
 

 

รหัสทัวร ITV1901784 
ทัวรจอรเจีย AMAZING จอรเจีย ทบิลิชิ 8 วัน6 คืน (KC) 
มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - ป�อมอันนานูรี – อางเก็บน้ําชินวารี – โบสถเกอรเกติ 
กําแพงเมืองโบราณ – พิพิธภัณฑของสตาลิน - สวนบอรโจมี 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - อัลมาต้ี - ทบิลิซิ 
07.00  พรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกช้ัน 4 โซน เคานเตอร U สายการบิน

แอร อัสตานา (KC) เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร
ติดแท็กกระเป�ากอนขึ้นเครื่อง 

10.15  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาต้ี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน
แอร อัสตานา เท่ียวบินที ่KC932  (บริการอาหารรอนบนเคร่ือง) 

16.25  เดินทางถึงทาอากาศยานอัลมาต้ี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

19.30  ออกเดินทางตอโดยสายการบินแอร อัสตานา เท่ียวบิน KC139 (บริการอาหารรอน
บนเคร่ือง) 

21.40  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติทบิลิซิ ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 3 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา)  นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับ
อากาศสู เมืองทบิลิซิ (TBILISI) เมืองหลวงของจอรเจีย สูท่ีพัก 

ท่ีพัก :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดับ 4ดาว หรือระดับ
ใกลเคียงกัน  

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

วันท่ี 2 เมืองทบิลิซิ – เมืองมิสเคดา – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซิ 
- ป�อมนาริกาลา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ื 1) 

จากน้ัน นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคดา Mtskheta (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
35 นาที) เปนศูนยกลางทางศาสนาของประเทศจอรเจีย เมืองที่เกาแกที่สุดของ
จอรเจียอายุกวา 3,000 ป ต้ังอยูหางจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. และในอดีต
เมืองน้ีเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่งเปน



 

 

ราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปกอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 แตตอนน้ีไม
มีอะไรจากสมัยน้ันหลงเหลืออยูแลว นําทานชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) 
หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักดิ์สิทธ์ิ  ของศานาคริสตนิกายออโธดอก สรางขึ้น
เม่ือคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถอืวิหารแหงน้ีเปนอยางมาก ภายใน
โบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ ซ่ึงชาวเมืองกลาวกันวา นักบุญนีโน หรือแมชีนีโน 
แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกปีจจุบัน) ไดนําไมกางเขนนี้เขามาพรอม
กับการเผยแพรศาสนาคริสตเปนครั้งแรกในชวงโบราณกาล 

จากน้ัน นําทานชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สรางราว
ศตวรรษที่ 11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดของจอรเจีย 
สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของ
ประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือ
ศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเม่ือป ค.ศ.
337 และถือเปนส่ิงกอสรางยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย 
ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม จากน้ัน อิสระใหทานไดชอปปم�งสิ้นคา
พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที2่)  

บาย  นําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซิ จากน้ัน นําทานน่ังกระเชาเคเบ้ิลข้ึนชมป�อมนา
ริกาลา (Narigala Fortress)ป�อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษท่ี 4 ซึ่งนัก
ประวติัศาสตรยกยองวาเปนป�อมปราการป�อมหน่ึงบนเสนทางสายไหมท่ีแข็งแกรง
และตีไดยากท่ีสุด อิสระใหทานไดเก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซิตามอัธยาศัย (การ
ขึ้นกระเชาขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันน้ันถาขึ้นไมไดจําเปนขอเปล่ียนเปนการนั่งรถ
บัสข้ึนแทน) จากน้ันชมโรงอาบน้ําแรเกาแก ถายภาพดานนอก (Bath Houses) ใน
ยานโซโลลากี (Sololaki) ท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองบอน้ํารอนกํามะถันธรรมชาติ 
(Sulphur Spring Water) จากน้ันนําทานผานชม สะพานแหงสันติภาพ (THE 
BRIDGE OF PEACE) เปนอีกหน่ึงงานสถาปตยกรรมท่ีนาสนใจใน ออกแบบ
โดยสถาปคนิกชาวอิตาเล่ืยนช่ือ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 
เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัยเปดอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 
2010 โครงสรางน้ันถกูออกแบบและสรางท่ีอิตาลี ท่ีต้ังน้ันอยูบนแมน้ํา Mtkvari 
River สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ท่ีจะแสดง



