
 

 

รหัสทัวร GST 1902618 

ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ มิทสเตตา ซิกนากี 6 วัน 4 คืน (PS) 
ป�อมอนานูรี   เมืองคาซเบกี้   โบสถเกอรเกต้ี   วิหารบอดี   ควาเรลี   สวนไรองุน 
 

 



 

 

บินดวยสายการบิน ยูเครน อินเตอรเนช่ันแนล แอรไลน (PS) : ขึน้เครื่องที่สนามบินสุวรรณ
ภูมิ (BKK) 

PS 272 BKK(กรุงเทพ)-KBP(ยูเครน) 12.05-18.25 
PS 517 KBP(ยูเครน)-TBS(ทบิลิซี) 20.30-01.15+1 
PS 516 TBS(ทบิลิซี)- KBP(ยเูครน) 17.15-18.20 
PS 271 KBP(ยูเครน)-BKK(กรุงเทพ) 19.55-09.55+1 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 23  ก.ก. (ไมเกิน 1ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนัก
ไมเกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินกรุงทบิลซิ ี(-/-/-) 
09.00 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคานเตอร

เช็คอิน Row R ประตู 7 สายการบิน Ukraine International Airlines โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

12.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน 
Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS272  ** มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 
18.25น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปลี่ยน

เคร่ือง) 
20.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการ

บิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS517 ** ไมมีบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 



 

 

 
DAY 2 
สนามบินกรุงทบิลิซี –  เมืองทบิลิซี – ป�อมอนานูร ี– เมืองคาซเบกี้ – โบสถเกอรเกต้ี – เมืองกู
ดาอูรี (B/L/D) 
01.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย หลังผานขั้นตอน

การตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเขาสูโรงแรม
เพ่ือทําการพักผอน 

พักที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเทา 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศ
จอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าคูรา (Kura) หรือเรียกวา แมนํ้ามตควารี (Mtkvari) ใน
ภาษาทองถิ่น ทบิลิซิ มีเน้ือที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน 
เมืองนี้ถูกสรางโดย วาคตัง จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจอรเจีย
แหงคารตลี (ไอบีเรีย) ไดกอตั้งเมืองนี้ขึ ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเปน
ศ ูนย กลางการทําอ ุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ใน
ประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูในสายทางหน่ึงของเสนทางสายไหม และปจจุบันยังมีบทบาท
สําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน ื ่องจากความไดเปรียบทาง
ยุทธศาสตรในแงที่ตั้งที่เปนจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับทวียุโรปกรุงทบิลิซี ประเทศ
จอรเจีย  

 นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที ่สําคัญซึ ่งเปนเสนทางสําหรับใชในดาน
การทหารที่เรียกวา Georgian Military Highway ที่สรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียตก
อยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียต เปนถนนเสนทางเดียวที่จะนําทานเดินทาง



 

 

สูเทือกเขาคอเคซัสใหญ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ 1,100 
กม.ท่ีเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางรัสเซียและจอรเจีย  

 นําทานสู ป�อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เปนสถานที ่ก อสรางอันเกาแกมี
กําแพงลอมรอบและตั้งอยูริมแมนํ้าอรักวี ที่ตั้งอยูหางจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่ง
ถูกสราง ขึ้นใหเปนป�อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ 2 หลังที่ถูก
สรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญตั้งตระหงานอยู ทําใหเห็นภาพทิวทัศน
อันสวยงามของเบื้องลางและ อางเก็บนํ้าซินวาลี(Zhinvali Reservoir) และยังมี
เขื่อนซึ่งเปนสถานที่ที่สําคัญสําหรับนํานํ้าที่เก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวง พรอมบผลิต
กระแสไฟฟ�าอีกดวย 

 
จากนั้นเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งเปนชื่อเมืองดั้งเดิม แตปจจุบันได
เปลี่ยนมาเปนชื่อ สเตพานทสมินดา (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกาย
ออรโธดอกชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาวนา

Ananuri Fortress 
 



 

 

ขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เปนเมืองเล็กๆที่ตั้งอยูตามริม ฝم�งแมนํ้าเทอรกี้ที ่มีความยาว
ประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร 
ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิที่อยูปานกลางมีความชื้นและแหงแลงที่ประมาณ 14.5 องศา
เซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ใน
เดือนมกราคมซึ่งเปนเดือนที่หนาวเย็นที่สุด 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
นําทานเปลี่ยนการเดินทางเปนรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ
เกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมี
อีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเปนชื่อที่เรียกที่นิยม
กันของโบสถศักด์ิแหงนี้สถานที่แหงนี้ต้ังอยูริมฝم�งขวาของแมนํ้าชคเฮรี อยูบนเทือกเขา
ของคาซเบกี้ ซึ่งเปนไฮไลทของประเทศจอเจียร (การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่
แหงน้ี ขึน้อยูกับสภาพดิน ฟ�า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปดกั้นไดดวยหิมะท่ีปกคลุมอยู และ
การเดินทางอาจจะเปนอุปสรรคได แตจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางใหมาก
ที่สุด ขอสงวนสิทธิ์ไมมีการคืนคาใชจายในกรณีเดินทางไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ)  



 

 

 
นําทานเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซึ่งเปนเมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มีช่ือเสียง
ที่ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้เปนแหลงที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่จะ
นิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงที่สวยงามและมีหิมะปก
คลุมอยูตลอดเวลา  
หลังจากน้ันเดินทางกลับสูเมืองเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เพ่ือเดินทางสูที่พัก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
พักที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 3 
เมืองซิกนาก–ี วิหารบอดี – ควาเรลี – สวนไรองุน  – เมืองทบิลิซ ี(B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองซิกนากี (Sighnaghi City) ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการ
ปกครองเขตซิกนาก ีในจังหวัดคาเคตีที่อยูทางดานใตของประเทศ ซึง่หางจากกรงุท
บิลิซีประมาณ 110 กม. เปนเมืองเล็กๆที่มีพื้นท่ีประมาณ 2,978 ตร.กม. และมี
ประชากรอาศัยอยูประมาณ 4,000 คนมีการปลูกพืชพันธุไมหลายอยางโดยเฉพาะ
ตนองุนพันธุตางๆ จึงทําใหเปนเมืองที่มีความสําคัญที่มีการทําเหลาไวน ผลิตพรม 
และผลิตอาหารท่ีสําคัญของจอรเจีย ซึ่งตอมาไดรับการบรูณะและปรับปรุงใหมคีวาม
เจริญรุงเรือง พรอมกบัสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆมากมาย จึงทําใหมีชื่อเสียง
สําหรับนักทองเทีย่วใหทานไดชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนาก ีที่ต้ัง
อยูในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญท่ีมีภูมิอากาศแบบสี่ฤดูในหน่ึงปและมีอุณหภูมิปาน
กลาง ในฤดูรอนมีอุณหภูมิสูงที่สุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส สวนในฤดูหนาว
อุณหภูมิจะอยูท่ีประมาณ 1 องศา 
เดินทางสู วิหารบอด ี(Bodbe Monastery) ซึ่งตัง้อยูในพื้นท่ีของ เมืองซินากี้ 
(Sighnaghi) เปนวิหารของชาวจอรเจียนที่นับถือศาสนาคริสตนกิายออรโธดอกถูก
สรางขึ้นในคร้ังแรกราวศตวรรษที่ 9 และตอมาในศตวรรษที่ 17 ก็ไดมีการ  สรางตอ
เติมขึ้นมาอีก จนกระท่ังวิหารแหงน้ีมีความสําคัญและเปนหน่ึงในวิหารที่จะมีนํา
ทองเที่ยวเดินทางมาทําพิธีแสวงบุญ 



 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 

นําทานสูเขต ควาเรลี (Kvareli) ที่แปลวา “ไวน” ของแควนคาเคติ ที่เปน 1ในเขตที่
เปนแหลงผลิตไวน 
ของจอรเจีย ที่ท่ีมีดินฟ�าอากาศเหมาะตอการปลูกองุนทําไวน โดยมีการทําอุโมงคสกัด
เขาไปในภูเขา 
ขนาดมหึมา จํานวน 15 อุโมงคและมีเสนทางเชื่อมแตละอุโมงค เพื่อใหเปนที่เก็บไวน
ในอุณหภูมิ 
เหมาะสม จากนั้นใหทานไดชิมไวนคูวาเรลี รสเลิศ ไวนทองถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
ภูมิภาคและสามารถซื้อกลับไดในราคายอมเยาว  (ประเทศจอรเจียมีชื่อเสียงเรื่องไวน
โดยท่ีทานไมเคยไดทราบมากอน ไวนดํา หรือ ไวนเหลือง เน่ืองดวยวีธีการทําไวนและ
พันธุองุนของจอรเจียจะมีความพิเศษ ไวนแดงจะเขมจนสีออกดํา สวนไวนขาวจะเขม
จนออกเหลือง) 

