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GTK01 MIRACLA OFGEORGIA 8D5N BY TK 

MIRACLE OFGEORGIA 8วนั5คืน 
จอรเ์จยี ทบลิชิิ มสิเคด้า กอรี บาคเูรียน ีคทูาอีซ ีบอรโ์จม ิ 

สาํรวจประวตัศิาสตรต์ามเสน้ทางความสวยงามของธรรมชาติ  
ดินแดนมรดกโลกอนัเกา่แก ่สดุขอบทวปีเอเชยี 

 

 โบสถ์เมเตห์คี สะพานสันติภาพ The Chronicle of Georgia ป้อมนาริกาลา 
 น่ังรถFour Wheel ตะลุยเทือกเขา Kazbegi ชม Gergeti Trinity Church 
 เข้าชมCave houseสมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย ความสวยงามของวิวธรรมชาติ 
 ข้ึน cable car ชมวิวเมืองจากบนเขาท่ี อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park  
 ชม วิหารสเวติสเคอเวรี ศูนย์กลางทางศาสนาท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย 
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เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES นํ้าหนักกระเป๋า30Kg. Carry on 7 Kg. 
วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ เด็ก 2-11 ปี  พักเดี่ยวเพ่ิม ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

13-20 ก.ค. 65 49,888 49,888 8,500 15  
10-17 ส.ค. 65 49,888 49,888 8,500 15  
22-29 ก.ย. 65 49,888 49,888 8,500 15  
19-26 ต.ค. 65 49,888 49,888 8,500 15  

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:  TK069   BKK-IST   23:00-05:15 
  TK378   IST-TBS   06:30-09:45 
RETURN:   TK383   TBS-IST   17:30-19:00 
    

 

 
 

 

 

19:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ M สายการ
บิน สายการบิน TURKISH AIRLINESโดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติด

แท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง 

23:00น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี โดยสายการบินTURKISH AIRLINEเท่ียวบินTK069 

05:15น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพัก

เปลี่ยนเคร่ือง 

06:30น .นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจียเท่ียวบินท่ี 

TK378 

09:45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจียนําท่านผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง 

ศุลกากร ท่านเดินทางไปสู่ เมืองทบิลิชิ Tbilisi เป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจียต้ังอยู่ริมแม่น้ําคูรา มีประชากร
ประมาณ 1.5 ล้านคน ทบิลีซีก่อต้ังขึ้นในคริสต์ศตวรรษท่ี 5 โดยพระ
เจ้าวาคตังท่ีหน่ึงแห่งไอบีเรีย และนับต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา นครได้ทํา
หน้าท่ีเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรและสาธารณรัฐจอร์เจีย 
ระหว่าง ค  .ศ . 1801–1917 นครกลายเป็นส่วนหน่ึงของจักรวรรดิ
รัสเซีย โดยทําหน้าท่ีเป็นนครอุปราชหลวง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตอน
เหนือและใต้ของคอเคซัสเน่ืองจากมีท่ีต้ังอยู่ระหว่างทวีปยุโรปกับ
ทวีปเอเชีย และอยู่ใกล้กับทางสายไหม ทําให้กลายเป็นดินแดนกันชน
ของมหาอํานาจของโลก จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ โบสถ์เมเตห์
คี (Metekhi Church)ต้ังอยู่ เหนือเนินผาสูงริมแม่ น้ํามิทควารี 
(Mtkvari River) เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 
1278 - 1284 โดยมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์ Vakhtang 
Gorgasali ผู้สถาปนาทบิลิซีเป็นนครหลวง ต้ังตระหง่านอยู่คู่กันใน
อดีตโบสถ์ถูกทําลายและได้รับการบูรณะอยู่หลายคร้ังเคยถูกใช้เป็น

วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ท่าอากาศยานนานาชาตอิิสตันบลู แวะเปล่ียนเคร่ือง – 

 ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย - เมืองทบิลิซี-โบสถ์เมเตห์ค-ีสะพานสันติภาพ- The 
Chronicle 
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คุกในยุคท่ีราชวงศ์ซาร์สปกครองและเปลี่ยนมาเป็นโรงละครในยุคโซเวียต ซ่ึงได้รับการบูรณะล่าสุดปลายปี 1980 เพ่ือ
เป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของเมืองจากน้ันแวะถ่ายภาพท่ี สะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace)หรืออีกชื่อก็คือ 
Mshvidobis Khidi เป็นสะพานท่ีมีความยาวถึง 150 เมตรใช้ข้ามแม่น้ําคูราเพ่ือเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมือง
ใหม่ของทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานน้ีทํามาจากเหล็กและกระจกใส มีการเปิดใช้งานคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 2010 
ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ีมีความสวยงามชิ้นหน่ึงของประเทศจอร์เจีย โดยใครท่ีไปเยือน
สะพานน้ีในช่วงเวลากลางคืนถึงเช้ามืดก็จะได้เห็นแสงสีท่ีสวยงามของสะพานแห่งน้ี สะพานน้ีออกแบบโดยสถาปัคนิก
ชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างท่ี อิตาลี่ และ นําเข้ามาโดยรถบรรทุก 
200 คัน เพ่ือเข้ามาติดต้ังในเมือง Tbilisi ท่ีต้ังน้ันอยู่บนแม่น้ํา Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากใน
เมือง และแวะถ่ายภาพกับ  เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เป็นอนุสรณ์ ทาง
ประวัติศาสตร์ ซ่ึงเล่าถึงเร่ืองราวต่างๆ ของประเทศจอร์เจียผ่าน เสาหินขนาดใหญ่จํานวน 16 ต้น โดยเสาหินแต่ละ
ต้นน้ันนอกจากจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบแล้ว และด้วยโครงสร้างอันมหึมาเลยทําให้ The Chronicle of 
Georgia กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ท่ีเราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และเป็นจุดชมวิวมุมสูงท่ีสามารถ
เห็นวิวเมืองทบิลิซีและทะเลสาบทบิลิซีท่ีสวยงามอีกด้วย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี1) 

ท่ีพัก:Hotel inTbilisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(ม้ือท่ี2) 

จากน้ันนําท่านเดินทางไปสู่ เมืองกอรี (Gori) เป็นเมืองในภาค
ตะวันออกของประเทศจอร์เจียและเมืองหลักของแคว้นชีดา
คาร์ทลี ต้ังอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่ น้ําสองสาย 
ได้แก่ แม่น้ํามตกวารีและแม่น้ําลีอัฆวี ชื่อเมืองมาจากคําใน
ภาษาจอร์เจียว่า กอรา ซ่ึงแปลว่า "กอง "หรือ  "เนินหรือภูเขา
จากน้ันพาท่านไปเข้าชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) 
ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ป้อมปราการน้ี มีกําแพง
ล้อมรอบ ต้ังอยู่ริมแม่น้ํา Aragvi หน่ึงในแม่น้ําสายสําคัญของ
ประเทศจอร์เจีย จากมุมสูง เราจะมองเห็นวิวสวยๆของอ่าง
เก็บน้ําและภูเขาท่ีล้อมรอบ ท่ีน่ีสร้างโดย Duke of Aragvi 
ช่วงศตวรรษท่ี 16-17 เพ่ือเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยใน
สงคราม ด้านในมีโบสถ์และหอคอยท่ีถูกสร้างไว้อย่างอลังการ
ส่วนข้างล่างเป็นอ่างเก็บน้ําซินวาลี (Zhinvali Reservoir) ไว้
ส่งต่อน้ําไปยังเมืองหลวง เพ่ือผลิตกระแสไฟฟา้ จากน้ันเก็บ
ภาพกับ อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย–จอร์เจีย (Friendship 
Monument) หรือ อนุสาวรีย์ สนธิสัญญาจอร์จีฟสค์ เป็น
อนุสาวรีย์ท่ีสร้างขึ้นในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบสอง
ร้อยปีของสนธิสัญญาจอร์จีฟสค์และมิตรภาพท่ีต่อเน่ือง
ระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย อนุสาวรีย์น้ี ต้ังอยู่บนทางหลวงทหารจอร์เจียระหว่างเมืองรีสอร์
ทสกีGudauriและทางผ่าน Jvari อนุสาวรีย์น้ีเป็นหินทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสร้างคอนกรีตท่ีมองเห็นหุบเขา 
Devil's Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายในอนุสาวรีย์เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมท่ัวท้ัง
โครงสร้าง และแสดงให้เห็นฉากประวัติศาสตร์จอร์เจียและรัสเซีย 

