
 

 

รหสั  ZET1903916  
ทัวรจอรเจีย ทบลิซิี คาซเบกี ้[เลทสโก สโนวโซคูลล]  7 วัน 4 คืน (EK) 
ป�อมอันนานูรี – อางเกบ็น้ําชินวารี – อนุสาวรียมติรภาพรัสเซีย-จอรเจีย – เมอืงคาซเบกี้ – น่ังรถ 
4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถเกอรเกต้ี พิพิธภัณฑสตาลิน – เมอืงถํ้าอุพลิสชิเค – มิสเคตา 
– วหิารสเวติสเคอเวร่ี – มหาวิหารจวารี – กรุงทบิลิซี – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเจีย   

 



 

 

วันแรก สนามบนิสุวรรณภูมิ              
 
23.55น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขาหมายเลข 8-9 เคานเตอร T สายการบิน Emirate Airlines โดยมี
เจาหนาทีข่องบริษทัฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
วันทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส – 

สนามบนิทบิลซิี กรุงทบลิิซ ีประเทศจอรเจีย  – โบสถทรินิตีแ้หงเมืองทบลิิซี     
 
03.30น. นําทานเดินทางสู สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส โดยสาย

การบนิ EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK377 (กรณุาเช็คเที่ยวบินในตาราง
วันเดินทางกอนทําการจอง) 
**ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง ** 

07.15น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ** เพ่ือเปลี่ยน
เครื่อง ** 

12.20น. นําทานเดินทางสู สนามบินทบิลซิี กรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน FLY 
DUBAI เที่ยวบินที ่FZ0711 
**ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

15.50น. เดินทางถึง สนามบินทบลิิซี กรงุทบิลซิี ประเทศจอรเจีย  
 นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร **เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย

ประมาณ 3 ช่ัวโมง** 
 นําทานเดินทางเขาสู กรุงทบลิิซี (Tbilisi) เมอืงหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ

จอรเจีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํามตควารี (Mtkvari) ถกูสรางโดยกษตัริยวาคตัง กอรกาซาลี 



 

 

(Vakhtang Gorgasali) กษตัริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 
4 และเปนเมอืงหลวงสุดทายของอาณาจักรไอบีเรีย อีกทั้งทบิลิซิจึงเปนศูนยกลางการทาํ
อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซัสในประวติัศาสตร และยังเปนสวน
หน่ึงของเสนทางสายไหม ปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศนูยกลางการการปกครอง 
ยานเศรษฐกิจ การขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางดานยทุธศาสตรทีต่ัง้ที่
เปนจุดเช่ือมตอระหวางทวีปเอเชียกับทวีปยโุรป 

 

 
 นําทานชม โบสถทรนิิตีแ้หงเมืองทบลิิซ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) 

หรือมหาวหิารซาเมบา (Sameba) เปนโบสถหลักของคริสตจกัรออรทอดอกซจอรเจีย
ต้ังอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึน้ระหวางป 1995 และป 2004 และเปน
วิหารที่สูงที่สุด อันดับที ่3 ของโบสถออรทอดอกซในโลก มหาวหิารซาเมบา 
(Sameba) หรือ Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เปนโบสถคริสตนกิายออรทอ
ดอกซ สรางขึน้ในป 1995 ถึง 1997 ถอืเปนโบสถทีม่คีวามสวยงาม และใหญที่สุดเปน
อันดับ 3 ของโลกอีกดวย  

 



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พักที ่ IVERIA INN HOTEL, TBILISI หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่าม กรุงทบลิิซ ี– ป�อมอันนานูรี – อางเก็บน้ําชินวารี – อนุสาวรียมิตรภาพรสัเซีย-

จอรเจีย – เมืองคาซเบกี้ – น่ังรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถเกอรเกตี้ – 
กูดาอูร ี– กรงุทบิลซิี   

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางไปตามเสนทางหลวงของประเทศจอรเจียที่มช่ืีอวา Georgian Military 

