
 

 

รหัสทัวร GT25 1904023 
ทัวรจอรเจีย ทบิลิซ่ี คาซเบก้ี อัพลีสสิค บาทูม่ี คูไตซิ 8วัน 5คนื (TK) 
อิสตันบูล – เมืองทบิลซิี – ป�อมนาริคาลา - เมืองมิทสเคตา – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – คน
เดินชาเดอน่ี - ป�อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี – โบสถเกอรเกตี ้- กอรี– พิพิธภัณฑสตาลิน -อัพลีสตซีคห 
– ตลาดเชาเมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่ - ลองเรือในทะเลดําชม
อาวเมืองบาทูมี - บานเรือนเกาในยานเมืองเกา Old Town  

 



 

 

บินดวยสายการบิน เตอรกิส แอรไลน (TK) : ขึ้นเคร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
 

TK 065 BKK(กรุงเทพ) - IST(อิสตันบูล) 22.35-05.45+1 
TK 378 IST(อิสตันบูล) - TBS(ทบิลิซี) 07.45-11.10 
TK 393 BUS(บาทูมี่)- IST(อิสตันบูล) 17.45-19.10 
TK 064 IST(อิสตันบูล) - BKK(กรุงเทพ) 20.55-10.15+1 

 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกนิ 20  ก.ก. (ไมเกิน 1ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไม

เกิน 7 ก.ก. ** 
 
DAY 1       กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล (ตุรกี) (-/-/-) 
19.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอร

เช็คอิน ROW U ประตู 9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนา
ทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

22.35น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 
TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที ่TK 065 ** มบีรกิารอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ** 

 
DAY 2      อิสตันบลู(ตุรกี)  – สนามบนิกรุงทบิลิซี – เมืองทบิลซิี – ป�อมนาริคาลา (-/-/D) 
05.45น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  (เพ่ือ

แวะเปลี่ยนเครื่อง) 
07.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิกรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน 

TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที ่TK 378 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ืองบิน ** 



 

 

11.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย หลังผานขั้นตอน
การตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว  
นําทานเดินทางสู เมืองทบิลิซ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศ
จอรเจีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําคูรา (Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามตควารี (Mtkvari) ในภาษา
ทองถิ่น ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ี
ถูกสรางโดย วาคตงั จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี 
(ไอบีเรีย) ไดกอต้ังเมืองน้ีขึ้นในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมอืงทบิลิซิเปนศูนยกลางการทํา
อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวติัศาสตรเมืองน้ีอยูในสาย
ทางหน่ึงของเสนทางสายไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการ
ขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังท่ีเปนจุดตัดระหวาง
ทวีปเอเชียกับทวียุโรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย  

 นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญซึ่งเปนเสนทางสําหรับใชในดานการทหารท่ี
เรียกวา Georgian Military Highway ท่ีสรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียตกอยูภายใตการ
ปกครองของสหภาพโซเวียต เปนถนนเสนทางเดียวที่จะนําทานเดินทางสูเทือกเขาคอเค
ซัสใหญ หรือ Greater Caucasus ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม.ท่ีเปนเสนกั้น
พรมแดนระหวางรัสเซียและจอรเจีย  
นําทานข้ึนกระเชาไฟฟ�าสู ป�อมนาริคาลา (Narikala Fortress) ใหทานไดชมป�อม
ปราการซึง่เปนป�อมโบราณท่ีถูกสรางในราวศตวรรษที่ 4 ในรปูแบบของชูริส ทซิเค อัน
หมายถึงรูปแบบที่ไมมคีวามสมํ่าเสมอกัน และตอมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของ
ราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก และตอมาในสมัยของกษัตริยเดวดิ 
(ปค.ศ.1089-1125) ไดมีการสรางเพ่ิมเติมขึน้อีก ซึ่งตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึด
ครอง ก็ไดเรียกชื่อป�อมแหงน้ีวา นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายวา ป�อม
อันเล็ก (Little Fortress) และตอมาบางสวนไดพังทลายลง เพราะวาเกิดแผนดินไหว
และไดถูกรื้อทําลายไป 



 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
พักที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเทา  
 
