
 

 
 

 

 
 

 

 

GEORGIA ( D N)  

“TBS05 GEORGIA ทบิลซีิ คาซเบก ี- อัพลสีสิค - บาทูมี - คูไตซิ” 

สายการบนิ FULL SERVICE AIR ASTANA (KC)  
 

 



บินด้วยสายการบิน แอร์ แอสตาน่า (KC) : ขนึเครืองทีสนามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 

KC 932 BKK(กรุงเทพ)-ALA(อลัมาตี) 10.05 – 16.35 

KC 139 ALA(อลัมาตี)-TBS(ทบิลิซี) 19.30 – 21.45 

KC 142 TBS(ทบิลิซี)- ALA(อลัมาตี) 13.50 – 19.35 

KC 931 ALA(อลัมาตี)--BKK(กรุงเทพ) 01.10 – 08.55 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนาํหนกัไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน ชิน) และ ถือขึนเครืองบินไดน้าํหนกัไม่เกิน  ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงอลัมาตี – สนามบินกรุงทบิลซีิ (-/-/-) 

07.00น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชัน 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row R ประตู 8 สาย

การบิน AIR ASTANA โดยมีเจ้าหน้าทขีองบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการ

เช็คอนิ และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 10.05น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อลัมาตี โดยสายการบิน AIR ASTANA เทยีวบินท ีKC 932  

 ** มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ** 

 16.35น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ  อัลมาตี (เพือแวะเปลียนเครือง) 

 19.30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน 

 AIR ASTANA เทยีวบินท ีKC 139 

  ** มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ** 

21.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย (ตามเวลาทอ้งถินชา้กวา่เมืองไทยประมาณ 3 

ชวัโมง) หลงัผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

พักท ี  CRON PALACE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า  

  

 

DAY  
ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบก ี– โบสถ์เกอร์เกต ี– เมืองกดูาอูรี - เมืองทบิลซีิ (B/L/D) 



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุดของประเทศจอร์เจีย ตงัอยู่ริมฝัง

แม่นาํคูรา (Kura) หรือเรียกวา่ แม่นาํมตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน ทบิลิซิ มีเนือทีประมาณ  ตร.กม. 

และมีประชากร , ,  คน เมืองนีถูกสร้างโดย วาคตงั จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษตัริยจ์อร์เจียแห่ง

คาร์ตลี (ไอบีเรีย) ไดก่้อตงัเมืองนีขึนในคริสตศตวรรษที  เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการทาํอุตสาหกรรม สังคม

และวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองนีอยูใ่นสายทางหนึงของเส้นทางสายไหม และปัจจุบนั

ยงัมีบทบาทสําคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ทีตงัที

เป็นจุดตดัระหวา่งทวปีเอเชียกบัทวยีโุรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย  

 นาํท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีสําคญัซึงเป็นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหารทีเรียกว่า Georgian 

Military Highway ทีสร้างขึนในสมยัทีจอร์เจียตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทาง

เดียวทีจะนาํท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ หรือ Greater Caucasus ทีมีความยาวประมาณ ,  กม.ทีเป็น

เส้นกนัพรมแดนระหวา่งรัสเซียและจอร์เจีย  

 นาํท่านสู่ ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานทีก่อสร้างอนัเก่าแก่มีกาํแพงลอ้มรอบและตงัอยู่

ริมแม่นาํอรักวี ทีตงัอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึงถูกสร้าง ขึนให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที 16-17 

ภายในยงัมีโบสถ์ 2 หลงัทีถูกสร้างได้อย่างงดงามและยงัมีหอคอยทีสูงใหญ่ตงัตระหง่านอยู่ ทาํให้เห็นภาพ

ทิวทศัน์อนัสวยงามของเบืองล่างและ อ่างเก็บนําซินวาลี(Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขือนซึงเป็นสถานทีที

สาํคญัสาํหรับนาํนาํทีเก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 



 

จากนนัเดินทางสู่ เมืองคาซเบก ี(Kazbegi) ซึงเป็นชือเมืองดงัเดิม แต่ปัจจุบนัได้เปลียนมาเป็นชือ สเต