 

 

แสงสีจากไฟ LED ท่ีติดตัวรอบตัวสะพานเปนเวลา 90 นาทีกอนท่ีพระอาทิตยจะลับ
ขอบฟ�า 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี3) 

หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 

ท่ีพัก :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดับ 4 ดาว หรือระดับ
ใกลเคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

วันท่ี 3 เมืองอันนานูรี– ป�อมอันนานูรี – อางเก็บน้ําชินวารี -โบสถเกอรเกติ -เมืองทบิลิซิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือที4่) 

จากน้ันออกเดินทางสูเมือง Ananuri (ระยะทาง 69 ก.ม//ใชเวลา 1.30 ช.ม.)นํา
ทานชมป�อมอันนานูรี(Anauri Fortress) ป�อมปราการอันเกาแก ถูกสรางขึ้นใน
สมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมรองรอยของซากกําแพงที่ลอมรอบป�อมปราการแหงน้ีไว
เปรียบเสมือนมานท่ีซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลังที่ต้ังอยูภายใน ซึ่งเปน
โบสถของชาวเวอรจิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญท่ีต้ังตระหงาน จากมุมสูง
ของป�อมปราการน้ีจะมองทัศนียภาพท่ีสวยงามของ อางเก็บน้ําชินวารี (ZHINVALI) 
ท่ีซึ่งทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวด่ืมไวใฃและชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน ของภูเขา
ลอมรอบสถานท่ีแหงน้ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที5่) 

บาย  เดินทางตอสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) (ระยะทาง 55 ก.ม//ใชเวลา 1 ช.ม)ต้ังอยู
บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส แวะถายรูปกับ Georgia-Russia 



 

 

Friendship Monument อนุสาวรียมิตรภาพจอรเจียเปนอนุสาวรียที่สรางขึ้นในป 
1983 เพ่ือเฉลิมฉลองสองรอยปของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพท่ี
ตอเน่ืองระหวางโซเวียตจอรเจียกับโซเวียตรัสเซีย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองสเต
ปนสมิตา (Stepantsminda) ซึ่งเปนท่ีรูจักกันดีในช่ือเดิมวาคัสเบกิ (Kazbegi) 
เพ่ิงถูกเปลี่ยนใหมในป 2006 แตผูคนก็ยังนิยมเรียกกันวา “คัสเบกิ” อยูเพราะติด
ปากกวา เมืองน้ีเปนเมืองเล็ก ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอรเจีย 
จากน้ันเปล่ียนยานพาหนะเปนรถจิ๊ป 4WD (1 คันน่ังไดประมาณ 6 ทาน) พาทาน
เดินทางข้ึนไปเท่ียวชม โบสถเกอรเกติ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งต้ังอยูอยาง
สวยงามและโดดเดน บนเนินเขาซึ่งลอมรอบไปดวยทุงหญาเขียวขจี ท่ีระดับความสูง 
2,170 เมตร ซึ่งหากในวันท่ีทองฟ�าแจมใส ทุกทานจะไดเห็นยอดเขาคัสเบกิท่ีมี
ความสูงถึง 5,047 เมตร โดยสวนยอดปกคลุมดวยหิมะตลอดทั้งป เดินทางกลับสู
เมืองทบิลิซิ (ระยะทาง 154 ก.ม//ใชเวลา 3 ช.ม) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี6) 

ท่ีพัก :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดับ 4 ดาว หรือระดับ
ใกลเคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
 

วันท่ี 4 เมืองบาคูรินิ – เมืองไซหนากี – กําแพงเมืองโบราณ – เมืองทบิลิซ ี   
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี7) 

นําทานแวะชมราน Old Georgian Bakery Tone รานขนมปงขึ้นช่ือของเมืองทิ



 

 

บิลิซีท่ีมีประวัติอันยาวนาน (ขึ้นอยูกับวันเปด-ปดของรานดวยจะไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา) 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองบาคูรินิ (Bakuriani) (ระยะทาง 74 ก.ม//ใชเวลา 
1.30 ช.ม) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที8่)  

