ืองระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย อนุสาวรียน้ี์ ตั้งอยู่บนทางหลวงทหาร
จอร์เจียระหว่างเมืองรีสอร์ทสกีGudauriและทางผ่าน Jvari อนุสาวรียน้ี์เป็นหินทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสร้าง
คอนกรีตท่ีมองเห็นหุบเขา Devil's Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายในอนุสาวรียเ์ป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาด
ใหญ่ท่ีครอบคลุมทัว่ทั้งโครงสร้าง และแสดงใหเ้ห็นฉากประวติัศาสตร์จอร์เจียและรัสเซีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าทุกท่านเดินทางสู่ เทือกเขา Kazbegi ท่ีเป็นท่ีรู้จกัจากสถานท่ีท่ีสวยงามในเทือกเขา Greater Caucasus และเป็น

ศูนยก์ลางส าหรับนกัเดินป่าและการปีนเขา จุดเด่นคือทุ่งหญา้อลัไพน์และป่าไมข้องเขตอนุรักษธ์รรมชาติ Kazbegi 
โดยรอบ โดยน าท่าน น่ังรถ 4W (Four-Wheel รถที่สามารถรับมือกับถนนที่ขรุขระ) เพื่อเยี่ยมชมความมหัศจรรย์
ของ Gergeti Trinity Church หรือ Tsminda Sameba ซ่ึงท่ีน่ีก็เป็นโบสถค์ริสตนิ์กายออเธอร์ด็อกซ์ ซ่ึงเป็นนิกายท่ี
เก่าแก่และท่ีน่ีก็ถือว่าเป็นชุมชนชาวคริสตท่ี์เก่าแก่มาท่ีสุดแห่งหน่ึงบนโลกน้ี โบสถท่ี์สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 น้ี
ตั้งอยู่บนภูเขา Kazbegi ท่ีมีความสูงถึง 2,170 เมตร แมก้ารเดินทางขึ้นมาค่อนขา้งยากล าบาก เพราะถา้เดินเทา้ขึ้นเขา
ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง หรือถา้ใชร้ถตอ้งใชร้ถ 4W ขึ้นเขามาราว 30 นาที แต่บอกเลยวา่คุม้ค่าและตะลึงเม่ือ
เห็นสถานท่ีน้ีแน่นอน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel in Gudauri 4* หรือเทียบเท่า 
 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
วนัที่ส่ี พพิธิภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน – Uplistsikhe – เมืองถ า้โบราณ – เมืองบาคูเรียนี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 

 น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าสหภาพโซเวียต ซ่ึง
จอร์เจียคือหน่ึงในประเทศในการปกครองของโซเวียตเม่ือในอดีต พิพิธภณัฑ์อาคารเก่าจ าลองบรรยากาศสมยัท่ีท่าน
ยงัคงมีชีวิตอยู่ ส่ิงของเคร่ืองใช้ โต๊ะท างาน ภาพถ่าย และรวบรวมชีวประวติัต่างๆ ของโจเซฟ สตาลิน ตั้งแต่เกิด
จนกระทัง่เสียชีวิต ภายในบริเวณพิพิธภณัฑ์ ยงัมีบา้นท่ีท่านเคยใช้ชีวิตในวยัเด็ก มีรถไฟท่ีท่านเคยใช้งาน เหมือน
พิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิต ไดท้ั้งความรู้ ไดท้ั้งความรู้สึก เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีน่าสนใจเม่ือมาจอร์เจีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางไปท่ี Uplistsikhe เพื่อเขา้ชม เมืองถ ้าโบราณ (Cave house) สมบัติทางประวติัศาสตร์แห่งจอร์เจีย 

ความสวยงามของวิวธรรมชาติท่ีมองเห็นได้จากท่ีน่ีแล้ว สถานท่ีแห่งน้ีถือเป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่และมี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน  ถือก าเนิดมาในยุคโบราณ ถึงจะเป็นแค่ห้องหินท่ีมีเพียงแค่โครงสร้างก็ต้องท่ึงกับ
ความสามารถของมนุษยใ์นยุคโบราณ แมจ้ะไม่ไดมี้เคร่ืองมือท่ีช่วยทุ่นแรงเหมือนยคุปัจจุบนั แต่ก็สามารถสร้างทั้ง
ห้องต่าง ๆ วิหาร รวมไปถึงโรงละครท่ีกวา้งขวางและใหญ่โตขึ้นมาได ้เนินดา้นบนก็จะท าให้มองเห็นทศันียภาพท่ี
เป็นพื้นดินสีเขียวชะอุ่มและมีแม่น ้าตดัผ่านซ่ึงมีความสวยงามมาก รวมไปถึงพื้นท่ีหินอนัโล่งกวา้งก็ท าให้เราไดเ้ห็น
ภาพอนังดงาม  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบาคูเรียนี (Bakuriani) เป็นเขตท่ีตั้งอยู่บนเนินลาดทางตอนเหนือของเทือกเขา Trialeti 
ถูกปกคลมุดว้ยป่าสน พื้นท่ีปัจจุบนัของเมืองถูกสร้างขึ้นโดยลาวาไหลจากภูเขาไฟ Mukheri 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel in Bakuriani 4* หรือเทียบเท่า 
 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
วันที่ห้า เมืองบาคูเรียนี – เมืองบอร์โจมิ – อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park – เมืองคูทาอีซี – โบสถ์ Gelati Monastery   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไปท่ี เมืองบอร์โจมิ (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ริมแม่น ้า Mtkvari ในเขตซมัซเค-จาวาเคตี เป็นเมืองท่ีมี

