
 

 

รหัส JWT1903550 
ทัวร  PRO GEORGIA STORY PERFECT LIFE 8 วัน 6 คืน (TK) 
โบสถเซนตทรีนิต้ี – มหาวิหารซีโอน่ี - เคเบ้ิลคารชมป�อมปราการนาริกาลา – โบสถเมเตหคี - อะบานูอ
อูบานิ - Jan sharden street - ป�อมอนานูรี – อนุสาวรียมิตรภาพจอรเจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ
เกอรเกตี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
- เขตเมืองเกา อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เปนสถานที่สาหรับแชนาพุรอนที่มีแรกามะ

ถัน 
- Jan sharden street ถนนคนเดินยานเมืองเกาที่เปนแหลงศูนยรวมทางสังคมและ

วัฒนธรรมหลังฟم�นฟู 
- โบสถเกอรเกตี ้(Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที ่14 
- พิพิธภัณฑของสตาลิน (Museum of Stalin) เปนสถานที่ที่ไดรวบรวมสิ่งของเครื่องใช

ตางๆ 
- วิหารสเวติสโคเวล ี(Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเปนโบสถอีกแหงหนึ่งที่อยูใน

บริเวณของมตสเคตา 
- สะพานแหงสันติภาพ (The bridge of peace) เปนอีกหนึ่งงานสถาปตยกรรมที่นาสนใจ 

 
 
  

วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงเคียฟ 
06.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเตอรสายการบิน TURKISH AIRLINES พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับและอํานวยความสะดวก 

09.20 น. ออกเดินทางสู สนามบินอิสตัลบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIR-
LINES เที่ยวบินที่ TK059  (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

16.15 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตัลบูล ประเทศตุรกี (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่2 กรุงทบิลิซ ี– โบสถเซนตทรีนิตี ้– มหาวิหารซีโอน่ี - เคเบิ้ลคารชมป�อมปราการนาริกาลา – 
โบสถเมเตหคี - อะบานูออูบานิ - Jan sharden street 



 

 

00.25 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน 
TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK386 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เครื่องบิน) 

03.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประทเศจอรเจีย หลังผานขั้นตอนการ
ตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานสู เมืองทบิลิซี เปน
เมืองหลวง และเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ต้ังอยูระหวางสองฝم�งแมนาคูรา 
Kura หรือแมนาซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น กอต้ังในราวศตวรรษที่ 5 เปนเมืองหลวง
สุดทายของอาณาจักรไอบีเรีย ที่อยูรอดทามกลางสองอาณาจักรโรมัน และแซสซานิค 
กรุงทบิลิซี มีเน้ือที่ประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูก
สรางโดย กษัตริยวาคตัง จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหง
คารตลี ไดกอต้ังเมืองน้ีขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิ เปนศูนยกลางการทา
อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูในสาย
ทางหน่ึงของเสนทางสายไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนยกลางการขนสง
และการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังท่ีเปนจุดติดระหวางทวปี
เอเชียกับทวีปยุโรป 
นําทานเขาสูที่พัก BEST WESTERN 4 STAR**** หรือระดับใกลเคียง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทานชม โบสถเซนตทรีนิตี ้(Holy Trinity Cathedral) วิหารศักด์ิสิทธิ์ของท
บิลิซีที่เรียกกันวา Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรโธดอกจอรเจียต้ังอยู
ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางข้ึนระหวางป 1995 ถึง ป 2004 และเปนวิหาร
ที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก นําทานถายรูป มหาวิหารซีโอน่ี 
(Sioni Cathedral) เปนออรโธดอกจอรเจีย โบสถในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย 
ตอไปน้ีเปนประเพณีจอรเจียในยุคกลางของการต้ังช่ือคริสตจักรหลังจากสถานที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดินแดนศักด์ิสิทธิ์ที่วิหาร Sioni หมีช่ือของภูเขาศิโยนที่กรุง
เยรูซาเล็ม มันเปนที่รูจักกันทั่วไปวาเปน "ทบิลิซี Sioni" จะแตกตางจากคริสตจักรอ่ืน 
ๆ อีกหลายทั่วจอรเจียแบกช่ือSioni 
 
 
 
 
 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางขึ้น เคเบิ้ลคารชมป�อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) 

ป�อมปราการหินโบราณขนาดใหญที่ต้ังอยูบนเนินเขา สรางข้ึนต้ังแตคริสตศตวรรษที ่4 



 

