
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

- เขตเมอืงเกา่ อะบานูออูบาน ิ(Abanotubani) เป็นสถานที�สาหรบัแชน่า้พุรอ้นที�มแีรก่ามะถนั 
- Jan sharden street ถนนคนเดนิยา่นเมอืงเกา่ที�เป็นแหลง่ศูนยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟื� นฟู 
- โบสถเ์กอรเ์กตี� (Gergeti Trinity Church) ซึ�งถูกสรา้งขึ�นในราวศตวรรษที� 14 
- พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ (Museum of Stalin) เป็นสถานที�ที�ไดร้วบรวมสิ�งของเครื�องใชต้า่งๆ 
- วหิารสเวตสิโคเวล ี(Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ�งเป็นโบสถอ์กีแหง่หนึ�งที�อยูใ่นบรเิวณของมตสเคตา้ 
- ลอ่งเรอืในทะเลดําชมอา่วเมอืงบาทมู ี(Black Sea) เหตุที�ไดช้ื�อวา่ทะเลดําก็เพราะดนิโคลนชายฝั�ง 
- มารท์วลีี� แคนยอน (Martvili Canyon) Martvili เป็นหนึ�งในหบุเขาที�นยิมมากที�สุดในจอรเ์จยี 

 
 
 



  

วนัที�1 กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ - สนามบนิกรงุเคยีฟ 
09.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Ukraine International Airlines พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

12.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิอรสีปีล กรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยสาย
การบนิ Ukraine International Airlines เที�ยวบนิที� PS272  (มีบรกิารอาหารและ
เครื�องดื�มบนเครื�องบนิ) 

17.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิอรสีปีล กรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพื�อแวะ
เปลี�ยนเครื�อง) 

20.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ 
Ukraine International Airlines เที�ยวบนิที� PS517  (มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�ม
บนเครื�องบนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�2 กรงุทบลิซิ ี– ป้อมอนานูร ี– อนุสาวรยีม์ติรภาพจอรเ์จยี – เมอืงคาซเบกี� – 
โบสถเ์กอรเ์กตี� - เมอืงกดูาอรู ี

01.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี หลังผ่านขั �นตอนการ
ตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านสู่ เมอืงทบลิซิ ีเป็นเมือง
หลวง และเมอืงที�ใหญท่ี�สดุของประเทศจอรเ์จยี ตั �งอยูร่ะหวา่งสองฝั�งแมน่า้ครูา Kura หรอืแม่
นา้ซควารี Mtkvari ในภาษาถิ�น ก่อตั �งในราวศตวรรษที� 5 เป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของ
อาณาจักรไอบเีรยี ที�อยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมัน และแซสซานคิ กรุงทบลิซิ ีมเีนื�อ
ที�ประมาณ 372 ตร.กม.และมปีระชากร 1,093,000 คน เมอืงนี�ถูกสรา้งโดย กษัตรยิว์าคตัง 
จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ไดก้่อตั �งเมืองนี�ขึ�นใน
ครสิตศ์ตวรรษที� 4 เมอืงทบลิซิ ิเป็นศูนยก์ลางการทาอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมใน
ภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนี�อยูใ่นสายทางหนึ�งของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุัน
ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการคา้ เนื�องจากความไดเ้ปรียบทาง
ยทุธศาสตรใ์นแงท่ี�ตั �งที�เป็นจดุตดิระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวปียโุรป 
นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก Best Western Art Tbilisi 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านชม ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตั �งอยู่รมิฝั�งซา้ยของแม่นา้อ
รักว ีเป็นที�ประทับของ เอรสิตาวสิ หรือ ดยุคแห่งอรักว ีราชวงศศ์ักดนิาผูป้กครองดนิแดน
ลุ่มแม่นา้อรักว ีและเป็นสมรภูมริบแย่งชงิอานาจกับเจา้ปกครองแควน้อื�น ๆ หลายต่อหลาย
ครั �ง ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยปราสาท 2 หลัง โบสถ ์2 แห่งคอื โบสถแ์ม่พระผู ้
พรหมจรรยแ์ละโบสถแ์ม่พระเสด็จขึ�นสวรรค ์(อัสสัมชัญ) และที�ฝังศพของดยุคแห่งอรักว ี
ซึ�งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยี  
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



