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- เขตเมอืงเกา่ อะบานูออูบาน ิ(Abanotubani) เป็นสถานทีส่าหรบัแชน่า้พรุอ้นทีม่แีรก่ามะถนั 
- Jan sharden street ถนนคนเดนิยา่นเมอืงเกา่ทีเ่ป็นแหลง่ศูนยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟู 

- โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 

- พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ (Museum of Stalin) เป็นสถานทีท่ ีไ่ดร้วบรวมสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ 
- วหิารสเวตสิโคเวล ี(Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึง่เป็นโบสถอ์กีแหง่หนึง่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณของมตสเคตา้ 

- สะพานแหง่สนัตภิาพ (The bridge of peace) เป็นอกีหนึง่งานสถาปตัยกรรมทีน่า่สนใจ 
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วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ - สนามบนิกรงุเคยีฟ 
09.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Ukraine International Airlines พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

12.05 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบนิ 
Ukraine International Airlines เทีย่วบนิที ่PS272  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่งบนิ) 

17.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน (เพือ่แวะเปลีย่น
เครือ่ง) 

20.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ 
Ukraine International Airlines เทีย่วบนิที ่PS517   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที2่ กรงุทบลิซิ ี– ป้อมอนานรู ี– อนสุาวรยีม์ติรภาพจอรเ์จยี – เมอืงคาซเบกี ้– 
โบสถเ์กอรเ์กตี ้- เมอืงกดูาอรู ี

01.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงทบลิซิ ีประทเศจอรเ์จยี หลังผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านสู่ เมอืงทบลิซิ ีเป็นเมอืง
หลวง และเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูร่ะหวา่งสองฝ่ังแมน่า้ครูา Kura หรอืแม่
นา้ซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น ก่อตั ้งในราวศตวรรษที่ 5 เป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของ
อาณาจักรไอบเีรยี ทีอ่ยูร่อดทา่มกลางสองอาณาจักรโรมัน และแซสซานคิ กรงุทบลิซิ ีมเีนือ้ที่
ประมาณ 372 ตร.กม.และมปีระชากร 1,093,000 คน เมอืงนีถ้กูสรา้งโดย กษัตรยิว์าคตัง จอร์
กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ไดก้่อตั ้ง เมืองนี้ข ึ้นใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิ ิเป็นศูนยก์ลางการทาอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมใน
ภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนีอ้ยูใ่นสายทางหนึง่ของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุัน
ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทาง
ยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตดิระหวา่งทวปีเอเชยีกับทวปียโุรป 
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Radisson Blu Iveria 5 Star***** หรอืระดับใกลเ้คยีง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านชม ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตัง้อยูร่มิฝ่ังซา้ยของแมน่า้อ
รักว ีเป็นทีป่ระทับของ เอรสิตาวสิ หรอื ดยุคแห่งอรักว ีราชวงศศ์ักดนิาผูป้กครองดนิแดน
ลุม่แมน่า้อรักว ีและเป็นสมรภมูริบแยง่ชงิอานาจกับเจา้ปกครองแควน้อืน่ ๆ หลายตอ่หลาย
ครัง้ ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยปราสาท 2 หลัง โบสถ ์2 แห่งคอื โบสถแ์มพ่ระผู ้
พรหมจรรยแ์ละโบสถแ์ม่พระเสด็จขึน้สวรรค์ (อัสสัมชัญ) และทีฝั่งศพของดยุคแห่งอรักว ี
ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยี  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ New Ananuri Restaurant 
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น าทุกท่านถ่ายรูป อนุสาวรีย ์ม ิตรภาพจอร์เจ ีย  (Russia Georgia Friendship 
Monument) หรือสนธิสัญญา Georgievsk Monument เป็นอนุสาวรีย์ที่สรา้งขึ้นในปี 
1983 เพื่อเฉลมิฉลองสองรอ้ยปีของสนธสิัญญา Georgievsk และมติรภาพที่ต่อเนื่อง
ระหวา่งโซเวยีตจอรเ์จยีกับโซเวยีตรัสเซยี จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) 
ซึง่เป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิ แตปั่จจบุันไดเ้ปลีย่นมาเป็นชือ่ สเตพานทส์มนิดา้ (Stepantsminda) 
หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและก่อสรา้งสถานที่
ส าหรับจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็นเมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยู่ตามรมิ ฝ่ังแม่น ้าเทอรก์ีท้ีม่ ี
ความยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยูบ่นความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร 
ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมทิี่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแหง้แลง้ที่ประมาณ 14.5 องศา
เซลเซยีส ในฤดูหนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน มอีุณหภูมทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืน
มกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ 
น าทา่นเปลีย่นการเดนิทางเป็น รถจีบ๊ 4WD เพือ่เดนิทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอร ์
เกตี ้(Gergeti Trinity Church) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีก
กันว่า ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ซึง่เป็นชือ่ที่เรยีกทีน่ิยมกันของโบสถศ์ักดิ์
แหง่นี้สถานทีแ่หง่นี้ตัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบกี ้ซ ึง่เป็น
ไฮไลทข์องประเทศจอเจยีร์ (การเดนิทางโดย 4WD มายังสถานทีแ่ห่งนี้ ข ึน้อยู่กับสภาพ
ดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลุมอยู่ และการเดนิทางอาจจะเป็น
อปุสรรคได ้แตจ่ะค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหม้ากทีส่ดุ ขอคนืคา่ใชจ้่ายในกรณี
เดนิทางไม่ได ้4 USD ต่อท่าน เนื่องจากสภาพอากาศ) น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกูดาอูร ี
(Gudauri) ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีีสอร์ทที่มีชือ่เสยีงที่ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชงิเขาของ
เทอืกเขาคอเคซัสใหญท่ีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้
เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกขีองชาวจอร์เจยีที่จะนิยมมาเล่นในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืน
เมษายน ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เย็น              รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  พเิศษรับประทาน Adjaruli Khachapuri (พซิซา่ชสีจอรเ์จยี) ทีข่ ึน้ชือ่และมชีือ่เสยีงทีส่ดุ  
 