DAY 3      เมืองมิทสเคตา – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – คนเดินชาเดอน่ี  (B/L/-)      
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคตา (Mtskheta) ท่ีต้ังอยูทางดานเหนือหางจาก
กรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคารทล่ีทางดานตะวันออกของจอรเจียเมืองน้ีนับวา
เปนเมืองท่ีมีความเกาแหงหน่ึงของประเทศ และในปจจุบันเปนศูนยกลางการปกครอง
ของแควนมคสเคตา และเทียนิต้ีมีประชากรอาศัยอยูประมาณ20,000 คนเน่ืองจากมี
โบราณสถานทางดานประวติัศาสตรมากมายหลายแหงจึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน
มรดกโลกในปค.ศ.1994 
นําทานไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบของคริสต
ศาสนาออรโธ ดอกที่ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงน้ีต้ังอยูบนภูเขาท่ีมีแมนา
สองสายไหลมาบรรจบกันคือแมนามิควารีและแมนาอรักวีและถามองออกไปขามเมือง
มิทสเคตาไปยังบริเวณท่ีกวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom 



 

 

of Iberia) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีต้ังแต400ปกอนคริสตกาลจนถึงราว
คริสตศตวรรษท่ี 5 

 
นําทานไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเปนโบสถอีก
แหงหน่ึงท่ีอยูในบริเวณของมตสเคตาท่ีมีรปูแบบของจอรเจียออรโธดอกถูกสรางข้ึนใน
ราวศตวรรษที่11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดของจอรเจีย 
สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของ
ประเทศอีกท้ังยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือ
ศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 
และถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 

 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
จากน้ันใหทานอิสระถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซึ่งเปนถนนใหญของ
เมืองที่มีช่ือเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรางขึ้นท่ีมรูีปรางลักษณะใหญโต
แข็งแรง และยังเต็มไปดวยรานคาท่ีมีสินคาแบรนดเนมตางๆมากมาย และตามบริเวณ
ทางเทายังเต็มไปดวยรานคาท่ีขายของที่ระลึกที่เปนสินคาพ้ืนเมืองอันหลากหลายใหทาน
ไดพักผอนตามอัธยาศัยและเลือกซื้อสินคาตางๆ 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว 
พักที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
 
DAY 4      ป�อมอนานูรี – เมืองกูดาอูร ี– โบสถเกอรเกตี ้ (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสู ป�อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) เปนสถานท่ีกอสรางอันเกาแกมีกําแพง
ลอมรอบและต้ังอยูริมแมน้ําอรักวี ที่ต้ังอยูหางจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสราง 
ขึ้นใหเปนป�อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยังมีโบสถ 2 หลังท่ีถูกสรางไดอยาง
งดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญต้ังตระหงานอยู ทําใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของ
เบ้ืองลางและ อางเก็บนํ้าซินวาล ี(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเปน
สถานท่ีท่ีสําคัญสําหรับนําน้ําท่ีเก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวง พรอมบผลิตกระแสไฟฟ�าอีก
ดวย 

 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
นําทานเปล่ียนการเดินทางเปนรถจี๊บ 4WD เพ่ือเดินทางไปชมความงามของ โบสถเกอร
เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรางข้ึนในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกช่ือ
เรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเปนชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกันของ
โบสถศักดิ์แหงน้ีสถานท่ีแหงน้ีต้ังอยูริมฝم�งขวาของแมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซ
เบกี้ ซึ่งเปนไฮไลทของประเทศจอเจียร (การเดินทางโดย 4WD มายังสถานท่ีแหงน้ี 
ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟ�า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปดกั้นไดดวยหิมะท่ีปกคลุมอยู และการ
เดินทางอาจจะเปนอุปสรรคได แตจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางใหมากที่สุด ขอ
สงวนสิทธ์ิไมมีการคืนคาใชจายในกรณีเดินทางไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ)  

 
 
นําทานเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซึ่งเปนเมืองสําหรับสกรีีสอรทท่ีมีชื่อเสียงท่ี
ต้ังอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงน้ีเปนแหลงท่ีพักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียท่ีจะ
นิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุม
อยูตลอดเวลา  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู อาหารไทย 
พักที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเทา 
 



 

 