นําทุกท่านถ่ายรูป อนุสาวรีย ์ม ิตรภาพจอร์เจีย (Russia Georgia Friendship 
Monument) หรือสนธิสัญญา Georgievsk Monument เป็นอนุสาวรีย์ที�สรา้งขึ�นในปี 
1983 เพื�อเฉลิมฉลองสองรอ้ยปีของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพที�ต่อเนื�อง
ระหวา่งโซเวยีตจอรเ์จยีกบัโซเวยีตรัสเซยี 
จากนั�นเดนิทางสู ่เมอืงคาซเบกี� (Kazbegi) ซึ�งเป็นชื�อเมอืงดั �งเดมิ แตปั่จจบุันไดเ้ปลี�ยน
มาเป็นชื�อ สเตพานทส์มนิดา้ (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื�อ 
สเตฟาน ไดม้าพํานักอาศัยและก่อสรา้งสถานที�สําหรับจําศีลภาวนาขึ�นมาเมืองคาซเบกี� 
เป็นเมอืงเล็กๆที�ตั �งอยูต่ามรมิ ฝั�งแมนํ่�าเทอรก์ี�ที�มคีวามยาวประมาณ 157 กม. และตั �งอยูบ่น
ความสูงจากระดับนํ�าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมอีุณหภูมทิี�อยู่ปานกลางมี
ความชื�นและแหง้แลง้ที�ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและ
ยาวนาน มอีณุหภมูทิี�ประมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึ�งเป็นเดอืนที�หนาวเย็นที�สดุ 
นําทา่นเปลี�ยนการเดนิทางเป็น รถจี�บ 4WD เพื�อเดนิทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอร์
เกตี� (Gergeti Trinity Church) ซึ�งถูกสรา้งขึ�นในราวศตวรรษที� 14 หรือมอีกีชื�อเรียก
กันว่า ทสมนิดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ�งเป็นชื�อที�เรียกที�นิยมกันของโบสถศ์ักดิ�
แห่งนี�สถานที�แห่งนี�ตั �งอยู่รมิฝั�งขวาของแม่นํ�าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี� ซึ�งเป็น
ไฮไลทข์องประเทศจอเจยีร ์(การเดนิทางโดย 4WD มายังสถานที�แห่งนี� ขึ�นอยู่กับสภาพ
ดนิ ฟ้า อากาศ ซึ�งอาจจะถูกปิดกั �นไดด้ว้ยหมิะที�ปกคลุมอยู่ และการเดนิทางอาจจะเป็น
อปุสรรคได ้แต่จะคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหม้ากที�สดุ ขอคนืค่าใชจ้่ายในกรณี
เดนิทางไม่ได ้4 USD ต่อท่าน เนื�องจากสภาพอากาศ) นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงกูดาอูร ี
(Gudauri) ซึ�งเป็นเมืองสําหรับสกรีีสอร์ทที�มีชื�อเสยีงที�ตั �งอยู่บริเวณที�ราบเชงิเขาของ
เทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ที�มคีวามสูงจากระดับนํ�าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที�แห่งนี�
เป็นแหล่งที�พักผ่อนเล่นสกขีองชาวจอร์เจียที�จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถงึเดอืน
เมษายน ซึ�งเป็นชว่งที�สวยงามและมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เย็น              รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

พัก  Gudauri Inn Hotel 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง มาตราฐานจอรเ์จยี 
   