 

เพื่อปกป�องเมืองและผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ตางผลัดกันเขามารุกราน
นครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยัดของชาวอาหรับไดตอเติมป�อม
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 7 ตอมาพวกมองโกลต้ังช่ือใหใหมวา Narin Qala แปลวา
ป�อมนอย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรยกยองวาป�อมนาริกาลาเปนป�อมแหง
หน่ึงบนเสนทางสายไหมที่แข็งแกรงและตีไดยากที่สุด หลังจากน้ันกลับลงมา จากน้ันนํา
ทานสู โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) เปนโบสถที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน
อยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ต้ังอยูบริเวณริมหนาผาของแมน้ําทวารี เปนโบสถหน่ึงท่ี
สรางอยูในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเปนประเพณีโบราณที่มีมาแตกอนกษัตริย
วาคตังท่ี 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป�อมและโบสถไวที่บริเวณน้ี ตอมาในป ค.ศ.
1278-1284 ไดมีการสรางขยายโดยกษัตริย เซนต เดมิท รีอัสที่ 2 ใหมีโดมสูงเปน
สัญลักษณของโบสถในนิกายออรโธดอกซ ตอมาไดถูกทําลาย และไดมีการกอสรางขึ้น
อีกหลายคร้ัง จนในป ค.ศ.1235 ไดถูกพวกมองโกลบุกทําลายและก็ไดสรางข้ึยใหมอีก
คร้ัง จากน้ันนําทานไปยังเขตเมืองเกา อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เปนสถานที่
สาหรับแชนาพุรอนที่มีแรกามะถัน ตามตานานเลาขานวาในสมัยกษัตริยวาคตังที ่1 
กอรกัซล ีนกเหยี่ยวของพระองคไดตกลงไปในบริเวณดังกลาว จงทาใหคนพบบอนาพุ
รอนแหงน้ีข้ึน ลักษณะของโรงอาบนาคลายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ�นผสมรวม
กับการอาบนาแบบตุรกี นาชมหมูโรงอาบนาที่มีการสรางและใหบริการต้ังแตยุคกลาง
จนถึงปจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแหงสรางเปนหลังโดม บางแหงมี
หอมินาเรตขนาบขาง ประดับดวยโมเสคช้ินเล็กสวยงามยิ่ง ระหวางทางสามารถเห็น
โบสถนิกายออรโธด็อกซที่เกาแกมากมาย อิสระใหทานชอปปم�งท่ี Jan sharden 
street ถนนคนเดินยานเมืองเกาที่เปนแหลงศูนยรวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลัง
ฟم�นฟูในศตวรรษที ่9 ตอมาจึงเปลี่ยนช่ือถนนมาเปน Chardin Street เพื่อเปน
เกียรติแกนักทองเที่ยวชาวฝร่ังเศส Jean Chardin ปจจุบันถนนสายน้ีเต็มไปดวยราน 
คา รานอาหารพื้นเมือง รานกาแฟและมากมายดวยผูคนพื้นเมืองกับนักทองเที่ยว 
บริเวณน้ีจะมีบานเมืองเกาในแบบทบิลิซีที่โดดเดน นอกจากดานอาหารแลวยังมีพอคา
แมคานาสิ่งของตางๆมาวางขายมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เย็น   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก BEST WESTERN TBILISI 4 STAR**** หรือระดับใกลเคียง 