เท่ียง         รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี3) 

วันท่ีสอง  เมืองทบิลิซี-เมืองกอรี-ป้อมอนานูรี-อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย-เทือกเขา Kazbegi-
Gergeti 
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จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ เทือกเขา Kazbegi ท่ีเป็นท่ีรู้จักจากสถานท่ีท่ีสวยงามในเทือกเขา Greater Caucasus และ
เป็นศูนย์กลางสําหรับนักเดินป่าและการปีนเขา จุดเด่นคือทุ่งหญ้าอัลไพน์และป่าไม้ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Kazbegi 
โดยรอบ โดยนําท่านน่ังรถ 4W (Four-Wheel รถท่ีสามารถรับมือกับถนนท่ีขรุขระ)เพ่ือเย่ียมชมความมหัศจรรย์ของ 
Gergeti Trinity Church หรือ Tsminda Sameba ซ่ึงท่ีน่ีก็เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออเธอร์ด็อกซ์ ซ่ึงเป็นนิกายท่ีเก่าแก่
และท่ีน่ีก็ถือว่าเป็นชุมชนชาวคริสต์ท่ีเก่าแก่มาท่ีสุดแห่งหน่ึงบนโลกน้ีโบสถ์ท่ีสร้างขึ้นต้ังแต่ศตวรรษท่ี 14 น้ีต้ังอยู่บนภูเขา 
Kazbegi ท่ีมีความสูงถึง 2,170 เมตร แม้การเดินทางขึ้นมาค่อนข้างยากลําบาก เพราะถ้าเดินเท้าขึ้นเขาต้องใช้เวลา
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง หรือถ้าใช้รถต้องใช้รถ 4W ขึ้นเขามาราว 30 นาที แต่บอกเลยว่าคุ้มค่าและตะลึงเม่ือเห็นสถานท่ีน้ี
แน่นอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   
 รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี4) 

ท่ีพัก:Hotel inGudauri 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(ม้ือท่ี5) 
จากน้ันพาทุกท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน(Joseph 
Stalin Museum)โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นําสหภาพโซเวียต 
ซ่ึงจอร์เจียคือหน่ึงในประเทศในการปกครองของโซเวียตเม่ือ
ในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคารเก่าจําลองบรรยากาศสมัยท่ีท่าน
ยังคงมีชีวิตอยู่ส่ิงของเคร่ืองใช้โต๊ะทํางานภาพถ่ายและ
รวบรวมชีวประวัติ ต่างๆของโจเซฟสตาลินต้ังแต่เกิด
จนกระท่ังเสียชีวิตภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ ยังมีบ้านท่ีท่าน
เคย ใช้ชี วิต ใน วัย เด็ก มีรถ ไฟ ท่ี ท่ าน เคย ใช้งาน เห มือน
พิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิตได้ท้ังความรู้ได้ท้ังความรู้สึกเป็นอีกหน่ึง
สถานท่ีน่าสนใจเม่ือมาจอร์เจีย 

เท่ียง     รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี6) 

จากน้ันนําท่านเดินทางไปท่ี Uplistsikheเพ่ือเข้าชมเมืองถ้ํา
โบราณ  (Cave house) สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่ง
จอร์เจียความสวยงามของวิวธรรมชาติท่ีมองเห็นได้จากท่ีน่ี
แล้ว สถานท่ีแห่ง น้ี ถือเป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่และมี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานถือกําเนิดมาในยุคโบราณ ถึงจะ
เป็ นแ ค่ห้ องหิ น ท่ี มี เพี ยงแ ค่ โครงส ร้าง ก็ ต้ อง ท่ึ ง กับ
ความสามารถของมนุษย์ในยุคโบราณ แม้จะไม่ได้มีเคร่ืองมือ
ท่ีช่วยทุ่นแรงเหมือนยุคปัจจุบัน แต่ก็สามารถสร้างท้ังห้อง
ต่าง ๆ วิหาร รวมไปถึงโรงละครท่ีกว้างขวางและใหญ่โต
ขึ้นมาได้เนินด้านบนก็จะทําให้มองเห็นทัศนียภาพท่ีเป็นพ้ืนดิน
สีเขียวชะอุ่มและมีแม่น้ําตัดผ่านซ่ึงมีความสวยงามมาก รวมไปถึงพ้ืนท่ีหินอันโล่งกว้างก็ทําให้เราได้เห็นภาพอันงดงาม 