พานทส์มินดา้ (Stepantsminda) หลงัจากนกับุญในนิกายออร์โธด๊อกชือ สเตฟาน ไดม้าพาํนกัอาศยัและก่อสร้าง

สถานทีสําหรับจาํศีลภาวนาขึนมาเมืองคาซเบกี เป็นเมืองเล็กๆทีตงัอยู่ตามริม ฝังแม่นาํเทอร์กีทีมีความยาว

ประมาณ 157 กม. และตงัอยูบ่นความสูงจากระดบันาํทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิทีอยู่

ปานกลางมีความชืนและแห้งแล้งทีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มี

อุณหภูมิทีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึงเป็นเดือนทีหนาวเยน็ทีสุด 

เทยีง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิน 

นาํท่านเปลียนการเดินทางเป็นรถจีบ WD เพือเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี (Gergeti 

Trinity Church) ซึงถูกสร้างขึนในราวศตวรรษที 14 หรือมีอีกชือเรียกกนัว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda 

Sameba) ซึงเป็นชือทีเรียกทีนิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแห่งนีสถานทีแห่งนีตงัอยูริ่มฝังขวาของแม่นาํชคเฮรี อยูบ่น

เทือกเขาของคาซเบกี ซึงเป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย WD มายงัสถานทีแห่งนี ขึนอยูก่บั

สภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึงอาจจะถูกปิดกนัไดด้ว้ยหิมะทีปกคลุมอยู ่และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะ

คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางให้มากทีสุด ขอสงวนสิทธิไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้

เนืองจากสภาพอากาศ)  

ANANURI FORTRESS 



 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซึงเป็นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ททีมีชือเสียงทีตงัอยูบ่ริเวณทีราบ

เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ทีมีความสูงจากระดบันาํทะเลประมาณ ,  เมตร สถานทีแห่งนีเป็นแหล่งที

พกัผอ่นเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึงเป็นช่วงทีสวยงามและมี

หิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา  

หลงัจากนนัเดินทางกลบัสู่เมืองเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เพือเดินทางสู่ทีพกั 

คาํ บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิน 

พักท ี  CRON PALACE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า  

DAY 3 
เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี - กอรี– พพิธิภัณฑ์สตาลิน -อพัลสีต์ซีคห์ – คูไตซี (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ทีตงัอยู่ทางดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี

ประมาณ กม.ในจงัหวดัคาร์ทลีทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจียเมืองนีนบัว่าเป็นเมืองทีมีความเก่าแห่งหนึงของ



ประเทศ และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิตีมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ

,  คนเนืองจากมีโบราณสถานทางด้านประวติัศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงได้รับการขึนทะเบียนให้เป็น

มรดกโลกในปีค.ศ.  

นาํท่านไปชม วหิารจวารี (Jvari Monastery) ซึงเป็นวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์โธ ด๊อกทีถูก

สร้างขึนในราวศตวรรษที  วิหารแห่งนีตงัอยูบ่นภูเขาทีมีแม่นา้สองสายไหลมาบรรจบกนัคือแม่นา้มิควารีและ

แม่นา้อรักวแีละถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณทีกวา้งใหญ่ซึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบี

เรีย (Kingdom of Iberia) ซึงได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนีตงัแต่ ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราว

คริสตศ์ตวรรษที  

 

นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองกอรี (Gori) (เดินทางประมาณ  ช.ม) เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ เป็นบา้นเกิด

ของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยคุ ค.ศ -   

นาํท่านชม พพิธิภณัฑ์สตาลนิ (Museum of Stalin) ทีไดร้วบรวมเรืองราวและสิงของเครืองใชข้อง 

ท่านสตาบิน ตงัแต่สถานทีเกิดจนกระทงัเสียชีวติ 

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิน 

นาํท่านชม เมืองอพัลสีสิค (Uplistsikhe) หนึงในเมืองถา้เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตง้ถิันฐานในดินแดน

แถบนีมานานแลว้กวา่  ปีก่อน ในอดีตช่วงยคุโบราณก่อนยคุกลาง ช่วง  ปีก่อนคริสตกาลถึงค.ศ.  

เมืองนีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงทีเมืองนีมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที  ถึง 

ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศต์วรรษที  และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองร้างไปท่านจะไดพ้บ

กบัศาสนสถานทีมีหอ้งโถงขนาดใหญ่ทีชาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นทีประกอบพิธีกรรมซึงเป็นลทัธิบูชาไฟซึง

เป็นลทัธิของคนในแถบนี  ก่อนทีศาสนาคริสตจ์ะเขา้มาเมือ  ปีก่อน และยงัมีหอ้งต่างๆ ซึงคาดวา่เป็นโบสถ์

เก่าแก่ของชาวคริสตที์สร้างขึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษที  ดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างโดยตดัหินและเจาะลึกเขา้

ไปเป็นทีอยูอ่าศยั 

Jvari Monastery 



 

จากนนั นาํท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (Kutaisi) ทีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกรัโคลซิส

(Colchis) หรืออาณาจกัรจอร์เจียนโบราณ เมือสมยัคริสตศ์ตวรรษที -   

คาํ บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิน 

พักท ี  WEST TOWER HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดับ  ดาวหรือเทยีบเท่า  

DAY  
เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – ตลาดเช้าเมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – 

เมืองบาทูมี (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านชม ตลาดยามเชา้ ตลาดผลไมแ้ละขายขา้วของต่างๆ สินคา้และผลไมที้ขึนชือของจอร์เจีย สินคา้ 

  พนืเมืองต่างๆทีราคาทีถูกแสนถูก 

  จากนนันาํท่านสู่แหล่งมรดกโลกดา้นวฒันธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจลีาต ิ(Gelati Cathedral) 



อารามหลวงของเมืองถูกคน้พบในช่วงคริสตศต์วรรษที  ซึงทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลก

เมือปีค.ศ.  ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนตนิ์โคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์เซนต ์

จอร์จ(St.George) ในโบสถ์มีภาพเขียนสีเฟรสโก เล่าเรืองราวเกียวกบคัริสต์ศาสนาทีสวยงาม และยงัคงอยูใน 

สภาพสมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหนึงสถานทีสาํคญัทีไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก  

 

มหาวิหารบากราติ ( Bagrati Cathedral) โบสถ์ทีแสนสวยงามตงัอยูบ่นเนินเขา Ukimerioni ท่าน

สามารถมองเห็นทศันียภาพทีสวยงามไดโ้ดยรอบ 

Gelati Cathedral 



 
เทยีง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิน 

 จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี (Batumi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชม.) เมืองนีตงัอยูบ่นริมะเล บน

ชายฝังตะวนัออกของทะเลดาํ เป็นเมืองหลวงของอตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระทีปกครองตนเองอยู่

ทางดา้นตะวนัตกของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองทีมีท่าเรือสาํคญั ขนาดใหญ่  

 นาํท่านชมบรรยากาศบา้นเรือนเก่าในยา่นเมืองเก่า Old Town ชมจตุรัสเปียเซซ่า Piazzal Square สร้างขึนในปี 

 เป็นอาคารทีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชือดงัชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์

สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทานทาํให้เมืองนีมีความน่ารัก นาํท่านชมรูปปั้นอาลีและนีโน่ 

(Ali and Nino Moving Sculptures) รูปปั้นสูง  เมตร ริมทะเลดาํทีสามารถเคลือนไหวได ้สร้างขึนเพือแสดงถึง

ความรักหนุ่มสาวต่างเชือชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหวา่งประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานดว้ย 

Bagrati Cathedral 



 
คาํ บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิน 

พักท ี  LEGACY HOTEL , BATUMI โรงแรมระดับ  ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

DAY 5 
บาทูมี–ทบิลิซี–ป้อมนาริคาล่า – โรงอาบนําแร่กํามะถัน – ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี – ถนนคน

เดนิชาเดอนี (B/L/D)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านออกเดินทางกลบัไปยงั เมืองทบิลซีิ (Tbilisi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชม.) มีการจอดพกัตามจุด 

  พกัรถต่างๆ 

เทยีง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิน 

จากนนันาํท่านขึนกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านไดช้มป้อมปราการซึง