ช่ือเสียงเก่ียวกบัอุตสาหกรรมน ้าแร่มากท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย เพราะมีแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติท่ีดีท่ีสุด เม่ือบวก
กบัธรรมชาติท่ีงดงามและอุดมสมบูรณ์จึงท าให้เมืองน้ีกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญั มีโรงแรมหลากหลายสไตล์
เปิดให้บริการบ่อน ้าพุร้อน อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี ทั้งน้ีก็มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจให้ไปเท่ียวชมมากมาย น า
ทุกท่านเดือนทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park ให้ท่านได้ขึ้น Cable car ขึ้นไปบนเขา เพื่อชมวิวเมือง
ดา้นล่างทีสวยงาม และลงมาสามารถเขา้ไปในสวน ไปยงัจุดท่ีมีบ่อน ้าแร่ และไดล้องชิมน ้ าแร่ธรรมชาติท่ีน่ีอีกดว้ย 
อิสระใหท้่านไดพ้กัผเ่อนและเก็บภาพตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคูทาอีซี (Kutaisi) เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีผูอ้ยู่อาศยัอย่างต่อเน่ืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก เมืองท่ีมี

ประชากรมากท่ีสุดเป็นอนัดับท่ีสามในประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของแควน้อีเมเรทีทางภาคตะวนัตกของ
ประเทศ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ารีออนี ห่างจากกรุงทบิลีซีไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 221 กิโลเมตร พาทุกท่านเขา้ชม 
โบสถ์ Gelati Monastery ซ่ึงเป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างมาตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1106 ท่ีมีการวาดลวดลายอย่างสวยงามบน



 

 

ก าแพงโบสถใ์นทุกตารางน้ิว รวมไปถึงการอนุรักษโ์บสถแ์ห่งน้ีให้ยงัคงสภาพเดิมไดอ้ย่างสมบูรณ์มาก ท าให้โบสถ ์
Gelati Monastery เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงในจอร์เจียไดรั้บการยกยอ่งจาก UNESCOอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel in Kutaisi 4* หรือเทียบเท่า 
 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
วันที่หก เมืองคูทาอีซี – อนุสาวรีย์ธรรมชาติ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองทบิลิซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านไปท่ี อนุสาวรีย์ธรรมชาติ (Prometheus cave) ถ ้าน้ีถูกค้นพบและศึกษาโดยนักส ารวจถ ้าชาวจอร์เจีย Mr. 

Jumber Jishkariani และสมาชิก ในช่วงตน้ทศวรรษ 1980 ในปี พ.ศ. 2528 ไดมี้การเปล่ียนถ ้าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
เชิงท่องเท่ียว ภายในปี 1989 มีการวางเส้นทางเดินเทา้ในถ ้าเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสร้างบนัไดและ
ทางเดิน และอุโมงค์ยาว 150 เมตรถูกเจาะออกท่ีทางออก และเร่ิมการก่อสร้างอาคารชั้นล่าง ถ ้ ามีไฟส่องสว่าง
ชัว่คราว และนกัท่องเท่ียวกลุ่มเลก็ๆ เร่ิมเขา้มาเยีย่มชม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (Mtsketa) เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

จอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้ งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. และในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซ่ึงเป็นราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่
ตอนน้ีไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว น าท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือโบสถ์แห่งไม้
กางเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศานาคริสตนิ์กายออโธด๊อก สร้างขึ้นเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอร์เจียสักการะนบัถือวิหาร
แห่งน้ีเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถมี์ไมก้างเขนขนาดใหญ่ ซ่ึงชาวเมืองกล่าวกนัว่า นกับุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคปั
ปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีปัจจุบนั) ไดน้ าไมก้างเขนน้ีเขา้มาพร้อมกบัการเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นคร้ัง
แรกในช่วงโบราณกาล จากนั้นชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่ง
น้ีถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนา
คริสต ์และให้ศาสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยคุโบราณท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม เดินทางกลบัสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel in Tbilisi 4* หรือระดับเดียวกัน  
 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
วันที่เจ็ด เมืองทบิลิซี – น่ังกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี – ศูนย์การค้า Tbilisi 

Galleria mall – ท่าอากาศยานทบิลิชิ – อิสตันบูล (ตุรกี) แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่าน น่ังกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมยัยุคศตวรรษท่ี 4 ซ่ึงนัก

ประวติัศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหน่ึงบนเส้นทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด อิสระให้ท่าน