วันท่ีส่ี  พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน-Uplistsikhe -เมืองถ้ําโบราณ - เมืองบาคูเรียนี อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น                  
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จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองบาคูเรียนี (Bakuriani) เป็นเขตท่ีต้ังอยู่บนเนินลาดทางตอนเหนือของเทือกเขา 
Trialeti ถูกปกคลุมด้วยป่าสน พ้ืนท่ีปัจจุบันของเมืองถูกสร้างขึ้นโดยลาวาไหลจากภูเขาไฟ Mukheri  

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี7) 

   ท่ีพัก:Hotel inBakuriani 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
     (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(ม้ือท่ี8) 

จากน้ันพาทุกท่านไปท่ี เมืองบอร์โจมิ (Borjomi) เมืองตากอากาศ
เล็ก ๆ ริมแม่น้ํา Mtkvari ในเขตซัมซเค -จาวาเคตี เป็นเมืองท่ีมี
ชื่อเสียงเก่ียวกับอุตสาหกรรมน้ําแร่มากท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย 
เพราะมีแหล่งน้ําพุร้อนธรรมชาติท่ีดีท่ีสุด เม่ือบวกกับธรรมชาติท่ี
งดงามและอุดมสมบูรณ์จึงทําให้เมืองน้ีกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี
สําคัญ มีโรงแรมหลากหลายสไตล์เปิดให้บริการบ่อน้ําพุร้อน 
อากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี ท้ังน้ีก็มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจให้ไป
เท่ียวชมมากมาย นําทุกท่านเดือนทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Borjomi 
city park ให้ท่านได้ขึ้นcable car ขึ้นไปบนเขา เพ่ือชมวิวเมือง
ด้านล่างทีสวยงาม และลงมาสามารถเข้าไปในสวน ไปยังจุดท่ีมีบ่อน้ําแร่ และได้ลองชิมน้ําแร่ธรรมชาติท่ีน่ีอีกด้วย 
อิสระให้ท่านได้พักผ่เอนและเก็บภาพตามอัธยาศัย 

เท่ียง      รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี9) 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองKutaisi คูทาอีซีเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมี
ผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเน่ืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก เมืองท่ีมีประชากร
มากท่ีสุดเป็นอันดับท่ีสามในประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของ
แคว้นอีเมเรทีทางภาคตะวันตกของประเทศ ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ํารี
ออนี ห่ างจากกรุงทบิลี ซี ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  221 
กิโลเมตรพาทุกท่านเข้าชมโบสถ์ Gelati Monastery ซ่ึงเป็น
โบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างมาต้ังแต่ปี ค  .ศ . 1106 ท่ีมีการวาดลวดลาย
อย่างสวยงามบนกําแพงโบสถ์ในทุกตารางน้ิว รวมไปถึงการ
อนุรักษ์โบสถ์แห่งน้ีให้ยังคงสภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์มาก ทําให้โบสถ์ Gelati Monastery เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงใน
จอร์เจียได้รับการยกย่องจาก UNESCOอีกด้วย 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี10) 

 ท่ีพัก:Hotel in Kutaisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
    (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(ม้ือท่ี11) 
จากน้ันนําท่านไปท่ีอนุสาวรีย์ธรรมชาติ (Prometheuscave)ถ้ําน้ี
ถูกค้นพบและศึกษาโดยนักสํารวจถ้ําชาวจอร์เจีย Mr. Jumber 
Jishkariani และสมาชิกในช่วงต้นทศวรรษ1980  ในปี พ .ศ .
2528 ได้มีการเปลี่ยนถ้ําเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงท่องเท่ียว ภายใน
ปี 1989 มีการวางเส้นทางเดินเท้าในถ้ําเป็นระยะทางประมาณ 1 
กิโลเมตร มีการสร้างบันไดและทางเดิน และอุโมงค์ยาว 150 เมตร