วนัที�3 เมอืงกดูาอรู ี– เมอืงกอร ี– พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ – วดัเซยี - โรงงานผลติไวน ์
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงกอร ี(GORI) เมอืงที�ตั �งอยูบ่นเนนิเขา ที�ในอดตีเคยมคีวามสาคัญ
ทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นที�ตั �งของกองกาลังที�อยู่บนถนนสายสาคัญ (Georgian 
Military Highway) นอกจากนั�นเมอืงนี�ยังเป็นเมอืงบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ อดตีผูน้า
ที�มชี ื�อเสยีงของพรรคอมมวินิสตโ์ซเวยีต และอเล็กซานเดอร ์นาดรีาซ ีผูเ้ป็นนักออกแบบ
ชื�อดังในดา้นจรวดขปีนาวุธขา้มทวปีของโซเวยีต นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ 
(Museum of Stalin) เป็รสถานที�ที�ไดร้วบรวมสิ�งของเครื�องใชต้่างๆ พรอ้มทั �งเรื�องราว
ต่างๆของสตาลนิ และยังมีการแสดงถงึประวัตชิวีติตั �งแต่เกดิจนกระทั�งเสยีชวีติ ดา้นขา้ง
พิพิธภัณฑ์ยังมีขบวบรถไฟที�ใชเ้ป็นที�บัญชาการในการรบ ภายในรถไฟมีหอ้งทํางาน 
หอ้งนอน ของสตาลนิ 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
เที�ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัเซยี (Vardzia) เป็นถํ�าในภาคใตข้องจอร์เจีย , ขุดจากลาดของ
ภูเขา Erusheti บนฝั�งซา้ยของแม่นํ�า KuraสามสบิกโิลเมตรจากAspindza ช่วงเวลาหลัก
ของการกอ่สรา้งคอืชว่งครึ�งหลังของศตวรรษที�สบิสอง ถํ�าทอดยาวไปตามหนา้ผาประมาณ
หา้รอ้ยเมตรและสงูถงึสบิเกา้ ครสิตจักรแหง่มทิั�นยอ้นไปถงึยคุ 1180 ในชว่งยคุทองของทา
มาร์และรุสตาเวลี�มีภาพเขยีนฝาผนังชุดสําคัญ. พื�นที�ส่วนใหญ่ถูกทิ�งรา้งหลังจากการยดึ
ครองของออตโตมันในศตวรรษที�สบิหก ตอนนี�เป็นสว่นหนึ�งของมรดกสํารองของรัฐในพื�นที�
ขยาย Vardzia- Khertvisiไดร้ับการแสดงความคดิเห็นสําหรับจารกึในอนาคตในยูเนสโก 
รายชื�อมรดกโลก นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลติไวน ์(Wine Factory) หรือ ไร่ไวน์มุ
คาหร์านี อดตีคฤหาสน์ของราชวงศ ์Bagrationi ที�กลายมาเป็นแหลง่ผลติไวนร์ะดับราชวงศ์

จอรเ์จียในศตวรรษที� 19 ใหทุ้กท่านได ้ทดลองชมิไวน์ เรียนรูป้ระวัตขิองไวน์ ซึ�งประเทศ
จอรเ์จยีเป็นแหล่งกําเนดิไวนท์ี�ผลติเครื�องดื�มมาอยา่งนอ้ย 8,000 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พัก Vardzia Resort 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง มาตรฐานจอรเ์จยี 
 

วนัที�4 วดัเซยี – เมอืงบอรโ์จม ี– เมอืงบาทมูี� – จตัรุสัเปียเซซ่า - รปูปั้นอาลแีละนโีน ่
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบอรโ์จม ี(Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทาง

ตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยี เป็นเมอืงที�มชี ื�อเสยีงระดับโลกในเรื�องของนา้แรธ่รรมชาต ิโดย
นา้แร่ยี�หอ้บอร์โจไดม้ีการบรรจุ ณ ธารนํ� าแร่บริสุทธิ�ที�ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี
(Bakuriani Mountain) โดยในอดีตชาวเมืองไดเ้ชื�อว่าถา้ไดด้ื�มธารนา้แห่งนี� จะทใหม้ี
สขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้จากนั�นนําท่าน ข ึ�นกระเชา้สูช่มววิบนหนา้
ผาเหนอืเมอืงบอรโ์จม ีอสิระใหท้า่นเก็บภาพววิทวิทัศนธ์รรมชาตจิากมมุสงู ตามอัธยาศัย 