 
 
 
 
 
 
    

พัก Marco Polo 4 Star**** ววิหลักลา้น ณ ลานสก ี 
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วนัที3่ เมอืงกดูาอรู ี– เมอืงกอร ี– พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ – วดัเซยี - เมอืงบอรโ์จม ี
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกอร ี(GORI) เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา ทีใ่นอดตีเคยมคีวามสาคัญ
ทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นที่ตัง้ของกองกาลังที่อยู่บนถนนสายสาคัญ (Georgian 
Military Highway) นอกจากนัน้เมอืงนีย้ังเป็นเมอืงบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ อดตีผูน้าที่
มชี ือ่เสยีงของพรรคอมมวินสิตโ์ซเวยีต และอเล็กซานเดอร ์นาดรีาซ ีผูเ้ป็นนักออกแบบชือ่
ดังในดา้นจรวดขปีนาวุธขา้มทวปีของโซเวยีต น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ 
(Museum of Stalin) เป็รสถานทีท่ีไ่ดร้วบรวมสิง่ของเครือ่งใชต้่างๆ พรอ้มทัง้เรือ่งราว
ต่างๆของสตาลนิ และยังมกีารแสดงถงึประวัตชิวีติตัง้แต่เกดิจนกระท่ังเสยีชวีติ ดา้นขา้ง
พิพิธภัณฑ์ยังมีขบวบรถไฟที่ใชเ้ป็นที่บัญชาการในการรบ ภายในรถไฟมีหอ้งท างาน 
หอ้งนอน ของสตาลนิ 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
    พเิศษ รับประทานไกย่า่งสไตล ์Abkhazian กรอบนอกนุ่มใน  
  ทานคูก่ับกับซอส ajika รสเผ็ด เสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง ขึน้ชือ่ของจอรเ์จยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเซยี (Vardzia) เป็นถ ้าในภาคใตข้องจอร์เจีย , ขุดจากลาดของ
ภูเขา Erusheti บนฝ่ังซา้ยของแม่น ้า KuraสามสบิกโิลเมตรจากAspindza ช่วงเวลาหลัก
ของการกอ่สรา้งคอืชว่งครึง่หลังของศตวรรษทีส่บิสอง ถ ้าทอดยาวไปตามหนา้ผาประมาณ
หา้รอ้ยเมตรและสงูถงึสบิเกา้ ครสิตจักรแหง่มท่ัินยอ้นไปถงึยคุ 1180 ในชว่งยคุทองของทา
มาร์และรุสตาเวลีม่ภีาพเขยีนฝาผนังชดุส าคัญ. พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกทิง้รา้งหลังจากการยดึ
ครองของออตโตมันในศตวรรษทีส่บิหก ตอนนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของมรดกส ารองของรัฐในพืน้ที่
ขยาย Vardzia- Khertvisiไดรั้บการแสดงความคดิเห็นส าหรับจารกึในอนาคตในยูเนสโก 
รายชือ่มรดกโลก น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงบอรโ์จม ี(Borjomi) เมอืงตากอากาศเล็กๆ
ในหบุเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยี เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของนา้แร่
ธรรมชาต ิโดยนา้แร่ยีห่อ้บอรโ์จไดม้กีารบรรจุ ณ ธารนา้แร่บรสิทุธิท์ีไ่หลรนิจากยอดเขาบา
คเุรยีน(ีBakuriani Mountain)  

