
 

 

   

รหัสทัวร PVC2000637 
ทัวรจอรเจีย   THE ULTIMATE IN GEORGIA – KASAKSTAN  8 วัน 5 คืน (KC) 
อัลมาต้ี ALA – ทบิลิชิ TBS - ดาอูรี – อางเก็บนํ้าชินวารี – คัสเบกิ - GORI – KUTAISI   - 

BATUMI – CHARDAKHI – TBILISI – MTSKHETA - ALMATY (CITY TOUR KAZAKH) 

 



 

 

   

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง ค่ํา โรงแรมท่ีพัก 4 ดาว 

1 BKK – ALA – TBS ✈ ✈ - 
ASTORIA HOTEL  

@TBILLISI 

2 ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อางเก็บน้ําชินวารี – ทบิลิซี    
ASTORIA HOTEL  

@TBILLISI 

3 ทบิลิซี – GORI – KUTAISI    
TSKABULTO SPA 
RESORT HOTEL 

@KUTAISI 

4 KUTAISI – BATUMI    
WORLD PALACE 
HOTEL @BATUMI 

5 BATUMI – CHARDAKHI – TBILISI    
ASTORIA HOTEL 
HOTEL@TBILLISI 

6 TBILISI – MTSKHETA - TBILISI   ✈  

7 
TBILISI – ALMATY (CITY TOUR 

KAZAKH) 
✈ - - 

...................@ALMATY  
(ไมไดพักคางคืน) 

8 สนามบินสุวรรณภูมิ  BKK ✈ - -  

ตารางไฟลบินของแอรเอสตานา KC 

PLACE DEP TIME ARR TIME FLIGHT NO. 

BKK-ALA 1005 1625 KC932 

ALA-TBS 1930 2145 KC139 

TBS-ALA 2245 0425+1 KC140 

ALA-BKK 0105 0855 KC931 

 
 

 



 

 

   

จอรเจีย เปนประเทศท่ีอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของรัสเซีย คร้ังหน่ึงจอรเจียเคยเปนประเทศใน
สหพันธรัฐรัสเซียมากอน ซึ่งประเทศจอรเจียมีประวัติศาสตรท่ีถูกปกครองโดยหลายชาติพันธมาอยาง
ยาวนาน ต้ังแตเปอรเซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง และรัสเซีย จนกระท่ังไดเปนประเทศจอรเจียอยาง
ในปจจบัน ดวยประวัติศาสตรของจอรเจียท่ีผานการปกครองมาหลายชาติหลายวัฒนธรรม ทําให
จอรเจียมีวิถีการกินด่ืมท่ีผสมผสาน อาหารมีเน้ือสัตวและผักสลัดแบบยุโรปในขณะเดียวกันก็เนนการ
กินแป�งแบบชาวเอเชียกลาง ผูคนจอรเจียมีผิวขาวใสแบบยุโรป จมูกโดงมากเหมือนเปอรเซีย ตวงตา
กลมโต มองแลวก่ึงยุโรปก่ึงแขก ในม้ืออาหารจะมีเน้ือสัตวหลากชนิดและผักเปนสวนใหญ ซึง่แทบทุก
ม้ืออาหารจะมีแป�งเปนจานนําไมเนนขาวเหมือนไทยเรา 
 เรียนรู วัฒนธรรม วิถีความเปนอยู ขนบธรรมเนียมดังเดิมของชาวจอรเจียกัน  
สัมผัสอาหารเพื่อสุขภาพ ท่ีอุดมไปดวยผักและเคร่ืองเทศ ซ่ึงจอรเจียเปนประเทศทางตะวันตกเฉียง
ใตของรัสเซีย อาหารจะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียกลางผสมกันแบบลูกครึ่ง และ
กลายเปนอาหารยอดนิยมและรูจักแพรหลายต้ังแตสมัยสตาลิน ผูนําสหภาพโซเวียตผูสืบอํานาจตอ
จากเลนิน ท่ีนําเอาอาหารชาติตัวเองเขามา จนเกิดเปนรานอาหารจอรเจียมากมาย 
นอกจากน้ีจอรเจียยังมีช่ือเสียงมาก เก่ียวกับไวนและน้ําแร เเตเสียดายท่ีเราจะไมพบเจอสินคา
เหลาน้ีมากนัก เพราะความขัดแยังทางนโยบายทางการเมืองต้ังแตส้ินสุดสหภาพโซเวียต 
โดยบนโตะอาหารของชาวจอรเจียจะแบงเปน ของทานเลนกอนม้ืออาหาร, อาหารจานหลัก, ซุป, 
สลัด,ขนมหวาน 
ดินแดนลูกคร่ึงเอเชีย- ยุโรป  
ดินแดนแหงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยังเปนเสนทางสายไหมดวย 
รูหรือไมวา... จริงๆ แลวเมือง Almaty น้ี มีดีมากกวาแคมาแวะเปลี่ยนเคร่ือง ...... เหตุผลเพราะ
แหลงทองเท่ียว 
ธรรมชาติในแควน Almaty  สมบูรณและอลังการมาก ต้ังแต ภูเขาหิมะ ป�าสนสวยงาม ไปจนถึง แคน
ยอนท่ีขับรถไปไดเพียง 3 ช่ัวโมง สวนอีกฝم�งนึงเปนทะเลทราย หรือทุงหญากวางๆ สามารถต้ังแคมป�
เยิรทแบบมองโกลไดอีกดวย 



