
 

 

รหัสทัวร JWT1903355 
ทัวรจอรเจีย Pro Georgia summer story  8 วัน 6 คืน (PS) 
ป�อมอนานูร ี  อนุสาวรียมิตรภาพจอรเจีย   เมืองคาซเบกี้   โบสถเกอรเกต้ี 
พิพิธภัณฑของสตาลิน   วัดเซีย   โรงงานผลิตไวน 
 

 
 



 

 

 
 

- เขตเมืองเกา อะบานูออูบาน ิ(Abanotubani) เปนสถานที่สาหรับแชนาพุรอนที่มีแร
กามะถัน 

- Jan sharden street ถนนคนเดินยานเมืองเกาที่เปนแหลงศูนยรวมทางสังคมและ
วัฒนธรรมหลังฟم�นฟู 

- โบสถเกอรเกตี ้(Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรางขึน้ในราวศตวรรษที่ 14 
- พิพิธภัณฑของสตาลนิ (Museum of Stalin) เปนสถานที่ทีไ่ดรวบรวมสิ่งของ

เคร่ืองใชตางๆ 
- วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเปนโบสถอีกแหงหนึ่งที่อยูใน

บริเวณของมตสเคตา 
- ลองเรือในทะเลดําชมอาวเมืองบาทูมี (Black Sea) เหตุที่ไดช่ือวาทะเลดําก็เพราะ

ดินโคลนชายฝم�ง 
- มารทวีลี่ แคนยอน (Martvili Canyon) Martvili เปนหนึ่งในหุบเขาที่นิยมมากที่สดุ

ในจอรเจีย 
 

  
วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงเคียฟ 

09.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณ
ภูมิเคานเตอรสายการบิน Ukraine International Airlines พบเจาหนาที่
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

12.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบอรีสปล กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน 
โดยสายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS272  (มี
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

17.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบอรีสปล กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพ่ือ
แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 



 

 

20.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสาย
การบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS517  (มีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

 
 
 
 
 
 

วันที่2 กรุงทบิลิซ ี– ป�อมอนานูรี – อนุสาวรียมิตรภาพจอรเจีย – เมืองคาซเบกี ้– โบสถเกอร
เกตี ้- เมืองกูดาอูรี 

01.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซ ีประเทศจอรเจีย หลังผานขั้นตอน
การตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานสู เมืองทบิลิซี 
เปนเมืองหลวง และเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูระหวางสองฝم�งแมนา
คูรา Kura หรือแมนาซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น กอตั้งในราวศตวรรษที่ 5 เปน
เมืองหลวงสุดทายของอาณาจักรไอบีเรีย ที่อยูรอดทามกลางสองอาณาจักรโรมัน 
และแซสซานิค กร ุงทบิลิซ ี  ม ี เ น้ือท ี ่ประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร 
1,093,000 คน เมืองนี ้ถ ูกสรางโดย กษัตริยวาคตัง จอรกาซาลี (Vakhtang 
Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี ไดกอตั้งเมืองนี้ขึ ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 
เมืองทบิลิซิ เปนศูนยกลางการทาอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเค
ซัส ในประวัติศาสตรเมืองนี้อยูในสายทางหนึ่งของเสนทางสายไหม และปจจุบันยังมี
บทบาทสาคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เนื่องจากความไดเปรียบทาง
ยุทธศาสตรในแงที่ต้ังที่เปนจุดติดระหวางทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป 
นําทานเขาสูที่พัก Best Western Art Tbilisi 4 Star**** หรือระดับใกลเคียง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานชม ป�อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป�อมปราสาทตั้งอยูริมฝم�งซายของ
แมนาอรักวี เปนที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแหงอรักวี ราชวงศศักดินา
ผูปกครองดินแดนลุมแมนาอรักวี และเปนสมรภูมิรบแยงชิงอานาจกับเจาปกครอง



 

 

แควนอื่น ๆ หลายตอหลายครั้ง ภายในป�อมปราการประกอบไปดวยปราสาท 2 
หลัง โบสถ 2 แหงคือ โบสถแมพระผูพรหมจรรยและโบสถแมพระเสด็จขึ้นสวรรค 
(อัสสัมชญั) และที่ฝงศพของดยุคแหงอรักวี ซึ่งเปนสถาปตยกรรมแบบจอรเจีย  
 
 
 
 
 