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พัก Likani Health & Spa 5 Star*****  
 
 

 
 
 



PGR02-PS PRO GEORGIA PRIMIUM NEW YEAR 2020 8D6N 

วนัที4่ เมอืงบอรโ์จม ี– เมอืงบาทมูี ่– จตัรุสัเปียเซซา่ – รปูปั้นอาลแีละนโีน ่ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 จากนัน้น าท่าน ขึน้กระเชา้สูช่มววิบนหนา้ผาเหนอืเมอืงบอรโ์จม ีอสิระใหท้่านเก็บภาพ

ววิทวิทัศนธ์รรมชาตจิากมมุสงู ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงบาทูม ี ่(Batumi) เมืองนี้ตั ้งอยู่บนริมะเล บนชายฝ่ัง

ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอสิระทีป่กครอง
ตนเองอยูท่างดา้นตะวันตกของประเทศจอรเ์จยี เมอืงบาทูม ิ(Batumi) เป็นเมอืงทีม่ที่าเรอื
ส าคัญ ขนาดใหญ่ น าท่านชมบรรยากาศบา้นเรอืนเกา่ในย่านเมอืงเกา่ Old Town น าท่าน
ชม จตัุรสัเปียเซซ่า Piazzal Square สรา้งขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ไดรั้บการ
ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังชาวจอรเ์จยี Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรม
แบบผสมผสานและจนิตนาการนิทานท าใหเ้มืองนี้มคีวามน่ารัก น าท่านชม รูปปั้นอาลี
และนโีน ่(Ali and Nino Moving Sculptures) รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด าทีส่ามารถ
เคลือ่นไหวได ้สรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความรักหนุ่มสาวตา่งเชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึ
สนัตภิาพระหวา่งประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอรไ์บจานดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  
  พัก Hilton Batumi 5 Star***** มาตรฐานจอรเ์จยี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที5่ เมอืงบาทมูี ่– The Boulvard – เมอืงคไูตซ ี- Bagrati Cathedral  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 น าท่านชอ้ปป้ิงที ่The Boulvard น าท่านสูเ่มอืงโบราณ เมอืงคูไตซ ี(Kutaisi) ทีเ่คย

เป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรโคลซสิ (Colchis) หรอือาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณ เมือ่
สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าทุกท่าน (Bagrati Cathedral) เป็นโบสถส์มัยศตวรรษที ่11 ในเมอืง Kutaisi

ในภมูภิาคImereti ของรัฐจอรเ์จยี ผลงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมจอรเ์จยียคุกลางโบสถ์
ไดรั้บความเสียหายอย่างหนักตลอดหลายศตวรรษและไดรั้บการสรา้งขึ้นใหม่เพื่อ
สถานะปัจจุบันผ่านกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปเริม่ตน้ในปี 1950 โดยมงีานอนุรักษ์ที่
ส าคัญสรปุในปี 2012 สถานทีส่ าคัญทีโ่ดดเดน่ โบสถใ์หญต่ัง้อยูบ่นเนนิ Ukimerioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   พเิศษ รบัประทานอาหารค า่ ณ Lake Side Restaurant  
  บรรยากาศรมิทะเลสาบ Tsivi Lake สดุโรแมนตกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พัก Tskhaltubo Spa Resort หรอืระดับใกลเ้คยีง มาตราฐานจอรเ์จยี 
   