 

 

   

ประเทศคาซัคสถาน เปนประเทศท่ีไมมีทางออกสูทะเล มีพื้นท่ีครอบคลุมกวางขวางในทวีปเอเชีย 
และเปนสาธารณรัฐใน อดีตสหภาพโซเวียต เปนประเทศท่ีมีพื้นท่ีใหญเปนอันดับ 9 ของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 
07.00 น.   คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัท คอยใหการตอนรับ

และดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคานเตอรของสายการบินแอร อัสตานา 

10.15 น.✈ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอัลมาต้ี (ALA) ทาอากาศยานนานาชาติ
ของคาซัคสถาน โดยสายการบินแอร อัสตานา เที่ยวบินที่ KC932 (ใชเวลาบิน 7 
ช่ัวโมง 15 นาที) 

 
16.25 น.    เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอัลมาต้ี (ALA)  ทาอากาศยานนานาชาติของ

คาซัคสถาน (รอเปลี่ยนเครื่อง) สูเมืองทบิลิซี ประเทศจอรเจีย 

19.30 น.    ✈ ออกเดินทางสู เมืองทบิลิชิ ประเทศจอรเจีย โดยสายการบินแอร อัสตานา 
เที่ยวบินที่ KC139 (ใชเวลาบินโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง 10 นาที  พักผอน
รับประทานอาหารบนเครื่องบิน) 

21.45 น.    เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทบิลิซิ TBILISI  (TBS) ประเทศจอรเจีย  
                นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระ 

มัคคุเทศกทองถ่ินรอตอนรับ ณ ทางออกของผูโดยสายขาเขา จากน้ันนําทานดินทางเขาสู
ตัว เมืองทบิลิซี และเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก ใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย 

วนัแรก        กรุงเทพ -  อลัมาตี�  ALA – ทบิลิชิ TBS   (-/-/-)                         



 

 

   

ที่พัก      โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI DAY 1 ระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทา 

 

เชา           บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
                นําทานออกเดินทางไปตามเสนทางหลวงของจอรเจียท่ีมีช่ือวา Georgian Military 

Highway ถนนสายน้ีเปนถนนสายสําคัญท่ีสุดท่ีถูก
สรางขึ้นในสมัยท่ีจอรเจียอยูภายใตการควบคุมจาก
สหภาพโซเวียด เพื่อใชเปนเสนทางหลักในการขาม
เทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังท่ีภูมิภาคน้ี ถนนแหง
ประวัติศาสตรน้ีเปนเสนทางท่ีจะ 

                     นําทานขึ้นสู เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus 
Mountain) เปนเทือกเขาท่ีต้ังอยูระหวางทวีปยุโรป 
และเอเชีย ประกอบดวย 2 สวน คือเทือกเขาคอเคซัส
ใหญ และเทือกเขาคอเคซัสนอย  
ระหวางทางนําทานแวะ ชมป�อมอันนานูรี (Anauri 
Fortress) ป�อมปราการอันเกาแก ถูกสรางข้ึนใน
สมัยศตวรรษท่ี 16-17 ชมรองรอยของซากกําแพงท่ีลอมรอบป�อมปราการแหงน้ีไว
เปรียบเสมือนมานท่ีซอนเรนความงดงามของโบสถ 
2 หลังท่ีต้ังอยูภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิน 
ภายในยังมี หอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญท่ีต้ัง
ตระหงาน จากมุมสูงของป�อมปราการน้ีจะมอง
ทัศนียภาพท่ีสวยงามของ  

 