Bodbe Church 



 

 

 
จากน้ันพาทานเดินทางกลับสูเมืองเมืองทบิลิซี (Tbilisi)  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู อาหารไทย 
พักที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเทา  
DAY 4 
เมืองมิทสเคตา – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ยานเมืองเกาของทบิลิซี – ป�อมนาริคา
ลา – โบสถเซนตทรีนิตี ้– ถนนคนเดินชาเดอน่ี (B/L/-)      
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคตา (MTSKHETA) ที่ต้ังอยูทางดานเหนือหาง
จากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคารทลี่ทางดานตะวันออกของจอรเจียเมืองนี้
นับวาเปนเมืองที่มีความเกาแหงหนึ่งของประเทศ และในปจจุบันเปนศูนยกลางการ
ปกครองของแควนมคสเคตา และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยูประมาณ20,000 คน



 

 

เนื่องจากมีโบราณสถานทางดานประวัติศาสตรมากมายหลายแหงจึงไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.1994 
นําทานไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบของคริสต
ศาสนาออรโธ ดอกที่ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงนี้ตั้งอยูบนภูเขาที่มีแม
นาสองสายไหลมาบรรจบกันคือแมนามิควารีและแมนาอรักวีและถามองออกไปขาม
เมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย 
(Kingdom of Iberia) ซึ ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณนี ้ตั ้งแต400ปกอน
คริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษที่ 5 

 
นําทานไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเปนโบสถ
อีกแหงหนึ่งที่อยูในบริเวณของมตสเคตาที่มีรูปแบบของจอรเจียออรโธดอกถูกสราง
ขึ้นในราวศตวรรษที่11 โบสถแหงนี้ถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของ
จอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับ
สองของประเทศอีกท้ังยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมา
นับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อป 
ค.ศ.337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย 
ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 

Jvari Monastery 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
 จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซ่ี 

นําทานเดินทาง ชม ยานเมืองเกาของทบิลิซี (Old Town of Tbilisi) ซึ่งจะทําทาน
ไดพบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบานเรือนที่เปนสถาปตยกรรมอันโดดเดน
โดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป ทําใหจอรเจียมีเอกลักษณและ
สัญลักษณของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว 



 

 

 
จากนั้นนําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสู ป�อมนาริคาลา (Narikala Fortress) ใหทานได
ชมป�อมปราการซึ่งเปนป�อมโบราณที่ถูกสรางในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส 
ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไมมีความสมํ่าเสมอกัน และตอมาในราวศตวรรษที่ 7 
สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก และตอมาในสมัยของ
กษัตริยเดวิด (ปค.ศ.1089-1125) ไดมีการสรางเพ่ิมเติมขึ้นอีก ซึ่งตอมาเมื่อพวกมอง
โกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกชื่อป�อมแหงนี้วา นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมี
ความหมายวา ป�อมอันเล็ก (Little Fortress) และตอมาบางสวนไดพังทลายลง 
เพราะวาเกิดแผนดินไหวและไดถูกรื้อทําลายไป 

Old Town of Tbilisi 



 

 

 
จากนั้นนําทานชม โบสถเซนตทรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral) วิหารศักดิ์สิทธ์ิ
ของทบิลิซีที่เรียกกันวา Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรโธดอกจอรเจีย
ตั้งอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป 1995 ถึง ป 2004 และ
เปนวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก 

Narikala Fortress 



 

 