Highway ถนนสายน้ีเปนถนนสายที่สาํคญัที่สุดทีถู่กสรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียอยูภายใต
การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเปนเสนทางหลักในการขามเทอืกเขาคอเคซัส 
(The Caucasus Mountain) จากรัสเซียมายังจอรเจีย  
นําทานชม ป�อมอันนานูร ี(Anauri Fortress) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 
20 นาที) ป�อมปราการอันเกาแก มกีําแพงลอมรอบ ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอารักว ีซึ่งเปน
แมน้ําสายสําคัญของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 จากน้ันนําทาน



 

 

ชมรองรอยของซากกําแพงที่ลอมรอบป�อมปราการแหงน้ีซึง่ภายในประกอบไปดวยโบสถ 
2 หลัง ซึง่เปนโบสถของชาวเวอรจิน และยังมหีอคอยทรงสี่เหล่ียมทีต้ั่งตระหงาน จาก
มมุสูงของป�อมปราการ ซึง่จะทําใหทานมองเหน็ทัศนียภาพของ อางเกบ็น้ําชินวาร ี
(Zhinvali Reservior) ซึ่งใชเปนที่เก็บกกัน้ําไวใชผลิตไฟฟ�า และใหชาวเมอืงทบิลิซีมี
น้ําไวด่ืมไวใช  

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 
 นําทานชม อนุสาวรียมิตรภาพรัสเซีย-จอรเจีย (Russia-Georgia Friendship 

Monument) อนุสาวรียหินคอนกรีตทรงกลมขนาดใหญ สถาปตยกรรมแบบโซเวียต 
สรางขึ้นในป 1983 เพือ่เฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ 200 ปของสนธิสัญญา 
Georgievsk สนธิสัญญาทีแ่สดงถงึมติรภาพระหวางโซเวียตจอรเจียและโซเวียตรัสเซีย 
ภายในตกแตงดวยประเบ้ืองโมเสกสีสันสดใส บอกเลาถงึเร่ืองราวประวัตศิาสตร และวิถี
ชีวติของรัสเซียและจอรเจีย  และหากมองจากมมุน้ี ทานยังสามารถมองเห็นหุบเขา
ปศาจ (Devil’s Valley) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเทือกเขาคอเคซัสอีกดวย 

 



 

 

 
 จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปลี่ยนช่ือเปนเมืองสเต

ปนสมินดา (Stepantsminda) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมอืงเลก็ๆริม
แมน้ําเทอรกี้ ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศมีพรมแดนใกลกบัประเทศรัสเซีย อยูบน
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป โดย
ในชวงฤดูรอนอุณหภมูิอยูที่ประมาณ 15 องศาเซลเซียส และในชวงฤดูหนาวจะมอีากาศ
หนาวเย็นคอนขางยาวนาน อุณหภมูิเฉลี่ย อยูที่ประมาณ -5 องศาเซลเซียส ในชวง
เดือนมกราคมจะเปนชวงที่หนาวเย็นที่สุด  

 จากน้ันนําทานเปลี่ยนบรรยากาศ น่ังรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี ้
(Gergeti Trinity Church) หรอืโบสถสมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โบสถแหงน้ีสรางขึ้นในศตวรรษที ่14 ดวย
หินแกรนิตขนาดใหญ บนยอดเขาทีม่คีวามสูงถึง 2,170 เมตรจากระดับน้ําทะเล และ
เปนโบสถช่ือดงักลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึงเปนสัญลักษณสําคัญอีกแหงหน่ึงของประเทศ
จอรเจีย ดวยทศันียภาพโดยรอบของเทอืกเขาคอเคซัส และโบสถเลก็ๆทีต่ัง้อยูอยางโดด
เดนและสวยงาม จึงทําใหสถานที่แหงน้ีเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว  

 หมายเหต ุ: ในชวงเดือนพฤศจกิายน – ถงึกลางเดือนเมษายน ของทกุปจะเปนชวง
ฤดูหนาวของประเทศจอรเจีย ไมวากรณีใดก็ตาม เชน สภาพภูมิอากาศไม



 

 

เอ้ืออํานวย ถนนปดใหบรกิารกะทนัหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ์ ไมคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระ
แบบเหมาจายกบัตวัแทนแลวทั้งหมด ทั้งน้ีบรษัิทฯขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาทาน
เดินเลนในเมืองคาซเบกี้แทน ทัง้น้ีเพ่ือคํานงึถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคญั  