มาตราฐานจอรเจีย   
 

วันที่3 กรุงทบิลิซ ี– ป�อมอนานูร ี– อนุสาวรียมิตรภาพจอรเจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถเกอรเกตี้ 
– เมืองกูดาอูรี 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานชม ป�อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป�อมปราสาทตั้งอยูริมฝم�งซายของแม
นาอรักวี เปนที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแหงอรักวี ราชวงศศักดินาผูปกครอง
ดินแดนลุมแมนาอรักวี และเปนสมรภูมิรบแยงชิงอานาจกับเจาปกครองแควนอ่ืน ๆ 
หลายตอหลายคร้ัง ภายในป�อมปราการประกอบไปดวยปราสาท 2 หลัง โบสถ 2 แหง
คือ โบสถแมพระผูพรหมจรรยและโบสถแมพระเสด็จขึ้นสวรรค (อัสสัมชัญ) และท่ีฝง
ศพของดยุคแหงอรักว ีซึ่งเปนสถาปตยกรรมแบบจอรเจีย  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทุกทานถายรูป อนุสาวรียมิตรภาพจอรเจีย (Russia Georgia Friendship 
Monument) หรือสนธิสัญญา Georgievsk Monument เปนอนุสาวรียที่สรางข้ึน
ในป 1983 เพื่อเฉลิมฉลองสองรอยปของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพที่
ตอเน่ืองระหวางโซเวียตจอรเจียกับโซเวียตรัสเซีย จากน้ันเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ 
(Kazbegi) ซึ่งเปนช่ือเมืองด้ังเดิม แตปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนช่ือ สเตพานทสมินดา 
(Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออรโธดอกช่ือ สเตฟาน ไดมาพํานัก
อาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เปนเมืองเลก็ๆที่
ต้ังอยูตามริม ฝم�งแมน้ําเทอรกี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และต้ังอยูบนความสูง
จากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิที่อยูปานกลางมี
ความช้ืนและแหงแลงท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและ
ยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเปนเดือนที่หนาวเย็น
ที่สุด 
นําทานเปลี่ยนการเดินทางเปน รถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ
เกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรางข้ึนในราวศตวรรษที่ 14 หรือมี
อีกช่ือเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเปนช่ือที่เรียกที่นิยมกัน
ของโบสถศักด์ิแหงน้ีสถานที่แหงน้ีต้ังอยูริมฝم�งขวาของแมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของ
คาซเบกี้ ซึ่งเปนไฮไลทของประเทศจอเจียร (การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แหง
น้ี ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟ�า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปดกั้นไดดวยหิมะที่ปกคลุมอยู และการ
เดินทางอาจจะเปนอุปสรรคได แตจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางใหมากที่สุด 



 

 

ขอคืนคาใชจายในกรณีเดินทางไมได 4 USD ตอทาน เน่ืองจากสภาพอากาศ) นําทาน
เดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซึ่งเปนเมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มีช่ือเสียงที่ต้ังอยู
บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 
2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลงท่ีพักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่จะนิยมมาเลน
ในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู
ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น              รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม    

พัก SNO HOTEL GUDARI 4 STAR**** หรือระดับใกลเคียง มาตราฐานจอรเจีย   
 

วนัที่4 เมืองกูดาอูร ี– เมืองกอรี – พิพิธภัณฑของสตาลิน – วัดเซีย 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองกอรี (GORI) เมืองท่ีต้ังอยูบนเนินเขา ที่ในอดีตเคยมีความ
สาคัญทางดานทหารในยุคกลางเปนที่ต้ังของกองกาลังท่ีอยูบนถนนสายสาคัญ 
(Georgian Military Highway) นอกจากน้ันเมืองน้ียังเปนเมืองบานเกิดของ โจเซฟ 
สตาลิน อดีตผูนาที่มีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสตโซเวียต และอเล็กซานเดอร นาดีราซี 
ผูเปนนักออกแบบช่ือดังในดานจรวดขีปนาวุธขามทวีปของโซเวียต นําทานเขาชม 
พิพิธภัณฑของสตาลิน (Museum of Stalin) เปรสถานที่ที่ไดรวบรวมสิ่งของ
เครื่องใชตางๆ พรอมทั้งเร่ืองราวตางๆของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิต
ต้ังแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ดานขางพิพิธภัณฑยังมีขบวบรถไฟที่ใชเปนที่บัญชาการใน
การรบ ภายในรถไฟมีหองทํางาน หองนอน ของสตาลิน 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู วัดเซีย (Vardzia) เปนถํ้าในภาคใตของจอรเจีย , ขุดจากลาดของ
ภูเขา Erusheti บนฝم�งซายของแมน้ํา KuraสามสิบกิโลเมตรจากAspindza 
ชวงเวลาหลักของการกอสรางคือชวงคร่ึงหลังของศตวรรษที่สิบสอง ถํ้าทอดยาวไป
ตามหนาผาประมาณหารอยเมตรและสูงถึงสิบเกา คริสตจักรแหงมิทั่นยอนไปถึงยุค 
1180 ในชวงยุคทองของทามารและรุสตาเวลี่มีภาพเขียนฝาผนังชุดสําคัญ. พื้นที่สวน
ใหญถูกทิ้งรางหลังจากการยึดครองของออตโตมันในศตวรรษที่สิบหก ตอนน้ีเปนสวน



 

 