DAY 5       เมืองทบิลิซ ี- กอร–ี พิพิธภัณฑสตาลิน -อัพลีสตซคีห – คูไตซี  (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางไปยัง เมืองกอร ี(Gori) (เดินทางประมาณ 3 ช.ม) เปนเมืองแหง
ประวติัศาสตร เปนบานเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค 
ค.ศ 1920-1950  
นําทานชม พิพิธภัณฑสตาลิน (Museum of Stalin) ท่ีไดรวบรวมเร่ืองราวและ
ส่ิงของเคร่ืองใชของ ทานสตาบิน ต้ังแตสถานท่ีเกิดจนกระท่ังเสียชีวติ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
นําทานชม เมืองอัพลสีสิค (Uplistsikhe) หน่ึงในเมืองถาเกาแกของจอรเจีย มีการ
ตงัถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีมานานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีตชวงยุคโบราณกอนยุค
กลาง ชวง500 ปกอนคริสตกาลถงึค.ศ.500 เมืองน้ีเปนศูนยกลางทางศาสนาและ
วัฒนธรรม และชวงที่เมืองน้ีมีความเจริญสดุขีดคือในชวงคริสตวรรษท่ี9 ถึง 11กอนจะ
ถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษที่13 และถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป
ทานจะไดพบกับศาสนสถานท่ีมีหองโถงขนาดใหญที่ชาวเพเกน (Pagan) ใชเปนท่ี
ประกอบพิธีกรรมซึง่เปนลัทธิบูชาไฟซึ่งเปนลทัธิของคนในแถบน้ี  กอนท่ีศาสนาคริสตจะ
เขามาเมื่อ1700 ปกอน และยังมีหองตางๆ ซึง่คาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวครสิตที่
สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที ่9 ดวยสถาปตยกรรมการสรางโดยตัดหินและเจาะลึกเขา
ไปเปนท่ีอยูอาศัย 

 



 

 

จากน้ัน นําทานสูเมืองโบราณ เมืองคูไตซ ี(Kutaisi) ท่ีเคยเปนเมืองหลวงเกาแกของ
อาณาจกัรโคลซิส(Colchis) หรืออาณาจักรจอรเจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสตศตวรรษที่ 
12-13  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
พักที ่  WEST TOWER HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเทา  
 
DAY 6       ตลาดเชาเมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – เมืองบาทม่ีู (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานชม ตลาดยามเชา ตลาดผลไมและขายขาวของตางๆ สินคาและผลไมท่ีขึ้นช่ือของ           

จอรเจีย สินคาพ้ืนเมืองตางๆท่ีราคาท่ีถูกแสนถูก 
  จากน้ันนําทานสูแหลงมรดกโลกดานวัฒนธรรมของจอรเจียแหงแรก อารามจีลาต ิ

(Gelati Cathedral) 
อารามหลวงของเมืองถูกคนพบในชวงคริสตศตวรรษที ่12 ซึ่งทางองคการยูเนสโกได
ประกาศใหเปนมรดกโลกเมื่อปค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบงเปนสองสวนคือ
โบสถเซนตนิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถเซนต จอรจ(St.George) ในโบสถมี
ภาพเขียนสีเฟรสโก เลาเร่ืองราวเกี่ยวกบัคริสตศาสนาท่ีสวยงาม และยงัคงอยใูน สภาพ
สมบูรณ และพาทานไปอีกหน่ึงสถานท่ีสําคัญท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
 

 



 

 

มหาวิหารบากราติ ( Bagrati Cathedral) โบสถท่ีแสนสวยงามต้ังอยูบนเนินเขา 
Ukimerioni ทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามไดโดยรอบ 
 

 
 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองบาทูม่ี (Batumi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ2 ชม.) เมือง
น้ีต้ังอยูบนริมะเล บนชายฝم�งตะวันออกของทะเลดํา เปนเมืองหลวงของอัตจารา (Ajara) 
เปนสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยูทางดานตะวันตกของประเทศจอรเจีย เมืองบา
ทูมิ (Batumi) เปนเมอืงที่มีทาเรือสําคัญ ขนาดใหญ  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
พักที ่  LEGACY HOTEL , BATUMI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเทา 
 
DAY 7       ลองเรือในทะเลดําชมอาวเมืองบาทูมี - บานเรือนเกาในยานเมืองเกา Old Town 

– สนามบินบาตูมิ – สนามบินอิสตันบลู(ตุรก)ี (B/-/-)      
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทาน ลองเรือในทะเลดําชมอาวเมืองบาทูมี (Black Sea) เหตุที่ไดชื่อวาทะเล
ดําก็เพราะดินโคลนชายฝم�ง ดินทรายชายหาดของทะเลแหงน้ีเปนสีดํา อันเนื่องมาจากสาร
ไฮโดรเจนซัลไฟด ใหทานไดเพลิดเพลินชมความงามของอาวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30
นาที) นําทานชอปปم�งที่ The Boulvard เปนถนนสายใหญที่ทอดยาวไปตามริมอาว
ทะเลดื และเต็มไปดวยรานอาหาร และคาเฟ�มากมาย ใหลูกคาไดผอนคลาย ถายรปู 



 

 

 
 