 

 
  
 จากน้ันนําทานผานชม เมืองกดูาอูร ี(Gudauri) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

เมืองสกีรีสอรททีม่ีช่ือเสียง ต้ังอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มคีวามสูง
จากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร และยังเปนสถานที่พกัผอนและเลนสก ีในชวง
ระหวางเดือนธันวาคม - เมษายน ซ่ึงจะมีหมิะปกคลุมอยูตลอด นําทานเดินทางกลับสู 
กรุงทบลิิซ ี  

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
พักที ่ IVERIA INN HOTEL, TBILISI หรือเทียบเทา 



 

 

วันทีส่ี ่ กรุงทบลิิซ ี– เมืองกอรี  – พิพิธภณัฑสตาลนิ – เมืองถํ้าอพุลสิชิเค – มิสเคตา – 
วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวหิารจวาร ี– กรงุทบลิซิี – เดอะ โครนิเคลิ ออฟ 
จอรเจีย           

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู เมืองกอร ี(GORI) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

เมืองแหงบานเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) อดีตผูนําชาวจอรเจียที่เปน
ผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถงึ 1950 และมีช่ือเสียงในเร่ือง
ความโหดเหี้ยมในการปกครองเมืองกอรีแหงน้ี  

 นําทานชม พิพิธภณัฑของสตาลิน (Museum of Stalin) ซึง่เปนสถานที่ที่ไดรวบรวม
สิ่งของเคร่ืองใชตางๆ พรอมทัง้เร่ืองราวตางๆของทานสตาลิน และยงัมกีารแสดงถึง
ประวัตชีิวติต้ังแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต  

 

 
 



 

 

 จากน้ันนําทานชม เมืองถํา้อุพลิสชิเค (UListsikhe Cave Town) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) เมอืงถํ้าเกาแกของจอรเจียมานานกวา 3,000 ปกอน ครอบคลมุ
เน้ือที่รวมกวา 50 ไร ซึ่งสวนหน่ึงของเสนทางสายไหมที่เช่ือมตออาณาจกัรไบแซนไทน 
กับประเทศอินเดียและประเทศจีน ซึ่งมีหลกัฐานในการต้ังถิ่นฐาน ต้ังแตชวง 500 ปกอน
คริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมอืงแหงน้ีเคยเปนศูนยกลางศาสนาและวัฒนธรรม กอนถกู
รุกรานโดยชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษ ที่ 13 จนถกูปลอยใหเปนเมืองรางไป ทาน
จะพบกับหินผาขนาดใหญ ทีถู่กสลักเปนชองไปจนถงึหองโถงขนาดใหญที่ใชเปนที่
ประกอบพิธกีรรม แมเคยไดรับความเสยีหายไปหลายจุดจากแผนดินไหว แตก็ยงัคงเห็น
โครงสรางหลกัๆ ไดอยู และเมืองถํ้าน้ียงัไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ
ยูเนสโกในป ค.ศ. 2007 อีกดวย 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 

15 นาที) เมอืงศูนยกลางทางศาสนาของประเทศจอรเจียอายกุวา 3,000 ป ในอดตี
เมืองน้ีเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึง่เปนอาณาจกัร
ของจอรเจียในชวง 500 ปกอนคริส  ตกาล ถงึป ค.ศ.500 แตในปจจุบันไมมีอะไร
หลงเหลืออยูเลย  

 



 

 

 นําทานชม วิหารสเวตสิเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) สรางขึ้นราว
ศตวรรษที่ 11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาทีศั่กดิ์สทิธิ์ที่สดุของจอรเจีย สราง
ขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdze เปนโบสถทีม่ีขนาดใหญเปนอันดับสอง
ของประเทศ และยงัเปนศูนยกลางศาสนาที่ทาํใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเช่ือและหันมา
นับถือศาสนาคริสต และทาํใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาตขิองจอรเจียเมื่อป 
ค.ศ.337 และถือเปนส่ิงกอสรางยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญที่สุดของประเทศ ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโกที่งดงามที่สดุ  

 

 
 จากน้ันนําทานชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกไดอกีช่ือวา อาราม

