
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ ยเูครน อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แอรไ์ลน ์(PS) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

PS 272 BKK(กรงุเทพ)-KBP(ยเูครน) 12.05-18.25 

PS 517 KBP(ยเูครน)-TBS(ทบลิซิ)ี 20.30-01.15+1 

PS 516 TBS(ทบลิซิ)ี- KBP(ยเูครน) 17.15-18.20 

PS 271 KBP(ยเูครน)--BKK(กรงุเทพ) 19.55-09.55+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 23  ก.ก. (ไมเ่กนิ 1ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

 

 



DAY 1 กรงุเทพ (สวุวรณภมู)ิ – สนามบนิกรงุเคยีฟ – สนามบนิกรงุทบลิซิ ี(-/-/-) 

09.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ Row R ประต ู7 สาย

การบนิ Ukraine International Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก

ตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

12.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยเูครน โดยสายการบนิ Ukraine International 

Airlines เทีย่วบนิที ่PS272  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.25น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยเูครน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

20.30 น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิล ิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Ukraine 

International Airlines เทีย่วบนิที ่PS517  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

DAY 2 สนามบนิกรงุทบลิซิ ี–  ป้อมอนานรู ี– เมอืงคาซเบกี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้– เมอืงกดูาอรู ี- เมอืงทบลิซิ ี

(B/L/D) 

01.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง 

และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมเพือ่ท าการพักผอ่น 

พกัที ่ HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดบั3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าครูา 

(Kura) หรอืเรยีกวา่ แมน่ ้ามตควาร ี(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนือ้ทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากร 

1,093,000 คน เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบี

เรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงนีข้ ึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคมและวัฒนธรรมใน

ภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนีอ้ยูใ่นสายทางหนึง่ของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมบีทบาทส าคัญใน

ฐานะศูนยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตัดระหว่างทวปี

เอเชยีกบัทวยีโุรปกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  น าทา่นออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคัญซึง่เป็นเสน้ทางส าหรับ

ใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า Georgian Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครอง

ของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ ่หรอื Greater Caucasus 

ที่มีความยาวประมาณ 1 ,100 กม.ที่เ ป็นเสน้กั ้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย  น าท่านสู่ ป้อมอ

นานรู ี(Ananuri Fortress) เป็นสถานทีก่อ่สรา้งอนัเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรักว ีทีต่ัง้อยูห่า่ง

จากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยังมโีบสถ ์2 หลังทีถู่ก

สรา้งไดอ้ย่างงดงามและยังมหีอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพทวิทัศน์อันสวยงามของเบือ้งล่าง

และ อา่งเก็บน า้ซนิวาล(ีZhinvali Reservoir) และยังมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีท่ีส่ าคัญส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้่ง

ต่อไปยังเมอืงหลวง พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) ซึง่เป็นชือ่

เมอืงดัง้เดมิ แต่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมาเป็นชือ่ สเตพานทส์มนิดา้ (Stepantsminda) หลังจากนักบญุในนกิายออรโ์ธด๊

อกชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและก่อสรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็นเมอืงเล็กๆที่

ตัง้อยู่ตามรมิ ฝ่ังแม่น ้าเทอร์กีท้ี่มคีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 

1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมอีณุหภมูทิีอ่ยู่ปานกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดู

หนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน มอีณุหภมูทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

 น าท่านเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพือ่เดนิทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity 

Church) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกันว่า ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ซึง่

เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกนัของโบสถศ์ักดิแ์หง่นีส้ถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซ

เบกี ้ซ ึง่เป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจยีร ์(การเดนิทางโดย 4WD มายงัสถานทีแ่หง่นี ้ขึน้อยูก่บัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ 

ซึง่อาจจะถกูปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลมุอยู ่และการเดนิทางอาจจะเป็นอปุสรรคได ้แต่จะค านงึถงึผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางใหม้ากทีสุ่ด ขอสงวนสทิธิไ์ม่มกีารคนืค่าใชจ้่ายในกรณีเดนิทางไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ)  น าท่าน

เดนิทางสู่ เมอืงกูดาอูร ี(Gudauri) ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของ

เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่ักผ่อนเล่น

สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเล่นในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลมุอยู่

ตลอดเวลา หลังจากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืงเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เพือ่เดนิทางสูท่ีพั่ก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่ HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดบั3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  