นําทานชมบรรยากาศบานเรือนเกาในยานเมืองเกา Old Town ชมจตุรัสเปยเซซา 
Piazzal Square สรางขึ้นในป 2009 เปนอาคารท่ีไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ
ดังชาวจอรเจีย Vazha Orbeladze สรางดวยสไตลสถาปตยกรรมแบบผสมผสานและ
จินตนาการนิทานทําใหเมืองน้ีมีความนารัก นําทานชมรูปป�ันอาลีและนีโน (Ali and 
Nino Moving Sculptures) รูปป�ันสูง 8 เมตร รมิทะเลดําท่ีสามารถเคล่ือนไหวได 
สรางขึน้เพ่ือแสดงถึงความรักหนุมสาวตางเช้ือชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพ
ระหวางประเทศจอรเจียและอารเซอไบจานดวย 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตบิาตูมิ  เมืองบาตูมิ ประเทศจอรเจีย 

17.45น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 
TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที ่TK 393 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ืองบิน ** 

19.10น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ อตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  (เพ่ือ
แวะเปลี่ยนเครื่อง) 

20.55น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
TURKISH AIRLINE เท่ียวบินที ่TK 064 ** มบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ืองบิน ** 

 



 

 

DAY 8       กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-) 
10.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ  
  
 

หมายเหตุ สถานท่ีทองเท่ียวตางๆในจอรเจีย อาจจะปดโดยไมมีการแจงลวงหนา เชน- 
อนุสาวรีย,โบสถและสถานท่ีสาคัญ ปดในวันสาคัญทางศาสนาและหรือแมแตสถานท่ีทองเท่ียวสาคัญ
อ่ืนๆอาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา หรือการเขาชมท่ีเปนแขกของรัฐบาลหรือหนวยงานของ
รัฐบาล,หรือกรณีท่ีผูปกครองรัฐเขาเย่ียมชม อาจจะปดโดยไมไดมกีารแจงลวงหนา เปนตน  
- เน่ืองจากเปนประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาติทั้งรัสเซีย เปอรเซีย มองโกเลีย ดังน้ัน
อาหารสวนใหญจะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน      
- โดยปกติรานอาหารสวนใหญในจอรเจีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. สวน
มื้อค่ําเร็วท่ีสุดคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เปนตนไป 
- เน่ืองจากประเทศจอรเจียประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายออโทด็อกซเปนหลักมาต้ังแต
ในอดีต ทําใหประเทศแหงน้ีมีโบสถและวิหารท่ีเกาแกที่เปดใหนักทองเท่ียวเขาชม ซึ่งเวลาเขาโบสถ
หรือวิหารตองใชผาคลมุศรษีะ ดังน้ันกรุณาเตรียมผาคุลมศรีษะไปดวย หรือกรณีที่ไมไดนาติดตัวไป
ทางโบสถหรือวิหารจะมีผาคลุมให 
 
 

****************************************************************** 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็กทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็กทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดือน มกราคม 2563 
20 – 27 มกราคม 

63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

เดือน กุมภาพันธ 2563 
15 – 22 

กุมภาพันธ 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

24 ก.พ. – 2 มี.ค. 
63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

เดือน มีนาคม 63 
03 – 10 มีนาคม 

63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

18 – 25 มีนาคม 
63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

20 – 27 มีนาคม 
63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

เดือน เมษายน 63 
27 เม.ย. – 4 พ.ค. 

63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

เดือน พฤษภาคม 63 



 

 

22 – 30 
พฤษภาคม 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

เดือน มิถุนายน 63 
05 – 13 มิถุนายน 

63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

12 – 20 มิถุนายน 
63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

19 – 27 มิถุนายน 
63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

26 มิ.ย -  04 ก.ค 
63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
72 ดอลลารสหรฐั (USD) ตอ ทริป ตอ ลกูคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุ
ไมถึง 2 ป ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุก
ทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน) 
 
** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศ
จอรเจีย ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 1ป ตอครั้ง **  
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม
วาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน 
ตามที่ตามท่ีตาราง 
  อัตราคาบรกิารระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Turkish Airline 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ 
ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทัง้น้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คา
ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 72 USD  ตอ 
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

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

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอน
เวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยงัไมไดรบัยอดเงินตามเวลาท่ี
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขา
มาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีทีม่ีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  



 

 

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระ
แลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระ
มาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก 
ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 21 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวน
ครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
 



 

 

เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ท้ังน้ี กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัท
ประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 



 

 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม



 

 

สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎเิสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลกูคาเดินทางดวยกนั กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกนั หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 



 

 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นกอน
วันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 
 