แหงไมกางเขน (Monastery of the Cross) อันศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาคริสตนิกาย
ออรทอดอกซ ภายในมีไมกางเขนขนาดใหญต้ังอยูใจกลางโถง สรางขึ้นเมือ่ปคริสต
ศวรรษที ่6 ชาวจอรเจียใหความเคารพนับถือวิหารแหงน้ีเปนอยางมาก ซ่ึงกลาวกนัวา 
นักบุญนีโน หรือแมชีนีโน แหงคปัปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตรุกีในปจจุบัน) เปน
ผูนําไมกางเขนน้ีเขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเปนคร้ังแรกในชวงโบราณกาล 

 



 

 

 
 ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางกลบัสู กรงุทบลิิซี   
 นําทานชม เดอะ โครนิเคลิ ออฟ จอรเจีย (The Chronicle of Georgia) (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 40 นาที) อนุสรณสถานทางประวติัศาสตรของประเทศจอรเจียต้ังอยู
บนเนินเขา สรางขึ้นในป ค.ศ.1985 โดยจติรกรชาวจอรเจีย Zarab Tsereteli สราง
ขึ้นเพื่อเฉลมิฉลองการครบรอบ 3,000 ปแหงอํานาจอธปิไตย และฉลองการครบรอบ 
2,000 ปของศาสนาคริสตในจอรเจีย โดยบอกเลาเร่ืองราวประวัตศิาสตรและศาสนา
ของประเทศจอรเจีย ผานเสาหินยกัษ จาํนวน 16 ตน หากมองจากดานบนเนินเขาน้ี 
ทานยังสามารถมองเห็นความสวยงามของเมอืงทบิลิซีไดอกีดวย 

 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พักที ่ IVERIA INN HOTEL, TBILISI หรือเทียบเทา 



 

 

วันทีห่า กรุงทบลิิซ ี– เมืองไซหนากี – กําแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวนคูวาเร
ลี – กรงุทบิลซิี          

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู เมืองไซหนากี (Sighnaghi) เมืองที่เปนเอกลกัษณและมคีวาม

สวยงามที่สุดเมืองหน่ึง ของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นเหนือกวาระดับน้ําทะเล 790 
เมตร ต้ังอยูในหุบเขาอลาซานี (Alazani Valley) และเทือกเขาคอเคซัส ไดรับสมญา
นามวาเปน นครแหงความรัก (Love City) อีกทัง้ที่เมืองแหงน้ียังสามารถประกอบพธิี
การแตงงาน หรือจดทะเบียนสมรสเมือ่ใดก็ได และเมอืงแหงน้ียังมีช่ือเสียงในการทําไร
องุน ที่สามารถผลติไวน ไดถงึ 70 % ของประเทศ 

 จากน้ัน นําทานชมกําแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi City Wall) ที่มีความยาวถงึ 
5 กิโลเมตร และหอคอย 23 หลัง ทีค่งเพียงแหงเดียวในจอรเจีย ถูกสรางขึ้นในสมัย
ของกษตัริยจอรเจีย อีเรเคิลที่ 2 ในป 1770 นับเปนอนุสรณสถานทางประวตัิศาสตรที่
สําคัญที่สดุในเขตคาเคติ อิสระใหทานเดินเลนถายรูป และเลือกซื้อสินคาพื้นเมอืงไดตาม
อัธยาศัย 

 

 
 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําทานสู เมืองควาเรล ี(Kvareli) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) คํา

วาควาเรลี แปลวา “ไวน” เปนเมอืงหน่ึงของแควนคาเคติ ทีข่ึ้นช่ือวาเปนแหลงผลติไวน
ของจอรเจีย และเปนเมอืงที่มีสภาพดินฟ�าอากาศเหมาะแกการปลกูองุนเพื่อทําไวน โดย
มีการทาํอุโมงคสกดัเขาไปภายในภูเขาขนาดใหญ จํานวน 15 อุโมงคและมีเสนทาง
เช่ือมตอแตละอุโมงค เพื่อใชเปนที่เก็บไวนในอุณหภมูิที่เหมาะสม อีกทัง้จอรเจยี 
(Georgia) ยังถือเปนหน่ึงในชาติทีผ่ลิตไวนเกาแกที่สุดในยุโรป และไดช่ือวาเปน “The 
birth place of wine” หรือ “The Cradle of Wine Making” จากหลกัฐานทีพ่บ
เช่ือกันวามกีารผลิตไวนเกิดขึ้นเมือ่ ประมาณ 5,000 – 7,000 ปกอนคริสตศักราช 
จากน้ันใหทานได ชิมไวนควูาเรลี ซึง่เปนไวนทองถิ่นรสเลิศ ทีม่ีช่ือเสียงที่สดุในภมูิภาค
และใหทานสามารถซื้อกลับไดในราคายอมเยาว  

 ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางกลบัสู กรงุทบลิิซี   
 

 
 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
พักที ่ IVERIA INN HOTEL, TBILISI หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันทีห่ก ทบลิิซี – เมืองเกาทบิลซิี – ป�อมนาริกาลา – โรงอาบน้ําโบราณ – ถนนคนเดนิชา
เดอน่ี –สนามบินทบลิิซี กรุงทบลิซิี ประเทศจอรเจีย – สนามบินดูไบ เมืองดไูบ 
ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส      

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ชมกรุงทบลิซิี เมอืงหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย  
 จากน้ันนําทานชม เมืองเกาทบลิิซ ี(Old town) นําทานขึ้นกระเชาชม ป�อมนารกิาลา 

(Narikala Fortress) ซึง่เปนป�อมปราการหินโบราณขนาดใหญ ต้ังอยูบนเนินเขา 
สรางขึ้นต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 4 เพือ่ใชปกป�องเมืองทบิลิซี โดยช่ือ Nari-Kala น้ันเปน
ภาษาเปอรเซีย แปลวา “ป�อมที่ไมสามารถตีแตกได” นักประวติัศาสตรตางยกยองวา
ป�อมนาริกาลาแหงน้ีเปนป�อมแหงหน่ึงบนเสนทางสายไหมทีม่ีความแขง็แกรงและตีได
ยากที่สดุ  

 

 
  
 
 



 

 

จากน้ันนําทานชม โรงอาบน้ําโบราณ หรอือะบาโนตูบานี (Abanotubani) ใชเปน
สถานที่สําหรับแชน้ําพุรอนที่มีสวนผสมของแรกํามะถัน ซึง่เช่ือกันวาในน้ําพุรอนมแีรธาตุ
ตางๆทีช่วยกําจดัของเสียและทาํใหผวิพรรณเปลงปลัง่ และโรงอาบน้ํารอนแหงน้ีไดเปด
ใหบริการมาอยางยาวนานและในปจจุบันยังคงเปดใหบริการอยู  

 

 
 นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ถนนคนเดินของเมืองท

บิลิซีที่มีช่ือเสียงและกลิ่นอายแบบยุโรป สองขางทางเต็มไปดวยรานคา รานขายของที่
ระลึกแบบพื้นเมือง และสินคาแบรนดเนมตางๆใหเลือกหลากหลาย อิสระใหทานไดเดิน
เที่ยวชมเมอืงและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยไดพกัผอนตามอัธยาศัย 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 
 ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสู สนามบนิทบลิิซ ีกรงุทบลิิซี ประเทศจอรเจีย 

เพื่อใหทานมีเวลาในการทําเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษ ี
หรือรานอาหาร 

 



 

 

16.50น. นําทานเดินทางสู สนามบินดไูบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสาย
การบนิ FLY DUBAI เที่ยวบินที่ FZ0712 

             ** ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
20.10น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
             **เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
22.35น. นําทานเดินทางสู สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINRS 

เทีย่วบินที่ EK374 
             ** ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
 
วันที่เจ็ด สนามบนิสุวรรณภูมิ  
 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ 
 

************************************************************ 
 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุ
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ราคาทัวร 