วันท่ีห้า  เมืองบาคูเรียนี- เมืองบอร์โจมิ- อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park- เมืองคูทาอีซี-โบสถ์ Gelati 

 Monastery อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น                  

วันท่ีหก  เมืองคูทาอีซี-อนุสาวรีย์ธรรมชาติ -เมืองมิสเคด้า-มหาวิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองทบิลิซี-    

 อาหาร เช้า เท่ียง เย็น                  
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ถูกเจาะออกท่ีทางออก และเร่ิมการก่อสร้างอาคารชั้นล่าง ถ้ํามีไฟส่องสว่างชั่วคราว และนักท่องเท่ียวกลุ่มเล็กๆ เร่ิม
เข้ามาเย่ียมชม 

เท่ียง     รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี12) 

จาก น้ัน นํ าทุก ท่ าน เดินทาง สู่  เมื อง มิส เค ด้ า (Mtsketa)เป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
จอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ต้ังอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 
20 กม. และในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบ
เรีย (Iberia Kingdom) ซ่ึงเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 
500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนน้ีไม่มีอะไรจากสมัย
น้ันหลง เหลื ออ ยู่ แล้ ว  นํ า ท่ านชม  มหาวิห ารจวา รี  (Jvari 
Monastry) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักด์ิสิทธิ์ของศานาคริสต์
นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอร์เจียสักการะ

นับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขน
ขนาดใหญ่ ซ่ึงชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่
ชี นี โน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกี
ปัจจุบัน) ได้นําไม้กางเขนน้ีเข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่
ศาสนาคริสต์เป็นคร้ังแรกในช่วงโบราณกาล จากน้ันชม 
วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้าง
ราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งน้ีถือเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาท่ี ศักด์ิ สิทธิ์ ท่ี สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดย
สถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับสองของประเทศ อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางท่ีทําให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และ
ให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงามเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี Tbilisi 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี13) 

ท่ีพัก:Hotel inTbilisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(ม้ือที14) 

จากน้ันนําท่าน น่ังกระเช้าเคเบ้ิลขึ้นชมป้อมนาริกาลา(Narigala 
Fortress)ป้ อ ม ป ร าก าร โบ ร าณ ส มั ย ยุ ค ศ ต วรรษ ท่ี  4ซ่ึ ง นั ก
ประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหน่ึงบนเส้นทางสายไหม
ท่ีแข็งแกร่งและตีได้ยากท่ีสุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองท
บิลิซิตามอัธยาศัย จากน้ันพาทุกท่านไปท่ีโรงอาบน้ําโบราณ อะบาโนตู
บานี (Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths) ด้วยความท่ี เมืองท
บิลิซีน้ันมีบ่อน้ําพุร้อนเป็นจํานวนมากแต่โรงอาบน้ําแห่งน้ีเป็นโรง
อาบน้ําโบราณแห่งน้ีใช้เป็นสถานท่ีสําหรับแช่น้ําพุร้อน ท่ีมีส่วนผสม
ของแร่กํามะถัน ซ่ึงเชื่อกันว่าในน้ําพุร้อนมีแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีช่วยกําจัดของเสียและทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง โรงอาบน้ํา
ร้อนแห่งน้ีได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการกันอยู่ 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง(ม้ือท่ี15) 
อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงส้ินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกศูนย์การค้า TbilisiGalleria mall เป็นศูนย์การค้าท่ีใหญ่ แม้จะ
อยู่ชานเมือง แต่มีร้านค้ามากมาย แม้ว่าจะไม่ใช่แบรนด์หรู แต่ก็เป็นแบรนด์ท่ีมีชื่อเสียงเช่นกัน เช่น Zara Mango และ 
Diesel มีร้านอาหารและร้านกาแฟน่าน่ังหลายร้าน อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

วันท่ีเจ็ด  เมืองทบิลิซี-น่ังกระเช้าเคเบ้ิลขึ้นชมป้อมนาริกาลา-โรงอาบน้ําโบราณ อะบาโนตูบานี-ศูนย์การค้า 