 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น ํ าท ุกท  านถ  ายร ูป  อน ุสาวร ีย  มิตรภาพจอร  เจ ีย  (Russia Georgia 
Friendship Monument) หรือสนธิสัญญา Georgievsk Monument เปน
อนุสาวรีย ที ่สรางขึ ้นในป 1983 เพื ่อเฉลิมฉลองสองรอยปของสนธิสัญญา 
Georgievsk และมิตรภาพที่ตอเน่ืองระหวางโซเวียตจอรเจียกับโซเวียตรัสเซีย 
จากนั้นเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งเปนชื่อเมืองดั้งเดิม แตปจจุบันได
เปลี่ยนมาเปนชื่อ สเตพานทสมนิดา (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกาย
ออรโธดอกชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาวนา
ขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เปนเมืองเล็กๆที่ตั้งอยูตามริม ฝم�งแมนํ้าเทอรกี้ที่มีความยาว
ประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 
เมตร ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิที่อยูปานกลางมีความชื้นและแหงแลงที่ประมาณ 
14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -
5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเปนเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด 
นําทานเปลี่ยนการเดินทางเปน รถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ 
โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 
14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเปนชื่อท่ี
เรียกที่นิยมกันของโบสถศักดิ์แหงนี้สถานที่แหงนี้ตั้งอยูริมฝم�งขวาของแมนํ้าชคเฮรี 
อยูบนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเปนไฮไลทของประเทศจอเจียร (การเดินทางโดย 
4WD มายังสถานที่แหงน้ี ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟ�า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปดกั้นได



 

 

ดวยหิมะที ่ปกคลุมอยู และการเดินทางอาจจะเปนอุปสรรคได แตจะคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางใหมากที่สุด ขอคืนคาใชจายในกรณีเดินทางไมได 4 
USD ตอทาน เน่ืองจากสภาพอากาศ) นําทานเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) 
ซึ่งเปนเมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขา
คอเคซัสใหญที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงน้ี
เปนแหลงที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึง
เดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา 
 
 
 
 
 

 
เย็น              รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม    

พัก  Gudauri Inn Hotel 4 Star**** หรือระดับใกลเคียง มาตราฐานจอรเจีย 
   

วันที่3 เมืองกูดาอูรี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑของสตาลิน – วัดเซีย - โรงงานผลิตไวน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองกอร ี(GORI) เมืองที่ต้ังอยูบนเนินเขา ที่ในอดีตเคยมีความ
สาคัญทางดานทหารในยุคกลางเปนที่ตั ้งของกองกาลังที่อยูบนถนนสายสาคัญ 
(Georgian Military Highway) นอกจากนั้นเมืองนี ้ยังเปนเมืองบานเกิดของ 
โจเซฟ สตาลิน อดีตผูนาที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสตโซเวียต และอเล็กซาน
เดอร นาดีราซี ผูเปนนักออกแบบชื่อดังในดานจรวดขีปนาวุธขามทวีปของโซเวียต 
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑของสตาลิน (Museum of Stalin) เปรสถานที่ที ่ได
รวบรวมสิ่งของเครื่องใชตางๆ พรอมทั้งเรื่องราวตางๆของสตาลิน และยังมีการ
แสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ดานขางพิพิธภัณฑยังมีขบวบรถ
ไฟท่ีใชเปนที่บัญชาการในการรบ ภายในรถไฟมีหองทํางาน หองนอน ของสตาลิน 

 



 

 

 
 
 
 
 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู วัดเซีย (Vardzia) เปนถํ้าในภาคใตของจอรเจีย , ขุดจากลาด
ของภูเขา Erusheti บนฝم�งซายของแมนํ้า KuraสามสิบกิโลเมตรจากAspindza 
ชวงเวลาหลักของการกอสรางคือชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่สิบสอง ถํ้าทอดยาวไป
ตามหนาผาประมาณหารอยเมตรและสูงถึงสิบเกา คริสตจักรแหงมิทั่นยอนไปถึง
ยุค 1180 ในชวงยุคทองของทามารและรุสตาเวลี่มีภาพเขียนฝาผนังชุดสําคัญ. 
พื้นที่สวนใหญถูกทิ้งรางหลังจากการยึดครองของออตโตมันในศตวรรษที่สิบหก 
ตอนนี้เปนสวนหนึ่งของมรดกสํารองของรัฐในพื้นที่ขยาย Vardzia- Khertvisi
ไดรับการแสดงความคิดเห็นสําหรับจารึกในอนาคตในยูเนสโก รายชื่อมรดกโลก 
นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตไวน (Wine Factory) หรือ ไรไวนมุคาหรานี อดีต
คฤหาสนของราชวงศ Bagrationi ที่กลายมาเปนแหลงผลิตไวนระดับราชวงศ
จอรเจียในศตวรรษที่ 19 ใหทุกทานได ทดลองชิมไวน เรียนรูประวัติของไวน ซึ่ง
ประเทศจอรเจียเปนแหลงกําเนิดไวนที่ผลิตเครื่องด่ืมมาอยางนอย 8,000 ป 