 พเิศษ!!! นํ �าแรจ่ากเมอืง Borjomi ขวดแกว้ ทา่นละ 1 ขวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมอืงบาทูมี� (Batumi) เมืองนี�ตั �งอยู่บนริมะเล บนชายฝั� ง

ตะวันออกของทะเลดํา เป็นเมอืงหลวงของอัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอสิระที�ปกครอง
ตนเองอยู่ทางดา้นตะวันตกของประเทศจอรเ์จยี เมอืงบาทูม ิ(Batumi) เป็นเมอืงที�มที่าเรอื
สําคัญ ขนาดใหญ ่นําท่านชมบรรยากาศบา้นเรอืนเก่าในย่านเมอืงเก่า Old Town นําท่าน
ชม จตัุรสัเปียเซซ่า Piazzal Square สรา้งขึ�นในปี 2009 เป็นอาคารที�ไดร้ับการ



ออกแบบโดยสถาปนกิชื�อดังชาวจอรเ์จยี Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรม
แบบผสมผสานและจินตนาการนิทานทําใหเ้มืองนี�มีความน่ารัก นําท่านชม รูปปั้นอาลี
และนโีน ่(Ali and Nino Moving Sculptures) รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลดําที�สามารถ
เคลื�อนไหวได ้สรา้งขึ�นเพื�อแสดงถงึความรักหนุ่มสาวต่างเชื�อชาตแิละศาสนาและแสดงถงึ
สนัตภิาพระหว่างประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

พัก Best Western Premier Batumi 4 Star**** หรือระดับใกลเ้คียง มาตรฐาน
จอรเ์จยี 
 

วนัที�5 เมอืงบาทมูี� – ลอ่งเรอืในทะเลดําชมอา่วเมอืงบาทมู ี- The Boulvard – เมอืงคู
ไตซ ี- มารท์วลี ี� แคนยอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําทกุทา่น ลอ่งเรอืในทะเลดําชมอา่วเมอืงบาทมู ี(Black Sea) เหตทุี�ไดช้ื�อวา่ทะเลดํา

ก็เพราะดนิโคลนชายฝั�ง ดนิทรายชายหาดของทะเลแห่งนี�เป็นสีดําอันเนื�องมาจากสาร
ไฮโดรเจนซัลไฟด ์ใหท้่านไดเ้พลนิเพลนิชมความสวยงามของอา่วเมอืงบาทูม ิ(ประมาณ 
30 นาที) นําท่านชอ้ปปิ� งที� The Boulvard เป็นถนนสายใหญ่ที�ทอดยาวไปตามรมิอ่าว
ทะเลดํา และเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหลู้กคา้ไดผ้่อนคลาย ถ่ายรูปเล่น
กนั มจีักรยานใหปั้�นดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านสูเ่มอืงโบราณ เมอืงคูไตซ ี(Kutaisi) ที�เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักร

โคลซสิ (Colchis) หรอือาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณ เมื�อสมัยครสิตศ์ตวรรษที� 12-13 
เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั�นนําทุกท่าน มารท์วลีี� แคนยอน (Martvili Canyon) Martvili เป็นหนึ�งในหุบเขา

ที�นิยมมากที�สุดในจอรเ์จีย ตั �งอยู่ในภูมภิาค Megrelia ซึ�งอยู่ไม่ไกลจากเมอืงเล็ก ๆ ของ 
Martvili บนแม่นํ�า Abashi ที�ไหลมานานหลายลา้นปีสรา้งช่องเขาลกึ 40 เมตรและยาว 
2,400 เมตร นําทา่นลอ่งเรอืยาง ผา่นชอ่งแคบหบุเขาและลําธารที�ใสสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เย็น  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 พัก Tskhaltubo Spa 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง มาตรฐานจอรเ์จยี   
 