DAY 3 เมอืงทบลิซิ ี- กอร–ี พพิธิภณัฑส์ตาลนิ -อพัลสีตซ์คีห ์– คไูตซ ี(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงกอร ี(Gori) (เดนิทางประมาณ 3 ช.ม) เป็นเมอืงแห่งประวัตศิาสตร ์เป็นบา้นเกดิของ 

“โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950  น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ 

(Museum of Stalin) ทีไ่ดร้วบรวมเรือ่งราวและสิง่ของเครือ่งใชข้อง ท่านสตาบนิ ตัง้แต่สถานทีเ่กดิจนกระทั่ง

เสยีชวีติ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นชม เมอืงอพัลสีสคิ (Uplistsikhe) หนึง่ในเมอืงถา้เกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีารตง้ัถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้มา

นานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดตีชว่งยุคโบราณกอ่นยุคกลาง ชว่ง500 ปีก่อนครสิตกาลถงึค.ศ.500 เมอืงนี้เป็น

ศูนยก์ลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชว่งทีเ่มอืงนี้มคีวามเจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที9่ ถงึ 11กอ่นจะถกู

รุกรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศต์วรรษที1่3 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไปทา่นจะไดพ้บกับศาสนสถานทีม่ี

หอ้งโถงขนาดใหญท่ีช่าวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิชูาไฟซึง่เป็นลัทธขิองคนในแถบนี ้ 

กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้มาเมือ่1700 ปีกอ่น และยงัมหีอ้งตา่งๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิตท์ีส่รา้งขึน้

ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งโดยตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยูอ่าศัยจากนัน้ น าท่านสู่

เมอืงโบราณ เมอืงคไูตซ ี(Kutaisi) ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจกัรโคลซสิ(Colchis) หรอือาณาจักร

จอรเ์จยีนโบราณ เมือ่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่ WEST TOWER HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดบั3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

DAY 4 ตลาดเชา้เมอืงคไูตซ ี– อารามจลีาต ิ– มหาวหิารบากราต ิ– เมอืงบาทมูี ่(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม ตลาดยามเชา้ ตลาดผลไมแ้ละขายขา้วของต่างๆ สนิคา้และผลไมท้ีข่ ึน้ชือ่ของจอรเ์จยี สนิคา้พืน้เมอืง

ต่างๆที่ราคาที่ถูกแสนถูกจากนั้นน าท่านสู่แหล่งมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจลีาต ิ

(Gelati Cathedral)อารามหลวงของเมืองถูกคน้พบในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 12 ซึง่ทางองค์การยูเนสโกได ้

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (St. 

Nicholas) และโบสถเ์ซนต ์จอรจ์(St.George) ในโบสถม์ภีาพเขยีนสเีฟรสโก เล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัครสิตศ์าสนาที่

สวยงาม และยังคงอยใูน สภาพสมบรูณ์ และพาท่านไปอกีหนึง่สถานทีส่ าคัญทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

มหาวหิารบากราต  ิ( Bagrati Cathedral) โบสถ์ที่แสนสวยงามตัง้อยู่บนเนินเขา Ukimerioni ท่านสามารถ

มองเห็นทัศนยีภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาทูมี ่(Batumi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2 ชม.) เมอืงนี้ตัง้อยู่บนรมิะเล บน

ชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า เป็นเมืองหลวงของอัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอสิระที่ปกครองตนเองอยู่

ทางดา้นตะวันตกของประเทศจอรเ์จยี เมอืงบาทมู ิ(Batumi) เป็นเมอืงทีม่ทีา่เรอืส าคัญ ขนาดใหญ ่ 

 น าท่านชมบรรยากาศบา้นเรือนเก่าในย่านเมอืงเก่า Old Town ชมจตุรัสเปียเซซ่า Piazzal Square สรา้งขึน้ในปี 

2009 เป็นอาคารที่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตล์

สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนทิานท าใหเ้มอืงนี้มคีวามน่ารัก น าท่านชมรูปปั้นอาลแีละนีโน่ (Ali 

and Nino Moving Sculptures) รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด าทีส่ามารถเคลือ่นไหวได ้สรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความรัก

หนุ่มสาวตา่งเชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพระหวา่งประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่ LEGACY HOTEL , BATUMI โรงแรมระดบั3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

DAY 5 บาทมูี–่ทบลิซิ–ีป้อมนารคิาลา่ – โรงอาบน า้แรก่ ามะถนั – ทบลิซิ ี (B/L/D)      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางกลับไปยัง เมอืงทบลิซิี ่(Tbilisi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) มกีารจอดพักตามจุดพัก

