
 

 

รหัสทัวร GS2000010 
ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ มิทสเตตา ซิกนากี 6 วัน 4 คืน (XJ) 
โปสถเทอรเกต้ี - วิหารจวารี – วิหารเวดิสโคเวล ี– ถนนคนเดินชาเดอน่ี – ป�อมอนานูรี -  อางเก็บน้ํา
ซินวาลี – พิพิธภัณฑสตาลิน – เมืองอัพลีสสิค 
 

 



 

 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) : ข้ึนเครื่องสนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ008 DMK (ดอนเมือง) – TBS (ทบิลิซ)ี 03.00 – 08.45 
XJ009 TBS (ทบิลิซี) – DMK (ดอนเมือง)  09.45 - 19.00 

**โหลดกระเป�าสัมภาระน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. 
** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินกรุงทบิลิซี (-/-/-)  
23.30 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
DAY 2 
สนามบินกรุงทบิลิซี – เมืองมิสเคตา – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ยานเมืองเกาทบิลิซี - 
- ป�อมนาริคารา - ถนนคนเดินชาเดอน่ี (-/L/D) 
03.00น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน 

AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ008 ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 45 นาที  ** มี
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 2 ม้ือทุกที่น่ัง ** 

08.45น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน AIR 
ASIA X เที่ยวบินที ่XJ008 
นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคตา (Mtskheta) ที่ต้ังอยูทางดานเหนือหางจาก
กรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคารทลี่ทางดานตะวันออกของจอรเจียเมืองนี้นับวา
เปนเมืองที่มีความเกาแหงหนึ่งของประเทศ และในปจจุบันเปนศูนยกลางการปกครอง
ของแควนมคสเคตา และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยูประมาณ20,000 คนเนื่องจากมี
โบราณสถานทางดานประวัติศาสตรมากมายหลายแหงจึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน
มรดกโลกในปค.ศ.1994 
จากนั้นนําทานไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ ่งเปนวิหารในรูปแบบของ
คริสตศาสนาออรโธ    ดอกที่ถูกสรางข้ึนในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงนี้ต้ังอยูบนภูเขาที่
มีแมนาสองสายไหลมาบรรจบกันคือแมนามิควารีและแมนาอรักวีและถามองออกไปขาม



 

 

เมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที ่กวางใหญซึ ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย 
(Kingdom of Iberia) ซ ึ ่งได เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี ้ ตั ้งแต400ปก อน
คริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษที่ 5 

 
 

นําทานไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเปนโบสถอีก
แหงหนึ่งที่อยูในบริเวณของมตสเคตาที่มีรูปแบบของจอรเจียออรโธดอกถูกสรางขึ้นใน
ราวศตวรรษที่11 โบสถแหงนี้ถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอรเจีย 
สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของ
ประเทศอีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือ
ศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 
และถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 

 

Jvari Monastery 



 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 

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

Sveti Tskhoveli Cathedral 



 

 

 
น ําท านชม โบสถ เมเตห ค ี  (Metekhi Church) โบสถ ท ี ่ม ีประวั ติศาสตร อ ยู
คูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบริเวณริมหนาผาของแมนํ้ามทวารี เปนโบสถหนึ่งที่สราง
อยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเปนประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน กษัตริยวาคตัง 
ที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป�อมและโบสถไวที่บริเวณนี้ ตอมาในป ค.ศ.1278-1284 
จากนั้นนําชมบริเวณ โรงอาบนํ้าแรกํามะถัน (Sulphur Baths) หรือภาษาจอรเจียน
เรียกวา Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ) เปนสถานที ่สําหรับแชนํ ้าพุรอนที ่มีแร
กํามะถัน ตามตํานานเลาขานวา ในสมัยพระเจาวัคตังที กอรกัซลี  นกเหย่ียวของ
พระองคไดตกลงไปในบริเวณดังกลาว จึงทําใหคนพบบอน้ําพุรอนแหงน้ีขึ้น ลักษณะของ
โรงอาบนา คลายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ�นผสมรวมกับการอาบนํ้าแบบตุรกี ชม
หมูโรงอาบนํ้าที ่มีการสรางและใหบริการตั้งแตยุคกลางจนถึงปจจุบันที่มีรูปแบบตัว
อาคารที่หลากหลาย บางแหงสรางเปนหลังคาโดม  บางแหงมีหอมินาเรต ขนาบขาง
ประดับดวยโมเสคช้ินเล็กที่สวยงาม 
จากนั้นนําทานสู สะพานแหงสันติภาพ (The Bridge of peace) เปนอีกหนึ่งงาน
สถาปตยกรรมที ่นาสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี ่ยนช่ือ 
Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย 
เปดอยางเปนทางการเมื่อวันที ่6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางน้ันถูกออกแบบและสราง
ที่ประเทศอิตาลี และนําเขาสวนประกอบโดยรถบรรทุกมากกวา 200 คัน เพื่อเขามา