วนัที�6 เมอืงทบลิซิี� - เมอืงมทิสเคตา้ - วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– the 
chronicle of Georgia - Jan sharden street 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 นําท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงมทิสเคตา้ (MTSKHETA) ที�ตั �งอยู่ทางดา้นเหนือห่าง

จากกรุงทบลิซิปีระมาณ 20 กม.ในจังหวัดคาร์ทลี�ทางดา้นตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี�
นับวา่เป็นเมอืงที�มคีวามเกา่แห่งหนึ�งของประเทศ และในปัจจบุันเป็นศนูยก์ลางการปกครอง
ของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิตี�มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ20,000 คนเนื�องจากมี
โบราณสถานทางดา้นประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแห่งจงึไดร้ับการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกในปีค.ศ.1994 นําท่านไปชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึ�งเป็นวิหารใน
รูปแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกที�ถูกสรา้งขึ�นในราวศตวรรษที� 6 วหิารแห่งนี�ตั �งอยูบ่น
ภูเขาที�มแีม่นา้สองสายไหลมาบรรจบกนัคอืแมน่า้มคิวารแีละแมน่า้อรักวแีละถา้มองออกไป
ขา้มเมืองมทิสเคตา้ไปยังบริเวณที�กวา้งใหญ่ซึ�งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย 
(Kingdom of Iberia) ซึ�งไดเ้คยปกครองดนิแดนในบริเวณนี�ตั �งแต่400ปีก่อนคริสตกาล
จนถึงราวคริสต์ศตวรรษที� 5 นําท่านไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Sveti Tskhoveli 
Cathedral) ซึ�งเป็นโบสถอ์กีแหง่หนึ�งที�อยูใ่นบรเิวณของมตสเคตา้ที�มรีปูแบบของจอรเ์จยี
ออร์โธด๊อกถูกสรา้งขึ�นในราวศตวรรษที�11 โบสถ์แห่งนี�ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที�
ศักดิ�สทิธิ�ที�สดุของจอรเ์จยี สรา้งขึ�นโดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชื�อ Arsukisdze มขีนาดใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศอกีทั �งยังเป็นศูนยก์ลางที�ทําใหช้าวจอรเ์จยีเปลี�ยนความเชื�อและ
หันมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจําชาตขิองจอรเ์จยีเมื�อปี 
ค.ศ.337 และถอืเป็นสิ�งกอ่สรา้งยุคโบราณที�มขีนาดใหญ่ที�สดุของประเทศจอรเ์จีย ภายใน
มภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม  

เที�ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชม อนุสาวรยี ์(the chronicle of Georgia) หรือแท่งหนิสดีาแกะสลักขนาด
ใหญ่ยักษ์ บนแท่นหนิจะแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆและบอกเล่าเรื�องราวของประเทศ
จอรเ์จยีในอดตี สรา้งขึ�นโดย ซรุาป สถาปนกิชื�อดัง เริ�มสรา้งขึ�นเมื�อปี 1985 chronicle of 
Georgia ประกอบไปดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร โดยที�แต่ละเสาจะแบ่ง
บอกเล่าเรื�องราวออกเป็น 3 สว่น คอื ล่างสดุเกี�ยวกับพระคัมภรี ์สว่นกลาง คอื เรื�องของชน
ชั �นสงูในจอรเ์จยี และสว่นบนจะเลา่เกี�ยวกบัเหตกุารณ์สาคัญของประเทศ อสิระใหท้า่นชอ้ป
ปิ�งที� Jan sharden street ถนนคนเดนิย่านเมอืงเกา่ที�เป็นแหล่งศูนยร์วมทางสังคมและ
วัฒนธรรมหลังฟื�นฟูในศตวรรษที� 9 ต่อมาจงึเปลี�ยนชื�อถนนมาเป็น Chardin Street เพื�อ
เป็นเกยีรตแิก่นักท่องเที�ยวชาวฝรั�งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี�เต็มไปดว้ยรา้น 
คา้ รา้นอาหารพื�นเมอืง รา้นกาแฟและมากมายดว้ยผูค้นพื�นเมอืงกับนักท่องเที�ยว บรเิวณนี�
จะมีบา้นเมืองเก่าในแบบทบลิซิีที�โดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแลว้ยังมีพ่อคา้แม่คา้นา
สิ�งของตา่งๆมาวางขายมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เย็น   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก Best Western Art Tbilisi 4 Star**** หรอืระดับใกลเ้คยีง 
มาตราฐานจอรเ์จยี   