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองไซหนากี Sighnaghi (ระยะทาง37ก.ม/ใชเวลา40 นาที)
เมืองที่ไดชื่อวา “เมืองแหงความรัก” ต้ังอยูบนทิวทัศนันสวยงามของแมน้ําเลซานิ 
Alazani กลางหุบเขาคเคซัส ท่ีเมืองน้ีสรางท่ีประกบพิธีแตงงานจะเปดตลอดเวลา 
ซึ่งทานสามารถทําการแตงงาน หรือจดทะเบียนเม่ือใดก็ได เมืองแหงน้ีถูกสรางขึ้น
เม่ือศตวรรษท่ี 18 ดวยพระราชโอการแหงกษัตริย KakhetiErekle II มาถึงแลว
ตองชมกําแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi City Wall) ท่ีเหลือเพียงแหงเดียวใน
จอรเจีย 

ใหทานเดินเลนถายรูปภายในเมืองและซื้อของฝากกลับบาน ท่ีเมืองน้ีมีช่ือเสียงดาน
การทําไรองุนซ่ึงมีกําลังการผลิตไวนไดถึง 70% ของประเทศ จากน้ันพาทุกทาน
เดินทางสู เมืองทบิลิซี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 9) หลังอาหารเย็น นําทานเดินทางเขาท่ี
พัก 

ท่ีพัก :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดับ 4 ดาว หรือระดับ
ใกลเคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 

วันท่ี 5 เมืองอัพลิสสิค – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑของสตาลิน – เมืองทบิลิซิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี10) 

นําทานออกเดินทางสู เมืองอัพลิสสิค (Uplistsikhe) (ระยะทาง 86 ก.ม//ใชเวลา 
2ช.ม) นําทานชม 

เมืองถํ้าอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave Town) หน่ึงในเมืองถํ้าท่ีเกาแกของ
จอรเจีย สันนิษฐานวามีการต้ังถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีมานานกวา3,000 ป หินผา
ขนาดใหญท่ีถูกสกัดและสลักเสลาเปนชองซอกหลืบไปจนถงึหอง โถงใหญมากมาย 
เคยเปนที่ต้ังของนครเกาแกบนแนวเทือกเขาหินทราย มี เน้ือที่รวมกวา50 ไร แมเคย
ไดรับความเสียหายไปหลายจุดจากแผนดินไหว โดยเฉพาะ บริเวณท่ีเปนโรงละครฝم�ง
ท่ีเปนอัฒจันทรของผูชมท่ีพังทลาย ทําใหเหลือแค เพียงสวนของเวทีท่ีเจาะเขาไป 
แตก็ยังคงเห็นโครงสรางหลักๆ ไดอยู เมือง ถํ้าอุปลิสสิเคน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกจากองคการยูเนสโกไป เม่ือป ค.ศ. 2007 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่1) 



 

 

บาย  นําทานออกเดินทางสู เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 15 ก.ม//ใชเวลา 25 
นาที)  ทุกวันน้ีเปนเมืองแหงประวติัศาสตร เปนท่ีรูจักกันดีวาเปนบานเกิดของ 
“โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียท่ีในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซ
เวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียง เร่ืองความโหดเห้ียมในการ
ปกครองในเมืองกอรีแหงน้ี นําทานชม พิพิธภัณฑของสตาลิน (MUSEUM OF 
STALIN) ซึ่งเปนสถานท่ีท่ีไดรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ พรอมท้ังเร่ืองราวตางๆ
ของทานสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวติัชีวิตต้ังแตเกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 
เดินทางสู เมืองทบิลิซี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี12) 

 หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาท่ีพัก 

ท่ีพัก :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดับ 4 ดาว หรือระดับ
ใกลเคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

  
 

วันท่ี 6 เมืองบอรโจมี - สวนบอรโจมี  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี13) 