รถตา่งๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

 จากนัน้น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซึง่เป็นป้อม

โบราณทีถู่กสรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมายถงึรูปแบบทีไ่ม่มคีวามสม ่าเสมอกัน และ

ต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี และต่อมาในสมัยของ

กษัตรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ได ้



เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นารินกาลา (Narin Qala) ซึง่มีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมา

บางสว่นไดพั้งทลายลง เพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและไดถ้กูรือ้ท าลายไป ชมบรเิวณ โรงอาบน ้าแรก่ ามะถัน (Sulphur 

Baths) หรอืภาษาจอรเ์จยีนเรยีกว่า Abanot Ubani (อะบานู อบุาน)ิ เป็นสถานทีส่ าหรับแชน่ ้าพุรอ้นทีม่แีร่ก ามะถัน 

ตามต านานเลา่ขานวา่ ในสมยัพระเจา้วัคตังท ีกอรก์ซัล ี นกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดังกลา่ว จงึท า

ใหค้น้พบบอ่น ้าพรุอ้นแหง่นีข้ ึน้ ลักษณะของโรงอาบนา้ คลา้ยๆ กบัการออนเซนของชาวญีปุ่่ นผสมรวมกบัการอาบน ้า

แบบตรุก ีชมหมูโ่รงอาบน ้าทีม่กีารสรา้งและใหบ้รกิารตัง้แตย่คุกลางจนถงึปัจจุบนัทีม่รีปูแบบตัวอาคารทีห่ลากหลาย 

บางแหง่สรา้งเป็นหลังคาโดม  บางแหง่มหีอมนิาเรต่ ์ขนาบขา้งประดับดว้ยโมเสคชิน้เล็กทีส่วยงาม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารไทย 

พกัที ่ HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดบั3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

DAY 6 เมอืงมทิสเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– ย่านเมอืงเก่าของทบลิซิ ี– ถนนคนเดนิชาเดอนี ่

(B/L/-)      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงมทิสเคตา้ (MTSKHETA) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นเหนือห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ20

กม.ในจังหวัดคารท์ลีท่างดา้นตะวันออกของจอรเ์จยีเมอืงนีนั้บวา่เป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แหง่หนึง่ของประเทศ และใน

ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ20,000 คน

เนือ่งจากมโีบราณสถานทางดา้นประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแหง่จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.

1994  น าท่านไปชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกทีถ่กู

สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่นีต้ัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน่า้สองสายไหลมาบรรจบกนัคอืแมน่า้มคิวารแีละแมน่า้อ

รักวีและถา้มองออกไปขา้มเมืองมทิสเคตา้ไปยังบรเิวณที่กวา้งใหญ่ซึง่ในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบเีรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนในบรเิวณนี้ตัง้แต4่00ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึราวครสิตศ์ตวรรษที ่5

น าท่านไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึง่เป็นโบสถอ์กีแห่งหนึง่ทีอ่ยู่ในบรเิวณขอ

งมตสเคตา้ทีม่รีูปแบบของจอรเ์จียออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที1่1 โบสถ์แห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทาง

ศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสอง

ของประเทศอกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางที่ท าใหช้าวจอร์เจียเปลี่ยนความเชือ่และหันมานับถือศาสนาครสิต์ และให ้

ศาสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิี ่น าทา่นเดนิทาง ชม ยา่นเมอืงเกา่ของทบลิซิ ี(Old Town of Tbilisi) 

ซึง่จะท าท่านไดพ้บเห็นความสวยงามและสสีันของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสาน

กันระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกใน

ประเทศเดียว จากนัน้ใหท้่านอสิระถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni Street) ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงที่มี

ชือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยโุรป และอาคารทีถ่กูสรา้งขึน้ทีม่รีูปรา่งลักษณะใหญโ่ตแข็งแรง และยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้

ที่มสีนิคา้แบรนด์เนมต่างๆมากมาย และตามบรเิวณทางเทา้ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่ขายของที่ระลกึที่เป็นสนิคา้

พืน้เมอืงอนัหลากหลายใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัยและเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ 

ค า่ อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่ HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดบั3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

DAY 7 อสิระครึง่วนั – สนามบนิกรงุทบลิซิ ี– กรงุเทพ (สวุวรณภมู)ิ (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านชม โบสถเ์ซนตท์รนีติ ี ้(Holy Trinity Cathedral) วิหารศักดิ์สทิธิ์ของทบลิิซีที่เรียกกันว่า 

Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหวา่งปี 

1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีสู่งทีสุ่ด อันดับที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธด๊อกในโลก จากนัน้น าทุกท่านสู ่สะพาน

แหง่สนัตภิาพ (The bridge of peace) เป็นอกีหนึง่งานสถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงTbilisi ออกแบบโดย 

สถาปัคนกิชาวอติาเลืย่นชือ่ Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาวที ่150 เมตร ลักษณะการออกแบบรว่มสมยั เปิด

อย่างเป็นทางการเมือ่วันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งที่อติาลี และน าเขา้มาโดย

รถบรรทุก 200 คัน เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมอืง Tbilisi ทีต่ัง้นัน้อยูบ่นแมน่ ้ า Mtkvari River สามารถมองเห็นไดห้ลาย

มมุจากในเมอืง และยงัม ีilluminating ทีจ่ะแสดงแสงสจีากไฟ LED ทีต่ดิตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 90 นาทกีอ่นที่

พระอาทติยจ์ะลับขอบฟ้า อสิระใหท้่านเดนิเลน่ชมเมอืงทบลิซิี ่หรอื เดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่Galleria Mall ศูนยก์ารคา้ใจ

กลางกรงุทบลิซิีท่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหารคาเฟ่ และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 



เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  

17.15น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยเูครน โดยสายการบนิ Ukraine International 

Airlines เทีย่วบนิที ่PS516  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.20น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุเคยีฟ ประเทศยเูครน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

19.55น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Ukraine International 

Airlines เทีย่วบนิที ่PS271  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

DAY 8 กรงุเทพ (สวุวรณภมู)ิ (-/-/-) 

09.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ  

 

หมายเหต ุสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในจอรเ์จยี อาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่ 

 อนุสาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่า่คัญ ปิดในวันสา่คัญทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่อ่งเทีย่วสา่คญัอืน่ๆอาจจะปิด

โดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐบาล,หรอืกรณีทีผู่ป้กครองรัฐ

เขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ เป็นตน้       

 เนือ่งจากเป็นประเทศทีเ่คยถกูปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิัง้รัสเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี ดังนัน้อาหารสว่นใหญจ่ ะ

ไดรั้บอทิธพิลจากอาหารยโุรปและเอเชยีผสมกนั         

 โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญใ่นจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวันอาจจะเริม่ที ่13.00-14.00 น. สว่นมือ้ค่า่เร็วทีส่ดุคอื

เริม่เวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

 เนื่องจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญ่นับถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็นหลักมาตัง้แต่ในอดตี ท าให ้

ประเทศแห่งนี้มโีบสถแ์ละวหิารทีเ่ก่าแก่ทีเ่ปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชม ซึง่เวลาเขา้โบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลุม

ศรษีะ ดังนัน้กรณุาเตรยีมผา้คลุมศรษีะไปดว้ย หรอืกรณีทีไ่มไ่ดน่้าตดิตัวไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลมุให  ้

 

 