หน่ึงของมรดกสํารองของรัฐในพื้นที่ขยาย Vardzia- Khertvisiไดรับการแสดงความ
คิดเห็นสําหรับจารึกในอนาคตในยูเนสโก รายช่ือมรดกโลก 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
  พัก VARDZIA RESORT VAEDZIA 4 STAR**** หรือระดับใกลเคียง 

มาตราฐานจอรเจีย   
 

วันที่5 วัดเซีย – เมืองคูไตซี – เมืองบาทูม่ี – จัตุรัสเปยเซซา - รูปป�ันอาลีและนีโน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานสูเมืองโบราณ เมืองคูไตซ ี(Kutaisi) ที่เคยเปนเมืองหลวงเกาแกของ
อาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอรเจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสตศตวรรษ
ที ่12-13 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองบาทูม่ี (Batumi) เมืองน้ีต้ังอยูบนริมะเล บนชายฝم�ง

ตะวันออกของทะเลดํา เปนเมืองหลวงของอัตจารา (Ajara) เปนสาธารณรัฐอิสระท่ี
ปกครองตนเองอยูทางดานตะวันตกของประเทศจอรเจีย เมืองบาทูม ิ(Batumi) เปน
เมืองที่มีทาเรือสําคัญ ขนาดใหญ นําทานชมบรรยากาศบานเรือนเกาในยานเมืองเกา 
Old Town นําทานชม จัตุรัสเปยเซซา Piazzal Square สรางข้ึนในป 2009 เปน
อาคารที่ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดังชาวจอรเจีย Vazha Orbeladze 
สรางดวยสไตลสถาปตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทานทําใหเมืองน้ีมีความ
นารัก นําทานชม รูปป�ันอาลีและนีโน (Ali and Nino Moving Sculptures) 
รูปป�ันสูง 8 เมตร ริมทะเลดําที่สามารถเคลื่อนไหวได สรางข้ึนเพื่อแสดงถึงความรัก
หนุมสาวตางเช้ือชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหวางประเทศจอรเจียและอาร
เซอไบจานดวย 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  พัก BEST WESTERN PREMIER 4 STAR**** หรือระดับใกลเคียง มาตราฐาน

จอรเจีย   
 

วันที่6 เมืองบาทูม่ี – akhaltsikhe - เมืองบอรโจมี - กระเชาสูชมวิวบนหนาผาเหนือเมืองบอร
โจมี - the chronicle of Georgia - เมืองทบิลิซี่ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 จากน้ันนําทานสู เมือง Akhaltsikhe หรือเดิมช่ือ Lomsia เปนเมืองเล็กๆ ใน

ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของจอรเจีย ต้ังอยูบนทั้งสองฝم�งของแมน้ํา Potskhovi ขนาด
เล็กซึ่งแยกเมืองกับเมืองเกาในภาคเหนือและใหมในภาคใตน าทานเขาชม Rabati 
Fortress แนวป�อมปราการและปราสาทสุดอลังการภายในประกอบไปดวย
สวนประกอบของอาคารหลายๆสวน สรางขึ้นเมื่ อศตวรรษที่ 13 ลอมรอบไปดวย
อาณาเขตแนวก าแพงหินที่ใชเปนป�อมป�องกันขาศึก และยงัเคยใชเปนประทับของ
เจาชาย Jakhely ภายหลังศตวรรษที่ 16 ป�อมแหงน้ีก็ไดตกอยูในความครอบครอง
ของอาณาจักรออโตมันและรัสเซีย จึงท าใหป�อมแหงน้ี ถูกละเลยและอยูในสภาพที่
ทรุดโทรมจนเมื่ อป2012 ทางการจอรเจียไดบูรณะป�อมแหงน้ี ขึ้นมาใหมอีกครั้ง  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองบอรโจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบ

เขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกในเร่ืองของนาแร
ธรรมชาติ โดยนาแรยี่หอบอรโจไดมีการบรรจุ ณ ธารนาแรบริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอด
เขาบาคุเรียนี(Bakuriani Mountain) โดยในอดีตชาวเมืองไดเช่ือวาถาไดดื่มธารนา
แหงน้ี จะทใหมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครายได จากน้ันนําทาน ขึ้น
กระเชาสูชมวิวบนหนาผาเหนือเมืองบอรโจมี อิสระใหทานเก็บภาพวิวทิวทัศน
ธรรมชาติจากมุมสูง ตามอัธยาศัย 