 

 

ได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซิตามอัธยาศัย จากนั้ นพาทุกท่านไปท่ี โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี 
(Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths)  ดว้ยความท่ีเมืองทบิลิซีนั้นมีบ่อน ้าพุร้อนเป็นจ านวนมาก แต่โรงอาบน ้าแห่งน้ี
เป็นโรงอาบน ้าโบราณแห่งน้ีใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับแช่น ้ าพุร้อน ท่ีมีส่วนผสมของแร่ก ามะถนั ซ่ึงเช่ือกนัว่าในน ้ าพุ
ร้อนมีแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีช่วยก าจดัของเสียและท าใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ โรงอาบน ้าร้อนแห่งน้ีไดเ้ปิดใหบ้ริการมาอยา่ง
ยาวนาน และในปัจจุบนัยงัคงเปิดใหบ้ริการกนัอยู ่  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงส้ินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึก ศูนย์การค้า Tbilisi Galleria mall เป็นศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่ แม้

จะอยู่ชานเมือง แต่มีร้านคา้มากมาย แมว้่าจะไม่ใช่แบรนด์หรู แต่ก็เป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงเช่นกนั เช่น Zara Mango 
และ Diesel มีร้านอาหารและร้านกาแฟน่านัง่หลายร้าน อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

       ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
17.30 น.     เดินทางกลบั ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKIST AIRWAYS เที่ยวบินที่ 383 
19.00 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง 
วันที่แปด อิสตันบูล (ตุรกี) แวะเปลี่ยนเคร่ือง – กรุงเทพฯ  

01.45 น.    น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKIST AIRWAYS เที่ยวบินที่ TK068 
15.25 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

ข้อควรทราบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง
บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุก

คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ ทางบริษทัจะด าเนินการจดัการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามท่ีก าหนด แต่บางคร้ังการเดินทางอาจจะมีการปรับเปล่ียนได้

ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเหตุสุดวิสัยต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
หลกั 
❖ ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และ 

โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี)  

ไม่ใช้เตียง 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

13-20 ก.ค. 65 49,900 49,900 8,500 
10-17 ส.ค. 65 49,900 49,900 8,500 
22-29 ก.ย. 65 49,900 49,900 8,500 
19-26 ต.ค. 65 49,900 49,900 8,500 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังน้ีจะตอ้งมีจานวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดงักล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดยทาง
บริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

► ในกรณีท่ีลูกคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ  ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทวัร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท  
 กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร์ 
- ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 20-25 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯตอ้งออกตัว๋หรือวีซ่าออกใกลว้นัเดินทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่า
ทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 
**ส ำคัญ**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้ เดินทำง (จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดินทำงไป -กลับ) **กรุณำ
ตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำย ุ** กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงิน
มัดจ ำ 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว  ้ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน  
 



 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม  
(บริษทั ด าเนินการให ้กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ไม่สามารถรีฟันดเ์ป็นเงินหรือการบริการอ่ืนๆได)้ 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้   
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั  
 กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัท่ีเขา้พกัห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2ห้อง (มีค่าใชจ่้ายพกัเด่ียวเพิ่ม) กรณี

ห้องพกัในเมืองท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษทัขอจดัท่ีพกัในเมืองใกล้เคียงแทน  (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สำมำรถUpgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได้ และต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่ำนั้นไม่สำมำรถเล่ือนวันได้) 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้  
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าน ้ าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกินท่านตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  
 การประกนัการเดินทาง บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ติดเช้ือโควิด -19 หรืออุบติัเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้น
ภายในวนัเดินทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกนัครอบคลุมการรักษาเท่านั้น  ) เขา้รับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆ
ประกนัจะไม่ครอบคลุม (ซึงสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเจา้หน้าทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือประกนัเพิ่มวงเงินคุม้ครอง เพิ่ม
ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บริษทัฯ  ซ่ึงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทั้งน้ีการท า
ประกนัน้ีจากบริษทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ .ร .บ .ธุรกิจน าเท่ียว ท่ีบงัคบัให้บริษทัน าเท่ียว ท าประกนัเฉพาะอุบติัเหตุในการ
เดินทางเท่านั้น แต่ทั้ งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและข้อยกเวน้แผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่าน
ตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพิ่มเติมสามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบริษทัฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากท่าน 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 USD หรือประมาณ 2,600บาท/ท่าน ส าหรับหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ  
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทั 
ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  



 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบร้อย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี/ปลอดบุหร่ีได ้โดย
อาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว 
อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู ้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน
ประกนัภยั Group tour บูก้ี ซ่ึงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภยั  โดยทั้งน้ีการท าประกนัน้ีจาก
บริษทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบงัคับให้บริษทัน าเท่ียว ท าประกนัเฉพาะอุบติัเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่
ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได ้ กรณีท่านต้องการซ้ือความคุม้ครอง
เพิ่มเติมสามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบริษทัฯ  
13. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  
14. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่น
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว 
อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 