 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

พัก Vardzia Resort 4 Star**** หรือระดับใกลเคียง มาตรฐานจอรเจีย 
 
 



 

 

วันที่4 วัดเซีย – เมืองบอรโจมี – เมืองบาทูม่ี – จัตรุัสเปยเซซา - รูปป�ันอาลีและนีโน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองบอรโจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขา

ทางตอนใตของประเทศจอรเจีย เปนเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของนาแร
ธรรมชาติ โดยนาแรยี่หอบอรโจไดมีการบรรจุ ณ ธารนํ้าแรบริสุทธิ์ที่ไหลรินจาก
ยอดเขาบาคุเรียนี(Bakuriani Mountain) โดยในอดีตชาวเมืองไดเชื่อวาถาไดดื่ม
ธารนาแหงน้ี จะทใหมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครายได จากนั้นนาํทาน 
ขึ ้นกระเชาสู ชมวิวบนหนาผาเหนือเมืองบอรโจมี อิสระใหทานเก็บภาพวิว
ทิวทัศนธรรมชาติจากมุมสูง ตามอัธยาศัย 

 พิเศษ!!! นํ้าแรจากเมือง Borjomi ขวดแกว ทานละ 1 ขวด 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองบาทูม่ี (Batumi) เมืองนี ้ตั ้งอยู บนริมะเล บน

ชายฝ  งตะวันออกของทะเลดํา เป�م นเม ืองหลวงของอัตจารา (Ajara) เปน
สาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยูทางดานตะวันตกของประเทศจอรเจีย เมือง
บาทูมิ (Batumi) เปนเมืองที่มีทาเรือสําคัญ ขนาดใหญ นําทานชมบรรยากาศ
บานเรือนเกาในยานเมืองเกา Old Town นําทานชม จัตุรัสเปยเซซา Piazzal 
Square สรางขึ้นในป 2009 เปนอาคารที่ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง
ชาวจอรเจีย Vazha Orbeladze สรางดวยสไตลสถาปตยกรรมแบบผสมผสาน
และจินตนาการนิทานทําใหเมืองนี้มีความนารัก นําทานชม รูปป�ันอาลีและนีโน 
(Ali and Nino Moving Sculptures) ร ูปป �ันส ู ง 8 เมตร ริมทะเลด ําที่
สามารถเคลื่อนไหวได สรางขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักหนุมสาวตางเชื ้อชาติและ
ศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหวางประเทศจอรเจียและอารเซอไบจานดวย  



 

 

 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พัก Best Western Premier Batumi 4 Star**** หร ือระดับใกล  เค ียง 
มาตรฐานจอรเจีย 
 

วันที่5 เมืองบาทูม่ี – ลองเรือในทะเลดําชมอาวเมืองบาทูมี - The Boulvard – เมืองคูไตซ ี
- มารทวีลี่ แคนยอน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทุกทาน ลองเรือในทะเลดําชมอาวเมืองบาทูมี (Black Sea) เหตุที่ไดชื่อวา

ทะเลดําก็เพราะดินโคลนชายฝم�ง ดินทรายชายหาดของทะเลแหงนี้เปนสีดําอัน
เนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด ใหทานไดเพลินเพลินชมความสวยงามของอาว
เมืองบาทูม ิ(ประมาณ 30 นาที) นําทานชอปปم�งที ่The Boulvard เปนถนนสาย
ใหญที ่ทอดยาวไปตามริมอาวทะเลดํา และเต็มไปดวยรานอาหาร และคาเฟ�
มากมาย ใหลูกคาไดผอนคลาย ถายรูปเลนกัน มีจักรยานใหปم�นดวย 

 
 
 
 