 
จากนั้นใหทานอิสระถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซึ่งเปนถนนใหญ
ของเมืองที่มีช่ือเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรางขึ้นที่มีรูปรางลักษณะ
ใหญโตแข็งแรง และยังเต็มไปดวยรานคาที่มีสินคาแบรนดเนมตางๆมากมาย และตาม
บริเวณทางเทายังเต็มไปดวยรานคาที ่ขายของที ่ระลึกที ่เปนสินคาพื ้นเมืองอัน
หลากหลายใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยและเลือกซ้ือสินคาตางๆ 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว 
พักที่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเทา 
DAY 5 
อิสระครึ่งวัน – สนามบินกรุงทบิลิซ ี– กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (B/-/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระใหทานเดินเล นชมเมืองทบิลิซ ี ่  หร ือ เดินเลนชอปป งที�م ่  Galleria Mall 
ศูนยการคาใจกลางกรุงทบิลิซี่ที่เต็มไปดวยรานคารานอาหารคาเฟ� และสินคาแบรนด
เนมหลากหลายแบรนด  

Holy Trinity Cathedral 



 

 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว 
 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย  
17.15น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เท่ียวบินที่ PS516  ** ไมมีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

18.20น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะ
เปลี่ยนเครื่อง) 
19.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS271  ** มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

DAY 6 
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (-/-/-) 
09.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ  
 

หมายเหตุ สถานที่ทองเท่ียวตางๆในจอรเจีย อาจจะปดโดยไมมีการแจงลวงหนา เชน 
- อนุสาวรีย,โบสถและสถานที่สาคัญ ปดในวนัสาคัญทางศาสนาและหรือแมแตสถานที่ทองเท่ียว

สาคัญอ่ืน ๆ อาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา หรือการเขาชมที่เปนแขกของรัฐบาลหรอื
หนวยงานของรัฐบาล,หรือกรณีท่ีผูปกครองรฐัเขาเยี่ยมชม อาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา 
เปนตน 

- เน่ืองจากเปนประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาติทั้งรัสเซีย เปอรเซีย มองโกเลีย ดังน้ัน
อาหารสวนใหญ จะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน 

- โดยปกติรานอาหารสวนใหญในจอรเจีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเร่ิมที่ 13.00-14.00 น. 
สวนมื้อค่าเร็วท่ีสุด คือเริ่มเวลา 19.00 น. เปนตนไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเจียประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายออโทด็อกซเปนหลักมา
ตั้งแตในอดีต ทําใหประเทศแหงน้ีมีโบสถและวิหารที่เกาแกท่ีเปดใหนักทองเที่ยวเขาชม ซึ่งเวลา



 

 

เขาโบสถหรือวิหารตองใชผาคลุมศรีษะ ดังน้ันกรุณาเตรียมผาคุลมศรีษะไปดวย หรือกรณีที่ไมได
นาติดตัวไปทางโบสถหรือวิหารจะมีผาคลุมให 
 

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

 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
** 

 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ไมใชตั๋ว
เครื่องบินอัตรา  

ทานละ 

เดือน ตุลาคม 62 
27 ตค. – 01 พย. 62 32,900 32,900 32,900 6,500 16,900 
29 ตค. – 03 พย. 62 32,900 32,900 32,900 6,500 16,900 

เดือน พฤศจิกายน 62 
21 – 26 พ.ย.62 32,900 32,900 32,900 6,500 16,900 

เดือน ธันวาคม 62 
5 – 10 ธันวาคม  33,900 33,900 33,900 6,500 16,900 



 

 

เดือน มกราคม 63 
16 – 21 มกราคม 32,900 32,900 32,900 6,500 16,900 
30 – 4 มกราคม 32,900 32,900 32,900 6,500 16,900 

เดือน มีนาคม 63 
12 – 17 มีนาคม 32,900 32,900 32,900 6,500 16,900 
 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
54 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็กอายุ
ไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทาง
ทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  

(ไมมีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 
 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศจอ
เจียร ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 1ป ตอครั้ง **  

 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา
ทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) ** 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   



 

 

  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบรกิารระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน UKRAINE 
INTERNATIONAL AIRLINE อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมี
น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดั
จํานวนชิ้น แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสาย
การบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 54 USD  ตอ 
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ



 

 

ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 



 

 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทาง
บริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื ่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 



 

 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที ่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสินนํ้าใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนนี้เพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน



 

 

ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจ าย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําให ห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และห องคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งท้ังส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  



 

 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 
 
 