วนัที6่ Tskhaltubo – เมอืงมทิสเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– อนสุาวรยี ์
- Jan sharden street - กรงุทบลิซิ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงมทิสเคตา้ (MTSKHETA) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นเหนือห่าง

จากกรุงทบลิซิปีระมาณ 20 กม.ในจังหวัดคาร์ทลีท่างดา้นตะวันออกของจอร์เจียเมอืงนี้
นับวา่เป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แหง่หนึง่ของประเทศ และในปัจจบุันเป็นศนูยก์ลางการปกครอง
ของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ20,000 คนเนื่องจากมี
โบราณสถานทางดา้นประวตัศิาสตรม์ากมายหลายแหง่จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกในปีค.ศ.1994 น าท่านไปชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารใน
รูปแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 6 วหิารแหง่นี้ตัง้อยูบ่น
ภเูขาทีม่แีมน่า้สองสายไหลมาบรรจบกันคอืแมน่า้มคิวารแีละแมน่า้อรักวแีละถา้มองออกไป
ขา้มเมืองมทิสเคตา้ไปยังบรเิวณที่กวา้งใหญ่ซึง่ในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย 
(Kingdom of Iberia) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนในบรเิวณนี้ตัง้แต่400ปีก่อนครสิตกาล
จนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 น าท่านไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Sveti Tskhoveli 
Cathedral) ซึง่เป็นโบสถอ์กีแหง่หนึง่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณของมตสเคตา้ทีม่รีปูแบบของจอรเ์จยี
ออร์โธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่
ศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนาดใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศอกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และ
หันมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี 
ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมี
ภาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 
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เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Marani on Ricoti Restaurant  
 พเิศษ รบัประทานปลาเทราทย์า่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม อนุสาวรยี ์(the chronicle of Georgia) หรือแท่งหนิสดีาแกะสลักขนาด
ใหญ่ยักษ์ บนแท่นหนิจะแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆและบอกเล่าเรื่องราวของประเทศ
จอรเ์จยีในอดตี สรา้งขึน้โดย ซรุาป สถาปนกิชือ่ดัง เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปี 1985 chronicle of 
Georgia ประกอบไปดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แตล่ะแท่งสงู 35 เมตร โดยทีแ่ตล่ะเสาจะแบ่ง
บอกเลา่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่น คอื ลา่งสดุเกีย่วกับพระคัมภรี ์สว่นกลาง คอื เรือ่งของชน
ชัน้สงูในจอรเ์จยี และสว่นบนจะเลา่เกีย่วกับเหตกุารณ์สาคัญของประเทศ อสิระใหท้า่นชอ้ป
ป้ิงที ่Jan sharden street ถนนคนเดนิยา่นเมอืงเกา่ทีเ่ป็นแหลง่ศนูยร์วมทางสังคมและ
วัฒนธรรมหลังฟ้ืนฟใูนศตวรรษที่ 9 ต่อมาจงึเปลีย่นชือ่ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อ
เป็นเกยีรตแิก่นักท่องเที่ยวชาวฝร่ังเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปดว้ยรา้น 
คา้ รา้นอาหารพืน้เมอืง รา้นกาแฟและมากมายดว้ยผูค้นพืน้เมอืงกับนักท่องเทีย่ว บรเิวณนี้
จะมีบา้นเมืองเก่าในแบบทบลิซิทีี่โดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแลว้ยังมพี่อคา้แม่คา้นา
สิง่ของตา่งๆมาวางขายมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 ท่านเขา้สู่ที่พัก Radisson Blu Iveria 5 Star***** หรือระดับใกลเ้คียง มาตรฐาน