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

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของ

บรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่น

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิอตัรา  

ทา่นละ 

เดนิทางเดอืนตลุาคม 2562 

03 – 10 ตลุาคม 62 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

18 – 25 ตลุาคม 62 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

24 – 31 ตลุาคม 62 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

เดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 2562 

17 – 24 พฤศจกิายน 62 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

22 – 29 พฤศจกิายน 62 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

24 พย. – 01 ธค. 62 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

25 พย. – 02 ธค. 62 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 



26 พย. – 03 ธค. 62 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

28 พย. – 05 ธค. 62 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

29 พย. – 06 ธค. 62 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

เดนิทางเดอืนธนัวาคม 2562 

01 – 08 ธนัวาคม 62 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

02 – 09 ธนัวาคม 62 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

03 – 10 ธนัวาคม 62 41,900 41,900 41,900 9,000 22,900 

06 – 13 ธนัวาคม 62 41,900 41,900 41,900 9,000 22,900 

09 – 16 ธนัวาคม 62 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

10 – 17 ธนัวาคม 62 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

12 – 19 ธนัวาคม 62 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

13 – 20 ธนัวาคม 62 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

15 – 22 ธนัวาคม 62 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

16 – 23 ธนัวาคม 62 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

17 – 24 ธนัวาคม 62 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

20 – 27 ธนัวาคม 62 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

21 – 28 ธนัวาคม 62 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

23 – 30 ธนัวาคม 62 41,900 41,900 41,900 9,000 22,900 

24 – 31 ธนัวาคม 62 45,900 45,900 45,900 9,000 22,900 

28 ธค. – 04 มค. 63 

พเีรยีดนีใ้ชโ้รงแรม 4 ดาว 
49,900 49,900 49,900 9,000 22,900 

31 ธค. – 07 มค. 63 45,900 45,900 45,900 9,000 22,900 

เดนิทางเดอืนมกราคม 2563 

05 – 12 มกราคม 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

11 – 18 มกราคม 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

13 – 20 มกราคม 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

14 – 21 มกราคม 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

16 – 23 มกราคม 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

20 – 27 มกราคม 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

25 มค. – 01 กพ. 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

26 มค. – 02 กพ. 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

27 มค. – 03 กพ. 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

เดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์2563 

01 – 08 กมุภาพนัธ ์63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

03 – 10 กมุภาพนัธ ์63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

10 – 17 กมุภาพนัธ ์63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

13 – 20 กมุภาพนัธ ์63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

15 – 22 กมุภาพนัธ ์63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

17 – 24 กมุภาพนัธ ์63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

21 – 28 กมุภาพนัธ ์63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

เดนิทางเดอืนมนีาคม 2563 

02 – 09 มนีาคม 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

09 – 16 มนีาคม 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 



13 – 20 มนีาคม 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

15 – 22 มนีาคม 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

16 – 23 มนีาคม 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

20 – 27 มนีาคม 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

23 – 30 มนีาคม 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

26 มนีา. – 02 เมย. 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

27 มนีา. – 03 เมย. 63 38,900 38,900 38,900 9,000 22,900 

เดนิทางเดอืนเมษายน 2563 

02 – 09 เมษายน 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

05 – 12 เมษายน 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

06 – 13 เมษายน 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

09 – 16 เมษายน 63 

พเีรยีดนีใ้ชโ้รงแรม 4 ดาว 
49,900 49,900 49,900 9,000 22,900 

12 – 19 เมษายน 63 

พเีรยีดนีใ้ชโ้รงแรม 4 ดาว 
49,900 49,900 49,900 9,000 22,900 

13 – 20 เมษายน 63 

พเีรยีดนีใ้ชโ้รงแรม 4 ดาว 
49,900 49,900 49,900 9,000 22,900 

16 – 23 เมษายน 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

23 – 30 เมษายน 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

26 เมย. – 03 พค. 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

27 เมย. – 04 พค. 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

30 เมย. – 07 พค. 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

 

** อตัรานีย้งัไม่รวมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 72 ดอลล่ารส์หรฐั 

(USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 

ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศจอเจยีร ์ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่

ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 1ปี ตอ่คร ัง้ **  

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่าน ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทย

ประมาณ 3,200 บาท) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ    

  และคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่   

  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง 

  อตัราคา่บรกิารระบ ุ

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ UKRAINE INTERNATIONNAL 

อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้

เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อ

ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 



 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป 

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัอบุัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 72 USD  ตอ่ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่

นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บก่อน

เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 35 วัน ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 1 วนั 

หลงัจากการจอง และตัดทีน่ั่งการจองภายใน 1 วัน ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี ้กรณุาช าระเงนิใน 1 วันถัดไป กอ่น

เวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่น

มีความประสงค์จะตอ้งเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ 

(Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 26 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆใน

กรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ 

ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตู

ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออ

นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ

คณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 



 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไมส่ามารถ

เดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบริษัทยนิดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึ

สนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 

7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพือ่จัดเตรียม

ลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุทา่นใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่า่

สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

 หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้

ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ

คา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวังสนิน ้าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนีท้างบรษัิท

จะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 



 กรณีทีท่่านเดนิทาง 3 ท่าน จะไมไ่ดห้อ้งพัก Tripple เนื่องจากโรงแรมทีรั่สเซยีไมม่หีอ้งพัก Tripple ส าหรับบาง

โรงแรม จงึขอแจง้ไว ้ณ ทีน่ี ้และทา่นไดพ้ักเป็นหอ้ง Twin 2 ทา่น และพักเดีย่ว 1 ทา่น ทา่นทีพ่ักเดีย่วบรษัิทตอ้ง

ขอเก็บคา่พักเดีย่วเพิม่เตมิ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมาและจะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

  หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใด

หนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการ

กงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบั

แจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร 

(ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วน

ใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของ

แตล่ะคณะ 

 เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครื่องบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่น่ังบนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายัง

จดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 