TbilisiGalleria mall -ท่าอากาศยานทบิลิชิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
อาหาร เช้า เย็น 
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ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจียเพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
17:30  น.       เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินTURKIST AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 383 
19:00 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกีแวะพักเปลี่ยนเคร่ือง  

 
 

 
 

01:45น.         นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่ียวบินท่ี TK068 
15:25น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ:รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,การจราจรหรือ

ช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่าน

เป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ) 
►ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 
►เอกสารท่ีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)     
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข   
3. เอกสารใบรับรองท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม 

 
 

►ก่อนเดินทางเข้าประเทศจอร์เจีย เงื่อนไขน้ีเฉพาะการเดินทางโดยเคร่ืองบินเท่านั้น 
ท่านจําเป็นต้องฉีดวัคซีนครบ 2 โดส หรือ ผู้ท่ีรักษาหายจากโควิดแล้วเป็นระยะเวลา 100 วัน และมีการดําเนินการฉีดวัคซีนใดๆท่ี

ระบุโดย WHO สําหรับการใช้งานฉุกเฉิน อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง  

►ผู้เดินทางเข้าประเทศจอร์เจียท่ีได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว  
ชนิดของวัคซีนโควด-19 ท่ีประเทศตุรกีรับรอง มี ดังน้ี  
AstraZeneca/Oxford vaccine 
Johnson and Johnson(เพียง 1 โดสเดินทางได้) 
Moderna 
Pfizer/BionTech 
Sinopharm 
Sinovac 
COVAXIN 
Covovax 
Nuvaxovid 
 
►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สําหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass 
ช้ันตอนการขอ “Thailand Pass” เพ่ือเดินทางเข้าประเทศไทย  
ข้ันตอนท่ี 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) 
2. VISA (สําหรับชาวต่างชาติเท่าน้ัน) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกําหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง 
4. ประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 10,000 (สําหรับชาวต่างชาติเท่าน้ัน) 

ข้ันตอนท่ี 2 : ลงทะเบียน “Thailand Pass” 

วันท่ีแปด ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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1. ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigration และอัปโหลดเอกสารท่ีจําเป็นตามรายละเอียด

ข้ันตอนท่ี 1 
3. รอการอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
4. เม่ืออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” สําหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ข้ันตอนท่ี 3 : เม่ือเดินทางถึงประเทศไทย 
1. แสดงเอกสารท้ังหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีสนามบินท่ีท่านมาถึง 
2. ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

►การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจานวน10ท่านข้ึนไปกรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) 

โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

►ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกคร้ังมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

►การจองทัวร์และชําระค่าบริการ 

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 20,000 บาท  

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือชําระ20-25วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเป็นต้อง

ชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกําหนดแจ้งเท่าน้ัน 

**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) **

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อม

หลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน

รายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้า

ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน

มัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอ่ืนๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรมไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่าย

พักเดี่ยวเพ่ิม)กรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักใน
เมืองใกล้เคียงแทน(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อม
ตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเล่ือนวันได้) 
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4. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
5. เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่าน้ําหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัยGroup tourโดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด -19 หรือ

อุบัติเหตุต่างๆซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทางและลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกันครอบคลุมการรักษา

เท่าน้ัน  ) เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม (ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้กรณี

ลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครองเพ่ิมความคุ้มครองสามารถแจ้งบริษัทฯซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น

เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัทมากกว่าข้อบังคับตามพ.ร.บ .ธุรกิจนําเท่ียว
ท่ีบังคับให้บริษัทนําเท่ียวทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้นแต่ท้ังน้ีท่านสามารถศึกษาเงือนไขความ

คุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้ง

ความประสงค์มาท่ีบริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์ 

8. ค่ารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./

วัน) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน 
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ทําการขาย

โปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
7. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 USDหรือประมาณ 2,600บาท/ท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 

 

หมายเหตุ :กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆท้ังหมด 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
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8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพักโดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ีได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน

ประกันภัย Group tour บูก้ี ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจาก

บริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว  ท่ีบังคับให้บริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่

ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซ้ือความ

คุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ  

13.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่าน้ัน 
14.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  