 นําทานชม อนุสาวรีย (the chronicle of Georgia) หรือแทงหินสีดาแกะสลัก
ขนาดใหญยักษ บนแทนหินจะแกะสลักออกมาเปนรูปตางๆและบอกเลาเร่ืองราวของ
ประเทศจอรเจียในอดีต สรางขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกช่ือดัง เร่ิมสรางขึ้นเมื่อป 1985 
chronicle of Georgia ประกอบไปดวยแทงเสา 16 แทง แตละแทงสูง 35 เมตร 



 

 

โดยที่แตละเสาจะแบงบอกเลาเร่ืองราวออกเปน 3 สวน คือ ลางสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร 
สวนกลาง คือ เร่ืองของชนช้ันสูงในจอรเจีย และสวนบนจะเลาเกี่ยวกับเหตุการณ
สาคัญของประเทศ นําทานออกเดินทางกลับไปยัง เมืองทบิลิซี่ (Tbilisi)  

 
 
 
 
 
 
 
เย็น  พิเศษ!!! รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 พัก BEST WESTERN 4 STAR**** หรือระดับใกลเคียง มาตราฐานจอรเจีย   
 

วันที่7 เมืองทบิลิซี ่- เมืองมิทสเคตา - วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวล ี– East Point - 
สนามบิน - เมืองเคียฟ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคตา (MTSKHETA) ที่ต้ังอยูทางดานเหนือหาง

จากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจังหวัดคารทลี่ทางดานตะวันออกของจอรเจียเมือง
น้ีนับวาเปนเมืองที่มีความเกาแหงหน่ึงของประเทศ และในปจจุบันเปนศูนยกลางการ
ปกครองของแควนมคสเคตา และเทียนิต้ีมีประชากรอาศัยอยูประมาณ20,000 คน
เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดานประวัติศาสตรมากมายหลายแหงจึงไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.1994 นําทานไปชม วิหารจวารี (Jvari Monas-
tery) ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนาออรโธ ดอกที่ถูกสรางขึ้นในราว
ศตวรรษที่ 6 วิหารแหงน้ีต้ังอยูบนภูเขาที่มีแมนาสองสายไหลมาบรรจบกันคือแมนามิค
วารีและแมนาอรักวีและถามองออกไปขามเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่ง
ในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งไดเคยปกครอง
ดินแดนในบริเวณน้ีต้ังแต400ปกอนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษที่ 5 นําทานไป
ชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเปนโบสถอีกแหงหน่ึง
ที่อยูในบริเวณของมตสเคตาที่มีรูปแบบของจอรเจียออรโธดอกถูกสรางข้ึนในราว
ศตวรรษที่11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอรเจีย 
สรางข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของ
ประเทศอีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือ
ศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.



 

 

337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายใน
มีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานแวะชอปปم�งหางดัง กอนเขาสนามบิน East Point เปนหางสรรพสินคาที่มี

รานคามากมาย รานอาหารและเคร่ืองด่ืม,เสื้อผา อาทิ เชน Adidas , Aldo , Ac-
cessorize , Colins , Converce , Charles & Keith , Columbia , H&M , 
Giordano , Madame Coco , Mari , Nicolo , Nike Terraneva , Vogg , 
Vestel , Zara ฯลฯ 

 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย 
18.05 น.  ออกเดินทางสู สนามบินอิสตัลบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIR-

LINES เที่ยวบินที่ TK383 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน) 
19.45 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตัลบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง) 
20.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ TK064 (มีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 
วันที่8 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง หมายเหตุ 
ผูใหญ 
พักคู 1 
หอง ทาน
ละ 

เด็กมีเตียง 
(อายุไมเกิน 
12 ป) ทาน
ละ 

เด็กไมมีเตียง 
(อายุไมเกิน 
12 ป) ทาน
ละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิมทาน
ละ 

เดือน พฤศจิกายน 
20-27 พฤศจิกายน 2562  40,900 40,900 39,900 7,900 
26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 
2562  45,900 45,900 44,900 7,900 
29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 
2562  45,900 45,900 44,900 7,900 
เดือน ธันวาคม 
3 – 10 ธันวาคม 2562 วันพอ ร.9 47,900 47,900 46,900 7,900 
8 – 15 ธันวาคม 2562 วัน