Old Town of Tbilisi 



 

 

ติดตั้งในเมืองทบิลิซี  ที่ตั้งน้ันอยูบนแมนํ้ามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็น
ไดหลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED  
 

 
จากนั้นนําทานขึ้นกระเชาชม รูปปم�น Mother of Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ (Karin 
Qala) เปนอนุสาวรียที่ถือเปนสัญลักษณประจําเมือง ต้ังอยูท่ียอดเนินเขาของกรุงทลิบิซี 
ประเทศจอรเจีย เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองการกอต้ังกรุงทลิบิซีครบรอบ 1,500ป รูปปم�น
นี้ออกแบบโดยประติมากรชาวจอรเจีย ป และเปนรูปปم�นที่สะทอนถึงจิตวิญญาณและ
นิสัยของคนจอรเจียไดเปนอยางดี มือขางหนึ่งของรูปปم�นจะถือดาบ สวนมืออีกขางหน่ึง
จะถือแกวไวน ซึ่งมีความหมายวาหากใครที่มาเยือนจอรเจียแบบศัตรูเธอจะใชดาบในมือ
ขวาฟาดฟนใหแดดิ้น แตหากใครที่มาเยือนอยางมิตรไมตรี เธอจะตอนรับดวยไวนในมือ
ซายอยางอบอุนและอ่ิมหนําสําราญ 
จากน้ันนําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสู ป�อมนาริคาลา (Narikala Fortress) ใหทานไดชม
ป�อมปราการซึ่งเปนป�อมโบราณที่ถูกสรางในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค 
อันหมายถึงรูปแบบที่ไมมีความสมํ่าเสมอกัน และตอมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของ
ราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก และตอมาในสมัยของกษัตริยเดวิด 
(ปค.ศ.1089-1125) ไดมีการสรางเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึด
ครอง ก็ไดเรียกช่ือป�อมแหงน้ีวา นารินกาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายวา ป�อมอัน
เล็ก (Little Fortress) และตอมาบางสวนไดพังทลายลง เพราะวาเกิดแผนดินไหวและ
ไดถูกร้ือทําลายไป  



 

 

 
 

จากนั้นพาทานชม ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซึ่งเปนถนนใหญของ
เมืองท่ีมีช่ือเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรางขึ้นที่มีรูปรางลักษณะใหญโต
แข็งแรง และยังเต็มไปดวยรานคาที่มีสินคาแบรนดเนมตางๆมากมาย และตามบริเวณ
ทางเทายังเต็มไปดวยรานคาที่ขายของที่ระลึกท่ีเปนสินคาพ้ืนเมืองอันหลากหลาย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
พักที่  BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 

Narikala Fortress 



 

 

DAY 3 
ป�อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี ้- โบสถเกอรเกต้ี – เมืองกูดาอูรี  (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสู ป�อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เปนสถานที่กอสรางอันเกาแกมีกําแพง
ลอมรอบและตั้งอยูริมแมนํ้าอรักวี ที่ตั้งอยูหางจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสราง 
ขึ้นใหเปนป�อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ 2 หลังที่ถูกสรางไดอยาง
งดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญตั้งตระหงานอยู ทําใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของ
เบื ้องลางและ อางเก็บนํ ้าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื ่อนซึ ่งเปน
สถานที่ท่ีสําคัญสําหรับนําน้ําที่เก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวง พรอมบผลิตกระแสไฟฟ�าอีก
ดวย 

 
จากนั้นเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ ่งเปนชื่อเมืองดั้งเดิม แตปจจุบันได
เปลี่ยนมาเปนช่ือ             สเตพานทสมินดา (Stepantsminda) หลังจากนักบุญใน
นิกายออรโธดอกช่ือ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาวนา
ขึ ้นมาเมืองคาซเบกี ้ เปนเมืองเล็กๆที ่ตั ้งอยู ตามริม ฝ งแมนํ�م ้าเทอรกี ้ที ่มีความยาว
ประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ใน