วนัที�7 กรงุทบลิซิ ี– โบสถเ์มเตหค์ ี– เคเบิ�ลคารช์มป้อมปราการนารกิาลา – อะบานูออู
บาน ิ- East Point – สนามบนิจอรเ์จยี - สนามบนิเคยีฟ 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านสู ่โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) เป็นโบสถท์ี�มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานอยู่
คูบ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ีตั �งอยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาของแมนํ่�าทวาร ีเป็นโบสถห์นึ�งที�สรา้งอยู่ใน
บรเิวณที�มปีระชากรอาศัยอยู่ ซึ�งเป็นประเพณีโบราณที�มมีาแต่กอ่นกษัตรยิว์าคตังที� 1 แห่ง
จอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ี�บรเิวณนี� ตอ่มาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้กีารสรา้ง
ขยายโดยกษัตรยิ ์เซนต ์เดมทิ รอีัสที� 2 ใหม้โีดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถใ์นนกิายออร์
โธดอกซ ์ต่อมาไดถู้กทําลาย และไดม้กีารกอ่สรา้งขึ�นอกีหลายครั �ง จนในปี ค.ศ.1235 ได ้
ถูกพวกมองโกลบุกทําลายและก็ไดส้รา้งขึ�ยใหม่อกีครั �ง นําท่านเดนิทางขึ�น เคเบิ�ลคารช์ม
ป้อมปราการนารกิาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ที�
ตั �งอยู่บนเนนิเขา สรา้งขึ�นตั �งแต่ครสิตศ์ตวรรษที� 4 เพื�อปกป้องเมอืงและผ่านผูป้กครองมา
หลายยุคหลายสมัยที�ต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี� 
ราชวงศอ์มุัยยัดของชาวอาหรับไดต้อ่เตมิป้อมในชว่งครสิตศ์ตวรรษที� 7 ตอ่มาพวกมองโกล
ตั �งชื�อใหใ้หมว่า่ Narin Qala แปลว่าป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวัตศิาสตรย์กย่องว่า
ป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแหง่หนึ�งบนเสน้ทางสายไหมที�แข็งแกรง่และตไีดย้ากที�สดุ หลังจาก
นั�นกลับลงมา จากนั�นนําท่านไปยังเขตเมืองเก่า อะบานูออูบาน ิ(Abanotubani) เป็น
สถานที�สาหรับแชน่า้พุรอ้นที�มแีร่กามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าในสมัยกษัตรยิว์าคตังที� 1 
กอรก์ัซล ีนกเหยี�ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดังกลา่ว จงทาใหค้น้พบบ่อนา้พุรอ้น
แหง่นี�ขึ�น ลักษณะของโรงอาบนา้คลา้ยๆ กบัการออนเซนของชาวญี�ปุ่ นผสมรวมกับการอาบ
นา้แบบตุรก ีนาชมหมู่โรงอาบนา้ที�มกีารสรา้งและใหบ้รกิารตั �งแต่ยุคกลางจนถงึปัจจุบันที�มี
รูปแบบตัวอาคารที�หลากหลาย บางแห่งสรา้งเป็นหลังโดม บางแห่งมหีอมนิาเรต่ข์นาบขา้ง 
ประดับดว้ยโมเสคชิ�นเล็กสวยงามยิ�ง ระหว่างทางสามารถเห็นโบสถน์ิกายออรโ์ธด็อกซท์ี�
เกา่แกม่ากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านแวะชอ้ปปิ�งหา้งดัง ก่อนเขา้สนามบนิ East Point เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที�มรีา้นคา้