เป็นป้อมโบราณทีถูกสร้างในราวศตวรรษที  ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบทีไม่มีความ

สมาํเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที  สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดไดมี้การก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และ

ต่อมาในสมยัของกษตัริยเ์ดวิด (ปีค.ศ. - ) ไดม้ีการสร้างเพิมเติมขึนอีก ซึงต่อมาเมือพวกมองโกลไดเ้ขา้

มายึดครอง ก็ไดเ้รียกชือป้อมแห่งนีวา่ นารินกาลา (Narin Qala) ซึงมีความหมายวา่ ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress) 



และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กรือทาํลายไป ชมบริเวณ โรงอาบนาํแร่

กาํมะถนั (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียนเรียกวา่ Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ) เป็นสถานทีสําหรับแช่นาํพุ

ร้อนทีมีแร่กาํมะถนั ตามตาํนานเล่าขานวา่ ในสมยัพระเจา้วคัตงัที กอร์กซัลี  นกเหยียวของพระองคไ์ดต้กลงไป

ในบริเวณดงักล่าว จึงทาํให้คน้พบบ่อนาํพุร้อนแห่งนีขึน ลกัษณะของโรงอาบน้า คลา้ยๆ กบัการออนเซนของ

ชาวญีปุ่นผสมรวมกบัการอาบนาํแบบตุรกี ชมหมู่โรงอาบนาํทีมีการสร้างและให้บริการตงัแต่ยุคกลางจนถึง

ปัจจุบนัทีมีรูปแบบตวัอาคารทีหลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลงัคาโดม  บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ ขนาบขา้ง

ประดบัดว้ยโมเสคชินเล็กทีสวยงาม 

 

นาํท่านเดินทาง ชม ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี (Old Town of Tbilisi) ซึงจะทาํท่านไดพ้บเห็นความ

สวยงามและสีสันของอาคารบา้นเรือนทีเป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศิลปะของ

เปอร์เซียและยโุรป ทาํใหจ้อร์เจียมีเอกลกัษณ์และสัญลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดียว 

Narikala Fortress 



 

จากนนัให้ท่านอสิระถนนคนเดินชาเดอนี (Shardeni Street) ซึงเป็นถนนใหญ่ของเมืองทีมีชือเสียง

และกลินไอแบบยุโรป และอาคารทีถูกสร้างขึนทีมีรูปร่างลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ทีมี

สินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปด้วยร้านคา้ทีขายของทีระลึกทีเป็นสินค้า

พนืเมืองอนัหลากหลายใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัและเลือกซือสินคา้ต่างๆ 

คาํ บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารไทย 

พักท ี CRON PALACE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า  

 

DAY  
โบสถ์เซนต์ทรีนิตี – สนามบินกรุงทบิลิซี – สนามบินอัลมาต ี-  กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันาํท่านชม โบสถ์เซนต์ทรีนิตี (Holy Trinity Cathedral) วหิารศกัดิสิทธิของทบิลิซีทีเรียกกนั

วา่ Sameba เป็นโบสถ์หลกัของคริสตจกัรออร์โธดอกจอร์เจียตงัอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึน

ระหวา่งปี  ถึง ปี  และเป็นวหิารทีสูงทีสุด อนัดบัที  ของโบสถ์ออร์โธด๊อกในโลก 

Old Town of Tbilisi 



 
 นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย  

. น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana เทียวบินที 

KC 142  ** มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ** 

19.35น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอลัมาตี ประเทศคาซัคสถาน (เพือแวะเปลียนเครือง) 

DAY  
สนามบินอลัมาต ี-  กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (-/-/-) 

01.10น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Astana เทียวบินที KC 931  

** มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ** 

08.  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

 

 

Holy Trinity Cathedral 



หมายเหตุ สถานทีท่องเทียวต่างๆในจอร์เจีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ เช่น    

 - อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานทีส่าคญั ปิดในวนัส่าคญัทางศาสนาและหรือแมแ้ต่สถานทีท่องเทียวส่าคญัอืนๆ 