นําทานเท่ียวชม เมืองบอรโจมี (BORJOMI) (ระยะทาง 162 ก.ม//ใชเวลา 2
ช.ม) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจียมีประชากร
อาศัยอยูไมถึง 15,000 คน เปนเมืองที่มีช่ือเสียงระดับโลกในเร่ืองน้ําแรโดยไดมีการ
บรรจุ ณ ธารน้ําแรบริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI 
MOUNTAIN) และสงออกไปขายกวา 40 ประเทศทั่วโลกโดยในอดีตชาวเมืองเช่ือ
กันวาจะทําใหมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครายได  แวะชอปปم�งใหทานได



 

 

ลองชิมน้ําแรหลากหลายยี่หอ และสามารถซื้อกลับเปนของฝากไดที่น่ี  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่4)  

  
บาย  จากน้ัน นําทานเขาชม สวนบอรโจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานท่ีทองเท่ียว

และพักผอนของชาวเมืองบอรโจมีท่ีนิยมมาเดินเลนและผอนคลาย อุทยานแหงน้ีมี
น้ําพุกํามะถันด้ังเดิมซ่ึงบรรจุน้ําแร Borjomi หลังจาก บริษัท บรรจขุวดยายสถานท่ี
ผลิตไปที่อ่ืนในเมืองแลวก็บริจาคที่ดินอุทยานใหกับเมือง ท่ีน้ีนอกจากสวนแลวยังมี
ท้ังสวนสนุกสําหรับเด็กเล็ก และ เสนทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม หรือทานสนใจ
ขึ้นกระเชาไปชมวิวบนยอดเขาก็ได (ราคาทัวรจะไมไดรวมคาขึ้นกระเชา คาใชจาย 5 
ลาร่ีตอเท่ียว ) 

สมควรแกเวลาเดินทางกลับ เมืองทบิลิซี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี15)  

หลังอาหารเย็น นําทานเดินทางเขาท่ีพัก 

ท่ีพัก :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดับ 4 ดาว หรือระดับ
ใกลเคียงกัน  
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 

วันท่ี 7 เมืองทบิลิซิ – เมืองอัลมาต้ี  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี16) 

อิสระใหทานถายรูปหรือเดินเท่ียวแถวที่พักจนถึงเวลานําทานเดินทางไปรับประทาน
อาหารเท่ียง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่7) 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอรเจีย 
15.45  ออกเดินทางสู เมืองอัลมาต้ี ประเทศคาซัคสถานโดยสายการบินแอร อัสตานา 

เท่ียวบินที ่KC142 
21.20  เดินทางถึง เมืองอัลมาต้ี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
15.45  ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินที ่KC931 



 

 

21.20  เดินทางถึง ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมดวยความประทับใจ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

22 - 29 Sep 2019  59,900 59,900 59,900 31,450 18,000 

06 - 13 Oct 2019  62,900 62,900 62,900 31,450 18,000 

 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีจานวน 20 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 



 

 

3.การจองทัวรและชําระคาบริการ 

- กรุณาชําระคามัดจํา (มัดจําทัวร) ทานละ 25,000 บาท 

กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 

- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทางเทาน้ัน 

กรณีบริษัทฯตองออกตัว๋หรือวีซาออกใกลวันเดินทางทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามท่ี
บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3หนา) 
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** 
กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

 (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลบัพรอมต๋ัว
กรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 



 

 

2. คาท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดบัใกลเคียงกัน สําหรับพักหองละ 2 ทาน กรณีพัก 3 
ทานตอหอง หากโรงแรมไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพัก 2 หอง (มีคาใชจาย
หองพักเด่ียวเพ่ิม) 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า Air Astana สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเครื่องได 7
กิโลกรัม และคาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และ
กรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเกบ็ 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน ดังน้ี 

- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบรูณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบรูณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 
บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกนัภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจง
ความประสงคมาท่ีบรษิัทฯ 



 

 

7. คาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันตามรายการทัวร 

8.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน) 

9.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรียบรอยแลว 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน และไดทํา
การขายโปรแกรมไปแลว 

5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 

6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 50 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและ
น้ําใจจากทาน 

7.คาวีซาและบริการตางๆ สําหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซา 

  

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน 

  



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจาก
บริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียวท่ีบังคับใหบรษิัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผน
เติมจากเว็บไซด MSIG ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงค
มาท่ีบริษัทฯ 13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้น
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

  

 