 
 นําทานสูเมืองโบราณ เมืองคูไตซี (Kutaisi) ที่เคยเปนเมืองหลวงเกาแกของ

อาณาจักรโคลซิส (Colchis) หร ืออาณาจักรจอร  เจ ียนโบราณ เม ื ่อสมัย
คริสตศตวรรษที ่12-13 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 จากนั้นนําทุกทาน มารทวีลี่ แคนยอน (Martvili Canyon) Martvili เปนหน่ึง
ในหุบเขาที่นิยมมากที่สุดในจอรเจีย ตั้งอยูในภูมิภาค Megrelia ซึ่งอยูไมไกลจาก
เมืองเล็ก ๆ ของ Martvili บนแมนํ้า Abashi ที่ไหลมานานหลายลานปสรางชอง
เขาลึก 40 เมตรและยาว 2,400 เมตร นําทานลองเรือยาง ผานชองแคบหุบเขา
และลําธารที่ใสสะอาด 

 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 พัก Tskhaltubo Spa 4 Star**** หรือระดับใกลเคียง มาตรฐานจอรเจีย   
 

วันที่6 เมืองทบิลิซี ่- เมืองมิทสเคตา - วิหารจวาร ี– วิหารสเวติสโคเวลี – the chronicle 
of Georgia - Jan sharden street 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคตา (MTSKHETA) ที่ตั้งอยูทางดานเหนือ

หางจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจังหวัดคารทลี่ทางดานตะวันออกของ
จอรเจียเมืองนี้นับวาเปนเมืองที่มีความเกาแหงหนึ่งของประเทศ และในปจจุบัน
เปนศูนยกลางการปกครองของแควนมคสเคตา และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยู
ประมาณ20,000 คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางดานประวัติศาสตรมากมาย
หลายแหงจึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.1994 นําทานไปชม 
วิหารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนาออรโธ 
ดอกที่ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงนี้ตั้งอยูบนภูเขาที่มีแมนาสองสาย
ไหลมาบรรจบกันคือแมนามิควารีและแมนาอรักวีและถามองออกไปขามเมืองมิทส
เคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom 
of Iberia) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต400ปกอนคริสตกาลจนถึง



 

 

ราวคริสตศตวรรษที่ 5 นําทานไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli 
Cathedral) ซึ่งเปนโบสถอีกแหงหนึ่งที่อยูในบริเวณของมตสเคตาที่มีรูปแบบ
ของจอรเจียออรโธดอกถูกสรางขึ ้นในราวศตวรรษที ่11 โบสถแหงนี ้ถ ือเปน
ศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ ์สิทธิ ์ที ่สุดของจอรเจีย สรางขึ ้นโดยสถาปนิกชาว
จอรเจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเปน
ศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต และ
ใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปน
สิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียน
สีเฟรสโกอยางงดงาม  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม อนุสาวรีย (the chronicle of Georgia) หรือแทงหินสีดาแกะสลัก
ขนาดใหญยักษ บนแทนหินจะแกะสลักออกมาเปนรูปตางๆและบอกเลาเรื่องราว
ของประเทศจอรเจียในอดีต สรางขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดัง เริ่มสรางขึ้นเมื่อป 
1985 chronicle of Georgia ประกอบไปดวยแทงเสา 16 แทง แตละแทงสูง 
35 เมตร โดยที่แตละเสาจะแบงบอกเลาเรื ่องราวออกเปน 3 สวน คือ ลางสุด
เกี่ยวกับพระคัมภีร สวนกลาง คือ เรื่องของชนชั้นสูงในจอรเจีย และสวนบนจะเลา
เกี ่ยวกับเหตุการณสาคัญของประเทศ อิสระใหทานชอปปم�งที่ Jan sharden 
street ถนนคนเดินยานเมืองเกาที่เปนแหลงศูนยรวมทางสังคมและวัฒนธรรม
หลังฟم�นฟูในศตวรรษที่ 9 ตอมาจึงเปลี่ยนชื่อถนนมาเปน Chardin Street เพื่อ
เปนเกียรติแกนักทองเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปจจุบันถนนสายนี้เต็มไป
ดวยราน คา รานอาหารพื้นเมือง รานกาแฟและมากมายดวยผูคนพื้นเมืองกับ
นักทองเที่ยว บริเวณนี้จะมีบานเมืองเกาในแบบทบิลิซีที่โดดเดน นอกจากดาน
อาหารแลวยังมีพอคาแมคานาส่ิงของตางๆมาวางขายมากมาย 
 