มากมาย รา้นอาหารและเครื�องดื�ม,เสื�อผา้ อาท ิเชน่ Adidas , Aldo , Accessorize , Colins 
, Converce , Charles & Keith , Columbia , H&M , Giordano , Madame Coco , Mari 
, Nicolo , Nike Terraneva , Vogg , Vestel , Zara ฯลฯ 

  
 
 
 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิอรสีปีล กรงุเคยีฟ ประเทศยเูครน 
17.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิอรสีปีล กรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยสาย

การบนิ Ukraine International Airlines เที�ยวบนิที� PS516  (มีบรกิารอาหารและ
เครื�องดื�มบนเครื�องบนิ) 

18.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยเูครน (เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง) 
19.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Ukraine 

International Airlines เที�ยวบินที� PS271  (มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบน
เครื�องบนิ) 

 

วนัที�8 กรงุเทพ(สุวรรณภมู)ิ 
09.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 



 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 

12 ปี) ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 

12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดี�ยว 
เพิ�มทา่น

ละ 

เดอืน เมษายน 

2 – 9 เมษายน 2563 วนัจกัร ี 44,900 44,900 43,900 9,900 

13 – 20 เมษายน 2563 วนัสงกรานต ์ 50,900 50,900 49,900 11,900 

27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2563 วนัแรงงาน 46,900 46,900 45,900 9,900 

เดอืน พฤษภาคม 

3 – 10 พฤษภาคม 2563 วนัวสิาขบชูา 46,900 46,900 45,900 9,900 

7 – 14 พฤษภาคม 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 

10 – 18 พฤษภาคม 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 

14 – 21 พฤษภาคม 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 

24 – 31 พฤษภาคม 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 

31 พฤษภาคม – 7 มถินุายน 2563 วนัราชนิ ีร.10 46,900 46,900 45,900 9,900 

เดอืน มถินุายน 

4 – 11 มถินุายน 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 

7 – 14 มถินุายน 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 

14 – 21 มถินุายน 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 

21 – 28 มถินุายน 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 

25 มถินุายน – 2 กรกฎาคม 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 

28 มถินุายน – 5 กรกฎาคม 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยไมต่อ้งทําวซีา่จอรเ์จยี 

ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น  
(แตส่ามารถเปลี�ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงื�อนไของสายการบนิ) 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น 
 
 
 

 
 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�น ๆ เพื�อ
ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�
นอกเหนือจากโปรแกรม 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 65 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

อันเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 



 

 
 
 

 เงื�อนไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ั�นตํ�าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี� กําหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ั�นตํ�า 20 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึที�กําหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิ�มค่าทวัร ์หรอื 
เลื�อนการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ล่วงหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไม่รบีผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น ดงัน ั�นกรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ั�ง 

 การออกต ั�วโดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื�อต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุา

สอบถามเที�ยวบนิเพื�อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซื�อต ั�วเครื�องบนิประเภท
ที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเที�ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั�นเหตุผลเหล่านี� อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งสิ�น อนึ�ง บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนัก่อนเดนิทาง หากไม่ม ั�นใจกรุณาสอบถามพนกังานขาย
โดยตรง  

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลื�อนการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ั�น ทา่นจะไมส่ามารถเลื�อนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนื�องมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ั�นประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากท่านถอนตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิขึ�น หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ั�น ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�มอินุญาตใหเ้ลื�อนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ั�งสิ�นและเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดตาม
จํานวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลี�ยนได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ั�น หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามที�ทา่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้ง
เปลี�ยนแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้่ายที�ทางบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยที�สดุเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ท ั�งนี�ท ั�งน ั�นใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัฯ  