Ananuri Fortress 



 

 

ฤดูรอนจะมีอุณหภูมิที ่อยู ปานกลางมีความชื ้นและแหงแลงที ่ประมาณ 14.5 องศา
เซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ใน
เดือนมกราคมซึ่งเปนเดือนที่หนาวเย็นที่สุด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
นําทานเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซึ่งเปนเมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มีชื่อเสียงท่ี
ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้เปนแหลงที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่จะ
นิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุม
อยูตลอดเวลา 
นําทานแวะชม อนุสรณสถานรัสเซีย – จอรเจีย (Russia – Georgia Friendship 
Mounment) อนุสรณสถานหินโคงขนาดใหญบนเนินเขา สรางขึ้นในป 1983 เพื่อ
เฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ป   ของสนธิ สัญญาจอร  จ ี เอฟสก ี  (Treaty of 
Georgievski) และความสัมพันธระหวางสหภาพโซเวียตและจอรเจีย จุดชมวิวนี้ถือ
เปนจุดชมวิวที่สวยท่ีสุดแหงหน่ึงของจอรเจีย 



 

 

 
จากนั้นนําทานเปลี่ยนการเดินทางเปนรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ 
โบสถเกอรเกต้ี (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือ
มีอีกช่ือเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเปนช่ือที่เรียกที่นิยมกัน
ของโบสถศักดิ์แหงนี้สถานที่แหงนี้ตั้งอยูริมฝم�งขวาของแมนํ้าชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของ
คาซเบก้ี ซึ่งเปนไฮไลทของประเทศจอรเจีย (การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แหงน้ี 
ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟ�า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปดกั้นไดดวยหิมะที่ปกคลุมอยู และการ
เดินทางอาจจะเปนอุปสรรคได แตจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางใหมากที่สุด ขอ
สงวนสิทธ์ิไมมีการคืนคาใชจายในกรณีเดินทางไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ)  



 

 

 
นําทานเดินทางสู เมืองคาซเบก้ี (Kazbegi) 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
พักที่ PORTA CAUCASIA KAZBEGI HOTEL, KAZBEGI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ

เทียบเทา  
DAY 4 
เมืองกอรี– พิพิธภัณฑสตาลิน – อัพลีสตซีคห – ทบิลิซี – The Chronicle Of Georgia - 
โบสถเซนตทรีนิต้ี (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางไปยัง เมืองกอรี (Gori) (เดินทางประมาณ 3 ช.ม) เปนเมืองแหง
ประวัติศาสตร เปนบานเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค 
ค.ศ 1920-1950  
นําทานชม พิพิธภัณฑสตาลิน (Museum of Stalin) ที ่ไดรวบรวมเรื ่องราวและ
ส่ิงของเคร่ืองใชของ ทานสตาบิน ต้ังแตสถานที่เกิดจนกระท่ังเสียชีวิต 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 

Gergeti Trinity Church 



 

 

นําทานชม เมืองอัพลีสตซีคห (Uplistsikhe) หนึ่งในเมืองถาเกาแกของจอรเจีย มี
การต้ังถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีมานานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีตชวงยุคโบราณกอน
ยุคกลาง ชวง500 ปกอนคริสตกาลถึงค.ศ.500 เมืองนี้เปนศูนยกลางทางศาสนาและ
วัฒนธรรม และชวงที่เมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือในชวงคริสตวรรษที่9 ถึง 11กอนจะ
ถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษที่13 และถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป
ทานจะไดพบกับศาสนสถานที่มีหองโถงขนาดใหญที ่ชาวเพเกน (Pagan) ใชเปนที่
ประกอบพิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบูชาไฟซึ่งเปนลัทธิของคนในแถบน้ี  กอนที่ศาสนาคริสตจะ
เขามาเมื่อ1700 ปกอน และยังมีหองตางๆ ซึ่งคาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสตที่
สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 ดวยสถาปตยกรรมการสรางโดยตัดหินและเจาะลึก
เขาไปเปนที่อยูอาศัย  
 