จอรเ์จยี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที7่ กรงุทบลิซิ ี– โบสถเ์มเตหค์ ี– เคเบิล้คารช์มป้อมปราการนารกิาลา – อะบานอูอู
บาน ิ- East Point – สนามบนิทบลิซิ ี- กรงุเคยีฟ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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น าท่านสู ่โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) เป็นโบสถท์ีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานอยู่
คูบ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาของแมน่ ้าทวาร ีเป็นโบสถห์นึง่ทีส่รา้งอยูใ่น
บรเิวณทีม่ปีระชากรอาศัยอยู ่ซ ึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแตก่อ่นกษัตรยิว์าคตังที ่1 แหง่
จอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณนี้ ตอ่มาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้กีารสรา้ง
ขยายโดยกษัตรยิ ์เซนต ์เดมทิ รอีัสที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็นสัญลักษณ์ของโบสถใ์นนกิายออร์
โธดอกซ ์ตอ่มาไดถู้กท าลาย และไดม้กีารกอ่สรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปี ค.ศ.1235 ได ้
ถูกพวกมองโกลบกุท าลายและก็ไดส้รา้งขึย้ใหมอ่กีครัง้ น าท่านเดนิทางขึน้ เคเบ ิล้คารช์ม
ป้อมปราการนารกิาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ที่
ตัง้อยูบ่นเนนิเขา สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที่ 4 เพือ่ปกป้องเมอืงและผ่านผูป้กครองมา
หลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี้ 
ราชวงศอ์มุัยยัดของชาวอาหรับไดต้อ่เตมิป้อมในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่7 ตอ่มาพวกมองโกล
ตัง้ชือ่ใหใ้หมว่า่ Narin Qala แปลวา่ป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวตัศิาสตรย์กยอ่งวา่
ป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแหง่หนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่งและตไีดย้ากทีส่ดุ หลังจาก
นั้นกลับลงมา จากนั้นน าท่านไปยังเขตเมอืงเก่า อะบานูออูบาน ิ(Abanotubani) เป็น
สถานทีส่าหรับแชน่า้พุรอ้นทีม่แีร่กามะถัน ตามตานานเลา่ขานวา่ในสมัยกษัตรยิว์าคตังที่ 1 
กอรก์ัซล ีนกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดังกลา่ว จงทาใหค้น้พบบอ่นา้พุรอ้น
แหง่นีข้ ึน้ ลักษณะของโรงอาบนา้คลา้ยๆ กับการออนเซนของชาวญีปุ่่ นผสมรวมกับการอาบ
นา้แบบตรุก ีนาชมหมูโ่รงอาบนา้ทีม่กีารสรา้งและใหบ้รกิารตัง้แตย่คุกลางจนถงึปัจจุบันทีม่ี
รูปแบบตัวอาคารทีห่ลากหลาย บางแหง่สรา้งเป็นหลังโดม บางแหง่มหีอมนิาเร่ตข์นาบขา้ง 
ประดับดว้ยโมเสคชิน้เล็กสวยงามยิง่ ระหวา่งทางสามารถเห็นโบสถน์กิายออรโ์ธด็อกซท์ี่
เกา่แกม่ากมาย 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงหา้งดัง ก่อนเขา้สนามบนิ East Point เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีม่รีา้นคา้

มากมาย รา้นอาหารและเครือ่งดืม่,เสือ้ผา้ อาท ิเชน่ Adidas , Aldo , Accessorize , Colins 
, Converce , Charles & Keith , Columbia , H&M , Giordano , Madame Coco , Mari 
, Nicolo , Nike Terraneva , Vogg , Vestel , Zara ฯลฯ 

  
 
 
 
 
 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี 
17.15 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบนิ 

Ukraine International Airlines เทีย่วบนิที ่PS516  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่งบนิ) 

18.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยเูครน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
19.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Ukraine 

International Airlines เทีย่วบนิที ่PS271  
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วนัที8่ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
09.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่น

ละ 

29 ธนัวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 วนัปีใหม ่ 59,900 59,900 58,900 12,900 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยไมต่อ้งท าวซีา่จอรเ์จยี 

 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 
 
 

• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ต ่า 20 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรณุา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ 
ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 70 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 
 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
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จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนัก่อนเดนิทาง หากไม่ม ัน่ใจกรุณาสอบถามพนกังานขาย
โดยตรง  

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 

 

  
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากม ี  
    การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) และเนือ่งจาก 
    เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 
 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 23 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ
กรณุา      

ตดิต่อพนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดียวกัน ซึง่ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้่าน
ทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

  

   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 
   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 
  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 70 USD/ทา่น/ทรปิ 

   ทัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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   เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 20,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ
เดนิทาง และช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิช่นนั้น บรษัิทฯ จะถือว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไป
กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที 
หลังจากท าการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่
ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้
เดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 
ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ัง
รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา
เกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่วา่จะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง
ผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนือ่งจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจาก
การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 
ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  