 

 
  

 

 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามที�ระบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีนํ�ามัน (ยกเวน้หากม ี  
    การประกาศปรับขึ�นจากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิจากทา่นภายหลัง) และเนื�องจาก 
    เป็นตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางไป-กลับได ้ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนของสายการบนิ 
 นํ�าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื�องท่านละ 23 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึ�นเครื�อง 1 ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันที�ระบ ุ 
 โรงแรมที�พักตามที�ระบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึ�ง เรื�องของการยนืยันโรงแรมที�พักนั�น อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ี�จะทราบ
กรุณาตดิต่อพนักงานขายเพื�อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี�ยนแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดยีวกัน ซึ�งทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึ�งจะสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนั�นขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ 
จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบี�ยประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซื�อประกันเพิ�มเตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

  

   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม คา่ 

เงื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิสําคญั! 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



   ซักรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนียมการยื�นขอวซีา่ สําหรับชาวตา่งชาต ิ 
  คา่นํ�าหนักกระเป๋าที�เกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 65 USD/ทา่น/ทรปิ 
   ทั �งนี�ทา่สามารถใหม้ากกวา่นี�ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% 
 
 
 
 

 
 เงื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 

- การชําระมัดจําและชําระสว่นที�เหลอื 
  กรุณาสํารองที�นั�งและชําระมดัจํา จํานวน 20,000 บาท ตอ่ทา่น เพื�อสํารองสทิธิ�ในการ
เดนิทาง และชําระส่วนที�เหลอืทั �งหมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิช่นนั�น บรษัิทฯ จะถือว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจําโดยที�ท่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื�องมาจากบรษัิทฯ จําเป็นที�จะตอ้งสํารองจ่ายค่าใชจ้่ายในส่วนของที�พักและตั�วเครื�องบนิไป
กอ่นหนา้นั�นแลว้ หากท่านสํารองที�นั�งนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ี
หลังจากทําการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพื�อ
ออกตั�วหรือคําขอพเิศษเพิ�มเตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านชําระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะ
บางสว่นหรอืทั �งหมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขที�ระบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิ ยกเลกิหรอืเลื�อนการเดนิทางหากมผีู ้
เดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน ซึ�งทําใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้โดยบริษัทฯ จะแจง้ท่าน
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 
ยนิดทีี�จะคนืเงนิทั �งหมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ื�นใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนื�องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินั�น ตอ้งมขัี �นตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทั �งทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึ�งผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ที�ไดโ้ดยตรงก่อนทําการจองและหากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี�นั�ง
รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ี�มโีรคประจําตัวหรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลา
เกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีที�กองการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะ

เป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืค่าทัวรไ์ม่ว่าจะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึ�งการตรวจคนเขา้เมอืงนั�นเป็นสทิธิ�ของเจา้หนา้ที�ของรัฐของประเทศนั�นๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวร ์ไม่มีสทิธิ�ที�จะช่วยเหลอืใดๆ ทั �งสิ�น 

เพราะอํานาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ที�ทางกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึ�ง ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ี�ทําธุรกจิเพื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานที�ในรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอื�น ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ั �งสิ�น บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ี�จะสละสทิธิ�และไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

    เงื�อนไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น (แตท่า่นสามารถเปลี�ยนชื�อผู ้

เดนิทางไดต้ามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เงื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บค่าภาษีนํ�ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสาย

การบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื�องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย 

ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

 เมื�อชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั �งหมด  

 รายการทอ่งเที�ยวนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจาก
ไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ�ง
อาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง
ผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ 
ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
กํากบัเทา่นั�น 

 ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได ้เนื�องจากเป็นการจา่ยกบัตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจาก
การกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ 
คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบิน ในกรณีที�
นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด
จําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของ
นักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมอืง, ประเทศ นั�นแตกตา่งกนั 
ซึ�งทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมที�สดุ  