รัฐธรรมนูญ 49,900 49,900 48,900 7,900 
22 – 29 ธันวาคม 2562 วันคริสมาส 49,900 49,900 48,900 7,900 
28 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 
2563 วันปใหม 52,900 52,900 51,900 12,900 
เดือน มกราคม 
19 – 26 มกราคม 2563  47,900 47,900 46,900 7,900 
เดือน กุมภาพันธ 
16 – 23 กุมภาพันธ 2563  47,900 47,900 46,900 7,900 

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�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายเนื�องจากเป็น

คา่ใชจ้่ายที�นอกเหนือจากโปรแกรม 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 



 

 

27 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม 2562  47,900 47,900 46,900 7,900 
เดือน มีนาคม 
1 – 8 มีนาคม 2563  45,900 45,900 44,900 7,900 
8 – 15 มีนาคม 2563  45,900 45,900 44,900 7,900 
15 – 22 มีนาคม 2563  45,900 45,900 44,900 7,900 
หนังสือเดินทางสัญชาติไทยไมตองทําวีซาจอรเจีย 

 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางไป
และกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเง่ือนไของสายการบิน) 
 
 

  เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การเพ่ิมคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
ดังน้ันกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง 

  การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอแนะนําให
ทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจากหากเกิด
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน 
การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณา
สถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย 
หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยัน
กรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไมม่ันใจกรุณาสอบถามพนักงานขาย
โดยตรง  

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

 

เงื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิสําคญั! 
 



 

 

  หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวน้ัน ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิด

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมาจาก การคอนเฟรมของกรุปน้ันประกอบจากตัวเลข
การจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน หรืออาจ
ทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตใหเลื่อนวัน
เดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคาใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร  

  การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได   
การชําระเงินเขามาน้ัน หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานไดจอง

เขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และ
หากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายที่ทางบริษัท
เสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งน้ีทั้งน้ันให
เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

 
 
  

 
 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีน้ํามัน 
(ยกเวนหากมี   
    การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทานภายหลัง) และ
เน่ืองจาก 
    เปนต๋ัวกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนของสายการบิน 
 น้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเคร่ืองทานละ 23 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป�าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ  

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

อน่ึง เร่ืองของการยืนยันโรงแรมที่พักน้ัน อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่จะ
ทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยจะใช
โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะ
สามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกน้ัน
ขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแนนอน 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราคา่บรกิารรวม 



 

 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท   
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดทายโปรแกรม 

 
  

   คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คา 
   ซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
   คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ  
  คาน้ําหนักกระเป�าที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน  
   คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกต๋ัว
เครื่องบินไปแลว 
  คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวร ทานละ 65 USD/ทาน/ทริป 
   ทั้งน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 
 
 
 

   เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
- การชําระมัดจําและชําระสวนที่เหลือ 
  กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 15,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารองสิทธิ์ใน
การเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนน้ัน บริษัทฯ จะถือ
วาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยที่ทานจะไมสามารถเรียกรอง
ใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของท่ีพักและ
ต๋ัวเครื่องบินไปกอนหนาน้ันแลว หากทานสํารองที่น่ังนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บ
ยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางให
พรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกต๋ัวหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติมตางๆ  ใหแกพนักงานขาย 
และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 
- จํานวนคนในการออกเดินทาง 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



 

 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหาก
มีผูเดินทางนอยกวา 20 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทาน
ลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทานตองการ 

 
- การรับการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจง
บริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนาได 
เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินน้ัน ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา และบางสายการ
บินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายทั้งทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซึ่งผูเดินทาง
สามารถสอบถามกับเจาหนาที่ไดโดยตรงกอนทําการจองและหากในคณะของทานมีผูตองการดูแล
พิเศษ เชน ผูที่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูทีม่ีโรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด 
 
- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
  ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวา
จะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรไมวาจะ
กรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองน้ันเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐของประเทศน้ันๆ 
และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมีสิทธิ์ทีจ่ะ
ชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาที่ทางกองการตรวจคนเขา
เมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไม
สนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมี
อายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมป�ไมนอยกวา 5 หนากระดาษ 

- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
  หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน 
ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะสละ
สิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ 

    เง่ือนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถเปลี่ยนช่ือ

ผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)  
 



 

 

    เง่ือนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หาก
สายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

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

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค
ของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ 
ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของ
บริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเปนการจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขา
ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในกรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปน
ตน 

 ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมที่สุด  