หองละ 2-3 
ทาน 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

06 – 12 กุมภาพันธ 2563 

07 FEB EK377   BKK-
DXB 03.30-07.15 

07 FEB EK2200 DXB-
TBS 12.20-15.50 

11 FEB EK2201 TBS-
DXB 16.50-20.10 

11 FEB EK374   DXB-
BKK 22.35-07.35+1 

35,999 6,999 19,999 

11 – 17 มีนาคม 2563 

12 MAR EK377   BKK-
DXB 03.30-07.15 

12 MAR EK2200 DXB-
TBS 12.20-15.50 

16 MAR EK2201 TBS-
DXB 16.50-20.10 

16 MAR EK374   DXB-
BKK 22.35-07.35+1 

34,999 5,999 18,999 

25 – 31 มีนาคม 2563 
 

26 MAR EK377   BKK-
DXB 03.30-07.15 

26 MAR EK2200 DXB-
TBS 12.20-15.50 

30 MAR EK2201 TBS-
DXB 15.30-18.45 

30 MAR EK374   DXB-
BKK 22.30-07.35+1 

34,999 5,999 18,999 

** เด็กทารก (Infant) อายุไมถึง 2 ป ณ วนัเดินทางกลับ ทานละ 10,000 บาท ** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทปิคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 1,800 บาท** 



 

 

** สําหรับอตัราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการ) ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยดั (Economy Class) ไม
สามารถเลื่อน เปล่ียนวันเดินทาง หรืออัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Emirates 
Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ 
 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมหีองพกั 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ทีท่ําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่
พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ  
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคาบริการ
จากหวัหนาทวัรกอนการใชบริการทกุคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 คาทิปหัวหนาทัวร พนักงานขับรถ และไกดทองถิน่ รวมทัง้ 3 ทาน ตลอดการเดินทางตาม
ธรรมเนียม 1,800 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวนเดก็อายุไมถงึ 2 ป ณ 
วันเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที ่1 กรุณาชําระเงินมัดจาํ สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน 
โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมติัทันท ีหากยงัไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาทีก่ําหนด และหาก
ทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คทีว่างและทําจองเขามาใหม
อีกคร้ัง กรณีทีค่ณะเต็ม มคิีวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถดัไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทาํรายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุก
พีเรียดทางบริษัทมทีี่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากดั 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวนัเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน ใหถอืวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร
น้ันๆทันท ี



 

 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึ ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวันหยดุทาํการของทางบริษทัฯ 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมรีายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพือ่ลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลกิการจองกบั
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทัง้สิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงนิ หลกัฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทัง้หมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมดุบัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป กอนการเดนิทาง คืนคาใชจายทัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรง
กับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวนัหนึง่ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการ
เดินทางไมนอยกวา 55 วนั ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เกบ็คาใชจายทานละ 50% ของคาบรกิาร ** 
กรณีที่มีคาใชจายตามจรงิมากกวากําหนด ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

 
 



 

 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองจากการจดัเตรียม 
การจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เปนตน 
** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ี
ผูเดินทางไมถึงตามจาํนวนที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสาํหรับประเทศที่ไมมวีีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาทีท่างบริษทักาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดาํเนินการตอไป 

5. ในกรณีทีล่กูคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทตู กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
 
 
 
 



 

 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั โรงแรมทีพั่ก ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทาํใหหองพกัแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพกัคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพกัแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพกัแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกนั และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพกั 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียง
ใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกั เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บคาบริการเพิม่ตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมต่ํิา  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพกัใน

เมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง

เด่ียวอาจเปนหองที่มขีนาดกะทัดรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบินทกุกรณี แตทางบริษทัจะพยายามใหมากที่สดุ ให
ลูกคาผูเดินทางทีม่าดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สดุเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีทีท่านเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง 
กรณีทีแ่จงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมคีาใชจายเพิ่มเพือ่ชําระกับเมนูใหมทีต่องการ 
เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

 
 
 
 



 

 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่านควรทราบ 
 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหม)ู 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทตู 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมติัของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทวัรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน
ไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามทีร่ะบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกู
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆกต็าม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมอืง หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษทัพรอมการ
ชําระเงินมัดจาํหรือสวนที่เหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด



 

 

งาน การปฏวิติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษน้ํีามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมคีวามพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกบัทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภยัที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนคาทวัร
เฉพาะสวนที่บริษทัยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลกัปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิ
ลอ็คปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถกูตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมคีาใชจายเพิม่เติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมดกบั
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม 

 
 