 
จากน้ันพาทานเดินทางกลับสูเมืองเมืองทบิลิซี (Tbilisi)    
นําทานชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเจีย (The Chronicle Of Georgia) หรือ
แทงหินสีดําแกะสลักขนาดใหญยักษ บนแทนหินจะแกะสลักออกมาเปนรูปตางๆและ
บอกเลาเรื่องราวของประเทศจอรเจียในอดีต สรางขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดัง เร่ิม

Uplistsikhe 



 

 

สรางข้ึนเมื่อป 1985 chronicle of Georgia ประกอบไปดวยแทงเสา 16 แทง แตละ
แทงสูง 35 เมตร โดยที่แตละเสาจะแบงบอกเลาเรื่องราวออกเปน 3 สวน คือ ลางสุด
เกี่ยวกับพระคัมภีร สวนกลาง คือ เรื ่องของชนชั้นสูงในจอรเจีย และสวนบนจะเลา
เก่ียวกับเหตุการณสาคัญของประเทศ 

 
 

จากนั้นนําทานชม โบสถเซนตทรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral) วิหารศักดิ์สิทธิ์
ของทบิลิซีที ่เรียกกันวา Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรโธดอกจอรเจีย
ตั้งอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป 1995 ถึง ป 2004 และเปน
วิหารที่สูงท่ีสุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก 

The Chronicle Of Georgia 



 

 

 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูอาหารจีน 
พักที่ BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา  
 
DAY 5 
วิหารบอดี – เมืองซิกนาก ี- ควาเรลี – สวนไรองุน  – เมืองทบิลิซี (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานแวะชมการสาธิตวิธีการทําขนมปงแบบคาเคติที ่บานขนมปง คาเคติ (Kakheti 
bread) ซึ่งเปนขนมปงพื้นเมืองดั้งเดิมของประเทศจอรเจีย มีตนกําเนิดมาจากจังหวัด
คาเคติ ซึ่งมีวิธีการอบแบบเตาถานชาวจอรเจียนนิยมทานกันในชีวิตประจําวัน ในอดีตคน
ทําขนมปงจะแตงกายดวยเส้ือผาพื้นเมืองแบบด้ังเดิม  
นําเดินทางสู วิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ของ เมืองซิกนากี 
(Sighnaghi) เปนวิหารของชาวจอรเจียนที่นับถือศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกถูก
สรางข้ึนในคร้ังแรกราวศตวรรษที่ 9 และตอมาในศตวรรษที่ 17 ก็ไดมีการ  สรางตอเติม

Holy Trinity Cathedral 



 

 

ขึ้นมาอีก จนกระทั่งวิหารแหงนี้มีความสําคัญและเปนหนึ่งในวิหารที่จะมีนําทองเที่ยว
เดินทางมาทําพิธีแสวงบุญ 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 

นําทานสูเขต ควาเรลี (Kvareli) ที่แปลวา “ไวน” ของแควนคาเคติ ที่เปน 1ในเขตที่
เปนแหลงผลิตไวนของจอรเจีย ที่ที่มีดินฟ�าอากาศเหมาะตอการปลูกองุนทําไวน โดยมี
การทําอุโมงคสกัดเขาไปในภูเขา ขนาดมหึมา จํานวน 15 อุโมงคและมีเสนทางเชื่อมแต
ละอุโมงค เพื่อใหเปนที่เก็บไวนในอุณหภูมิเหมาะสม จากนั้นใหทานไดชิมไวนคูวาเรลี 
รสเลิศ ไวนทองถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคและสามารถซื้อกลับไดในราคายอมเยาว  
(ประเทศจอรเจียมีชื่อเสียงเรื่องไวนโดยที่ทานไมเคยไดทราบมากอน ไวนดํา หรือ ไวน
เหลือง เนื่องดวยวีธีการทําไวนและพันธุองุนของจอรเจียจะมีความพิเศษ ไวนแดงจะเขม
จนสีออกดํา สวนไวนขาวจะเขมจนออกเหลือง) 

Bodbe Monastery 
 



 

 

 
นําทานเดินทางกลับสูเมืองเมืองทบิลิซี (Tbilisi)   
จากน้ันใหทานไดอิสระชอปปم�งในหางแกรอเรีย (Galleria) และเย่ียมชมความสวยงาม
ของ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เปนถนนที่มีสินคามากมาย อาทิ
ของที่ระลึก ของฝากสินคาหลายหลายประเภท ใหทานไดชอปปم�ง โดยบริเวณนี้จะมี
รานอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมงโดยดานหนาของรานจะมี
ป�าย I love Tbilisi ที่เหมือนเปน Landmark สําหรับการถายภาพของนักทองเที่ยว 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู อาหารไทย 
พักที่  BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 6 
สนามบินกรุงทบิลิซี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/-/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย  
09.45น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR  ASIA X 