 
 
 

 



 

 

เย็น   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูที่พัก Best Western Art Tbilisi 4 Star**** หรือระดับใกลเคียง 
มาตราฐานจอรเจีย   

วันที่7 กรุงทบิลิซ ี– โบสถเมเตหค ี– เคเบิ้ลคารชมป�อมปราการนาริกาลา – อะบานูออูบาน ิ- 
East Point – สนามบินจอรเจีย - สนามบินเคียฟ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานสู โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) เปนโบสถที ่มีประวัติศาสตรอัน
ยาวนานอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบริเวณริมหนาผาของแมนํ้าทวารี เปน
โบสถหนึ่งที่สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเปนประเพณีโบราณที่มีมา
แตกอนกษัตริยวาคตังที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป�อมและโบสถไวที่บริเวณน้ี 
ตอมาในป ค.ศ.1278-1284 ไดมีการสรางขยายโดยกษัตรยิ เซนต เดมิท รีอัสที ่2 
ใหมีโดมสูงเปนสัญลักษณของโบสถในนิกายออรโธดอกซ ตอมาไดถูกทําลาย และ
ไดมีการกอสรางขึ้นอีกหลายครั้ง จนในป ค.ศ.1235 ไดถูกพวกมองโกลบุกทําลาย
และก็ไดสรางขึ้ยใหมอีกครั้ง นําทานเดินทางขึ้น เคเบิ้ลคารชมป�อมปราการนา
ริกาลา (Narikala Fortress) ป�อมปราการหินโบราณขนาดใหญที่ต้ังอยูบนเนิน
เขา สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที ่4 เพ่ือปกป�องเมืองและผานผูปกครองมาหลาย
ยุคหลายสมัยที่ตางผลัดกันเขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี 
ราชวงศอุมัยยัดของชาวอาหรับไดตอเติมป�อมในชวงคริสตศตวรรษที ่7 ตอมาพวก
มองโกลตั้งชื่อใหใหมวา Narin Qala แปลวาป�อมนอย (Little Fortress) นัก
ประวัติศาสตรยกยองวาป�อมนาริกาลาเปนป�อมแหงหนึ่งบนเสนทางสายไหมที่
แข็งแกรงและตีไดยากที่สุด หลังจากน้ันกลับลงมา จากน้ันนําทานไปยังเขตเมืองเกา 
อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เปนสถานที่สาหรับแชนาพุรอนที่มีแรกามะถัน 
ตามตานานเลาขานวาในสมัยกษัตริยวาคตังที่ 1 กอรกัซลี นกเหยี่ยวของพระองค
ไดตกลงไปในบริเวณดังกลาว จงทาใหคนพบบอนาพุรอนแหงน้ีขึ้น ลักษณะของโรง
อาบนาคลายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ�นผสมรวมกับการอาบนาแบบตุรกี นา
ชมหมูโรงอาบนาที่มีการสรางและใหบริการตั้งแตยุคกลางจนถึงปจจุบันที่มีรูปแบบ
ตัวอาคารที่หลากหลาย บางแหงสรางเปนหลังโดม บางแหงมีหอมินาเรตขนาบขาง 



 

 

ประดับดวยโมเสคชิ้นเล็กสวยงามยิ่ง ระหวางทางสามารถเห็นโบสถนิกายออรโธด็
อกซที่เกาแกมากมาย 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานแวะชอปปم�งหางดัง กอนเขาสนามบิน East Point เปนหางสรรพสินคาที่

มีรานคามากมาย รานอาหารและเครื่องดื่ม,เสื้อผา อาทิ เชน Adidas , Aldo , 
Accessorize , Colins , Converce , Charles & Keith , Columbia , 
H&M , Giordano , Madame Coco , Mari , Nicolo , Nike Terraneva , 
Vogg , Vestel , Zara ฯลฯ 

  
 
 
 
 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบอรีสปล กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน 
17.15 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบอรีสปล กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน 

โดยสายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS516  (มี
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

18.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปลี่ยน
เครื่อง) 

19.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS271 (มีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

 



 

 

วันที่8 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
09.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง หมายเหตุ 