อาจจะปิดโดยไม่ไดมี้การแจง้ล่วงหนา้ หรือการเขา้ชมทีเป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที 

 ผูป้กครองรัฐเขา้เยยีมชม อาจจะปิดโดยไม่ไดมี้การแจง้ล่วงหนา้ เป็นตน้     

 - เนืองจากเป็นประเทศทีเคยถูกปกครองจากหลายเชือชาติทงัรัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดงันนัอาหารส่วนใหญ่ 

 จะไดรั้บอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั        

 - โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมือกลางวนัอาจจะเริมที . - .  น. ส่วนมือคา่เร็วทีสุด 

 คือเริมเวลา .  น. เป็นตน้ไป 

- เนืองจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทด็อกซ์เป็นหลกัมาตงัแต่ในอดีต ทาํ 

ใหป้ระเทศแห่งนีมีโบสถแ์ละวหิารทีเก่าแก่ทีเปิดใหน้กัท่องเทียวเขา้ชม ซึงเวลาเขา้โบสถ์หรือวหิารตอ้งใชผ้า้คลุม 

ศรีษะ ดงันนักรุณาเตรียมผา้คุลมศรีษะไปดว้ย หรือกรณีทีไม่ไดน่้าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผา้คลุมให้ 

 

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

** หากลกูค้าท่านใดทีจําเป็นต้องออกตัวภายใน (ตัวเครืองบิน , ตัวรถทัวร์ , ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษทั ทุกครังก่อนทําการออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวันจองทวัร์ทังนีเพอืประโยชน์

ของตัวท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

-  ท่าน  

อตัราท่านละ 

 เด็ก  ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ  ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ  ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

พกัเดียว 

เพมิ 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัวเครืองบิน

อตัรา  

ท่านละ 

เดนิทางเดอืนธนัวาคม 2562 

11 – 17 ธนัวาคม 62 41,900 41,900 41,900 9,000 22,900 

18 – 24 ธนัวาคม 62 41,900 41,900 41,900 9,000 22,900 

เดนิทางเดอืนมนีาคม 2563 

11 – 17 มนีาคม 63 41,900 41,900 41,900 9,000 22,900 



 

** อัตรานียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน ตามธรรมเนียม 63 ดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้ เดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง  ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) 

ทังนีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษัทขอสงวน

สิทธใินการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทสีนามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีทนัีงบนเครืองบิน) 

 

** ท่านทีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดินทางไป เพือการท่องเทยีว ประเทศจอเจียร์ ไม่จําเป็นต้อง

ยืนขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกนิ ปี ต่อครัง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ อัตรานีเฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพมิจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท) ** 

 

อตัราค่าบริการนี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครืองบิน (ตวั) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีนาํมนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทียวใด เทียวหนึง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตวัเครืองบิน ตามทีตามทีตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครืองบิน สายการบิน AIR ASTANA อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครืองบิน โดยมีนําหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน) และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกนิ  ก.ก. (ไม่จาํกดั

จาํนวนชิน แต่ทงันีเจา้หนา้ทีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  



 ค่าโรงแรมทีพกัระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทาํให้โรงแรมตามรายการทีระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโรงแรมทีพกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ีคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบียประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเทียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน ตามธรรมเนียม 63 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง  ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกวา่นีไดต้ามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวนั

เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีนงับนเครืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทงันีขึนอยู่กบัสายการบิน 

และ รุ่นของเครืองบินแต่ละไฟลท์ทีใชบิ้น ซึงอาจเปลียนแปลงไดอ้ยูท่ีสายการบินเป็นผูก้าํหนด 

× ค่าภาษีนาํมนั ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เงือนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตดัทีนงัการจองภายใน  วนั 

ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี กรุณาชาํระเงินใน วนัถดัไป ก่อนเวลา .  น. เท่านนั โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที 

หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาทีกาํหนด และหากท่านมีความประสงค์จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํ



จองเขา้มาใหม ่นนัหมายถึงวา่ กรณีทีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิไปตามระบบ ตามลาํดบั เนืองจากทุกพีเรียด เรา

มีทีนงัราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปลียนชือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง  วนั ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี

ทีไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงือนไขการยกเลกิ และ เปลยีนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชาํระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดทีมีวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชาํระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบริการทีชาํระมาแลว้ทงัหมดทงันี ทาง

บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายทีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการทีชาํระแลว้เนืองในการเตรียมการจดัการนาํเทียวให้แก่นกัท่องเทียว เช่น 

การสาํรองทีนงัตวัเครืองบิน การจองทีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลียนชือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งน้อย  วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการ

เรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงทงัหมด ทงันีขึนอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัทีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคญั

ดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายการ

ดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดาํเนินการจองครังแรก ตามจาํนวนครังทีเปลียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทงัสิน 

 

เงือนไขสําคญัอืนๆทท่ีานควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีขึนตาํ อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากตาํกว่ากาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีทีจะชาํระค่าบริการเพมิเพอืให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีทีจะประสานงาน เพือให้ทุก

ท่านเดินทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้

ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง ทงันี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หน้าทีเป็นกรณี

พิเศษทุกครังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลียนแปลงได ้



 กรณีทีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครืองบิน , ตวัรถทวัร์ , ตวัรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพือยืนยนักับเจา้หน้าทีก่อนทุกครัง และควรจองบตัรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีทีสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทงันีขึนอยูก่บั

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านนั สิงสําคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพือ

เช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย  ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนใดๆทงัสิน   

 กรณีทีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย  วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตงัแต่ทีท่านเริมจองทวัร์ เพือให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพือจดัเตรียมล่วงหนา้ กรณี

มีค่าใชจ้่ายเพิมเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงทีเกิดขึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายชือผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หนา้ทีหลงัจากชาํระเงินกรณีทีท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใหท้ราบ 

 กรณีทีออกบตัรโดยสาร (ตวั) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางให้ทางบริษทัเพือใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน

อยา่งนอ้ย  หรือ  วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์นี เป็นอตัราสําหรับบตัรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตวักรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านนั หากตอ้งการเปลียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีเป็น

กรณีพิเศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ทีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

ห้องพกัเดียวตามทีระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่  เดือน ณ วนักลบั  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสําหรับนักท่องเทียวทีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินนาํใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ้่ายในส่วนนีเพือมอบให้เล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ สีโมงเยน็ก็จะเริมมืดแลว้ สถานทีท่องเทียวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ -  ช.ม. การเดินทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่องเทียวกลางแจง้ เวลา

เดินบนหิมะ อาจลืนไดต้อ้งใช้ความระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีสามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนั

แดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้



 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนีทางบริษทัจะ

คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีทีจาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังนี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ตอ้งการได้รับบริการ หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่

สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหนา้ทงัหมดแลว้ 

 กรณีทีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีจะเกิดขึนตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนาํ ขาดไปหน้าใดหนา้หนึง มีหนา้ใดหน้าหนึงหายไป มีกระดาษ

หน้าใดหนา้หนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน ทางสายการ

บิน หรือ เจา้หน้าทีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันนักรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพือทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกบัแจง้มาที

บริษทัเร็วทีสุด เพอืยืนยนัการเปลียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาทีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที

ยงัไม่แ (ตวัเครืองบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตวัเครืองบิน) เรียบร้อยแลว้ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทงัหมด ซึงโดยส่วนใหญ่ตวัเครืองบินแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทงันีขึนอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแต่ละคณะ 

 เกียวกบัทีนงับนเครืองบิน เนืองจากบตัรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธิในการเลือกทีนงับนเครืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามทีสุดให้

ท่านไดน้งัดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัให้มากทีสุด  

 ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัห้องพกัในโรงแรมทีพกั เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ

ทาํใหห้อ้งพกัแบบห้องพกัเดียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ  ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชนักนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทงัสิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ

ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึงทงัสิน 



 ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวนัเดินทาง  

 มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใดๆทงัสินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านนั 

 บริษทัขอสงวนสิทธิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไวที้โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่านตอ้งการ  

 รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกครังหนึง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม 

*เมือท่านชําระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 