เที่ยวบินที ่XJ009 ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 45 นาที ** มีบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 2 ม้ือทุกที่น่ัง ** 

19.00น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR  ASIA X 
เท่ียวบินที ่XJ009 โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

****************************************************** 
หมายเหตุ สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจอรเจีย อาจจะปดโดยไมมีการแจงลวงหนา เชน- 

อนุสาวรีย,โบสถและสถานที่สาคัญ ปดในวันสาคัญทางศาสนาและหรือแมแตสถานที่ทองเท่ียวสาคัญ
อ่ืนๆ 
อาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา หรือการเขาชมที่เปนแขกของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาล,

หรือกรณีที ่
 ผูปกครองรัฐเขาเย่ียมชม อาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา เปนตน 
- เน่ืองจากเปนประเทศท่ีเคยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาติทั้งรัสเซีย เปอรเซีย มองโกเลีย ดังน้ัน
อาหารสวนใหญ จะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน  
- โดยปกติรานอาหารสวนใหญในจอรเจีย โดยเฉพาะม้ือกลางวันอาจจะเร่ิมที่ 13.00-14.00 น. สวน
ม้ือค่าเร็วที่สุดคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เปนตนไป 
- เน่ืองจากประเทศจอรเจียประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายออโทด็อกซเปนหลักมาต้ังแต

ในอดีต ทํา 
ใหประเทศแหงน้ีมีโบสถและวิหารที่เกาแกท่ีเปดใหนักทองเท่ียวเขาชม ซึ่งเวลาเขาโบสถหรือวิหารตอง

ใชผาคลุม 
ศรีษะ ดังน้ันกรุณาเตรียมผาคุลมศรีษะไปดวย หรือกรณีที่ไมไดนาติดตัวไปทางโบสถหรือวิหารจะมีผา

คลุมให 
******************************************************************* 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกนิ 12 ป)
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกนิ 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ไมใชตั๋วเครื่องบนิ
อัตรา  

ทานละ 

เดือน มีนาคม 2563 
10 – 15 มีนาคม 63 31,999 31,999 31,999 6,000 18,900 
13-18 มีนาคม 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

17-22 มีนาคม 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

20-25 มีนาคม 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

24-29 มีนาคม 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

27 มี.ค – 01 เม.ย 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

31 มี.ค – 05 เม.ย 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

เดือน เมษายน 2563 
03-08 เมษายน 63 34,999 34,999 34,999 6,000 21,900 

07-12 เมษายน 63 34,999 34,999 34,999 6,000 21,900 

10-15 เมษายน 63 38,999 38,999 38,999 6,000 25,900 

11-16 เมษายน 63 38,999 38,999 38,999 6,000 25,900 

14-19 เมษายน 63 35,999 35,999 35,999 6,000 22,900 

17 – 22 เมษายน 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

24-29 เมษายน 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

28 เม.ย – 03 พ.ค 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

30 เม.ย – 05 พ.ค. 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

เดือน พฤษภาคม 2563 
01-06 พฤษภาคม 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 
04-09 พฤษภาคม 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 
05-10 พฤษภาคม 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 



 

 

 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไม ได แจ งให ทราบลวงหนา ท านใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
60 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุ
ไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุก
ทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

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

(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
จอรเจีย ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 1ป ตอครั้ง **  

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



 

 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม
วาเท่ียวใด เที่ยวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน 
ตามที่ตามที่ตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน AIR ASIA อนุญาต
ใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

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

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

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



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 60 USD  ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

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

และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอน
เวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขา
มาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

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

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ
แลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระ
มาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก 
ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 21 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา
สวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ี
ขึ ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวน
คร้ังที่เปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพือ่ใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที ่สามารถเลื ่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที ่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 



 

 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที ่ยวที ่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสินนํ้าใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหนึ่งที ่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที ่ไม



 

 

สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ 

 เก่ียวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกต างกัน จ ึงอาจท ําให ห องพักแบบห องพักเด ี ่ ยว (Single) และห องคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 

 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษัทผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 
 
 