ผูใหญ 
พักคู 1 

หอง ทาน
ละ 

เด็กมีเตียง 
(อายุไมเกิน 
12 ป) ทาน

ละ 

เด็กไมมี
เตียง (อายุ
ไมเกิน 12 
ป) ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิมทาน

ละ 

เดือน เมษายน 
2 – 9 เมษายน 2563 วันจักร ี 44,900 44,900 43,900 9,900 

13 – 20 เมษายน 2563 วันสงกรานต 50,900 50,900 49,900 11,900 
27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2563 วันแรงงาน 46,900 46,900 45,900 9,900 

เดือน พฤษภาคม 
3 – 10 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา 46,900 46,900 45,900 9,900 
7 – 14 พฤษภาคม 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 
10 – 18 พฤษภาคม 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 
14 – 21 พฤษภาคม 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 
24 – 31 พฤษภาคม 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 

31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2563 วันราชินี ร.10 46,900 46,900 45,900 9,900 
เดือน มิถุนายน 

4 – 11 มิถุนายน 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 
7 – 14 มิถุนายน 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น 

 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�น ๆ เพื�อ
ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�
นอกเหนือจากโปรแกรม 

อันเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 



 

 

14 – 21 มิถุนายน 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 
21 – 28 มิถุนายน 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 

25 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 
28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2563  44,900 44,900 43,900 9,900 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทยไมตองทําวีซาจอรเจีย 
 

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วัน
เดินทางไปและกลับ 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

 
 
 
 
 เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลท
บินภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุก
ครั้ง 
 การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอ
แนะนําใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ทา่นละ 65 USD/ทรปิ/ทา่น 

 

เงื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิสําคญั! 
 



 

 

ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หาก
ไมม่ันใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  
 หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวน้ัน ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิด

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟรมของกรุปนั้นประกอบจาก
ตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ขึ ้น หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิ
อนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคาใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของ
ราคาทัวร  
 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได   
การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานได

จองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได 
และหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายที่
ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้
ทั้งนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

 
 
  
 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีนํ้ามัน 
(ยกเวนหากม ี  
    การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทานภายหลัง) 
และเน่ืองจาก 
    เปนตั๋วกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนของสายการบิน 

อัตราคา่บรกิารรวม 



 

 

 น้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเครื่องทานละ 23 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป�าถือขึ้นเครื่อง 1 
ใบ  

ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบ ุ 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

อน่ึง เร่ืองของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่
จะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได 
โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 
วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบ
เดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผู
เดินทางแนนอน 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เงื ่อนไขตามกรรมธรรม) หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดทาย
โปรแกรม 

 
  

   คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คา 
   ซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
   คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ  
  คานํ ้าหนักกระเป�าที ่เกินกวาที ่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวา
มาตรฐาน  
   คาภาษีนํ ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว 
  คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวร ทานละ 65 USD/ทาน/ทริป 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 

   ทั้งน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 
 
 
 
 เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสวนที่เหลือ 
  กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 20,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารอง
สิทธิ์ในการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนน้ัน 
บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยท่ีทานจะไม
สามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจายคาใชจาย
ในสวนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองที่นั่งนอยกวา 30 
วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียม
เอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษ
เพิ่มเติมตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือ
ทั้งหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขทีร่ะบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 
- จํานวนคนในการออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
หากมีผูเดินทางนอยกวา 20 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ 
จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออก
เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอื่นใหทานหากทาน
ตองการ 

 
 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



 

 

- การรบัการดูแลเปนพิเศษ 
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา

แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เนื่องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมีการเร ียกเก็บคาใช จ ายทั ้งทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรงกอนทําการจองและหาก
ในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูทีม่ี
โรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
  ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ 
ไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวร
ไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั้นเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐของ
ประเทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
ไมมีสิทธิ์ที่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาที่ทางกอง
การตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที ่ทําธุรกิจเพื่อการ
ทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และ
หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมป�ไมนอยกวา 5 
หนากระดาษ 

- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
  หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน 
ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะ
สละสิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ 

    เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถ

เปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)  



 

 

    เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดย
มีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ
ประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได  

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทั ้งสิ ้นแทนผู จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู มีอํานาจลงนามและมี
ประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเปนการจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ



 

 

ทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การ
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื ่อ เลขที ่หนังสือเดินทาง และอื ่นๆ เพื ่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

 ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมที่สุด  