วนัที�สอง    ทบิลิชิ – กูดาอรู ี–อา่งเก็บนํ�าชินวาร ี- คัสเบกิ    (B/L/D) 



 

 

   

อางเก็บน้ําชินวารี (ZHINVALI)ท่ีซ่ึงทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวด่ืมไวใฃและชื่นชม
ทัศนียภาพทิวทัศน ของภูเขาลอมรอบสถานท่ีแหงน้ี จากน้ันออกเดินทางตอไปตาม
เสนทางหลวง ริมฝم�งแมน้ํา Aragvi ผาน Jvari Pass ท่ีระดับความสูง 2,395 เมตร 
บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ เพื่อเดินทาง สูเมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความสูงท่ี 1,700
เมตร หรือในปจจุบันเรียกวา เมืองสเตปนสมินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพิ่งเปล่ียน
เม่ือป 2006 น้ีแตคนมักจะเรียกติดปากกันอยูวา คัสเบกิอยู เมืองน้ีอยูหางจากเมือง
หลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเปนศูนยกลางการทองเท่ียวบนเทือกเขาคอเค
ซัสท่ีสําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนท่ีสวยงามโดยรอบ รวมท้ังเปนจุดชมวิวของ
ยอดเขาคัสเบกิอีกดวย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ิน  
                จากน้ันเปล่ียนยานพาหนะเปนรถขับเคล่ือน 4 ลอ น่ังรถจ๊ิป 4X4 1คัน ข้ึนได

ประมาณ 6 ทานเทาน้ัน เพื่อข้ึนเขาไปชมโบสถ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช
เวลาราว 30 นาที สูเนินเขา ที่ต้ังของโบสถสมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba 
หรือ โบสถเกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถช่ือดังกลางหุบเขา
คอเคซัส ซ่ึงเปนสัญลักษณสําคัญหน่ึงของประเทศจอรเจีย โบสถคริสตนิกายจอรเจีย
นออรโธด็อกซเกาแกน้ี สรางดวยหินแกรนิตขนาดใหญมาต้ังแตศตวรรษท่ี 14 บนยอด
เขาท่ีมีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ดวยทิวทัศนธรรมชาติของเทือกเขา
คอเคซัสรอบทิศและโบสถเล็กๆท่ีต้ังอยูอยางโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาจึงทําใหท่ีน่ีเปนท่ีนิยม
ของนักทองเท่ียวมาต้ังแตสมัยท่ีจอรเจียยังอยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียตซ่ึง
ต้ังอยูอยางสวยงามและโดดเดน บนเนินเขาซ่ึงลอมรอบไปดวยทุงหญาเขียวขจี ท่ีระดับ
ความสูง 2,170 เมตร  
***หมายเหตุ เนื่องดวย เดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปจะเปนชวง WINTER 
ของประเทศจอรเจีย หิมะจะตกเปนจํานวนมากและแตละปความความหนาวเย็นของ
นํ้าแข็ง หิมะก็ไมเทากัน ทําใหทางข้ึนเขาสูโบสถสมินดา วาเมบาน้ันปดเพราะถนนล่ืน กอ



 

 

   

ใหเกินอันตราย รถบัสใหญไมสามารถข้ึนไปได โดนหนางานในแตละครั้งจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ **** 

                เน่ืองจากสภาพอากาศชวงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน เปนฤดูหนาว เราจึงนําทุก
ทานกลับลงมานอนใน 
ตัวเมืองทบิลิซีเพื่อความปลอดภัย 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม  
ที่พัก      โรงแรม ASTORIA HOTEL@TBILLISI DAY 2  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 150 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2.30 ชม.) ทุกวันน้ี เปนเมืองแหงประวัติศาสตร เปนท่ีรูจักกันดีวาเปนบานเกิดของ 
“โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียท่ีในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต 
ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียง เร่ืองความโหดเห้ียมในการปกครองใน
เมืองกอรีแหงน้ี  

                นําทาน ชมอุพลิสชิเค (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ่งในเมืองถ้ําเกาแกของ
จอรเจีย มีการต้ังถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีตชวง
ยุคโบราณกอนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชวง500 ป
กอนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเปนศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชวงท่ี
เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ ในชวงคริสตวรรษท่ี 9 ถึง 11 กอนจะถูกรุกรานโดยชาว
มองโกลในชวงคริสตศตวรรษท่ี 13 และถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะไดพบกับศา
สนสถานท่ีมีหองโถงขนาดใหญท่ีชาวเพเกน (Pagan) ใชเปนท่ีประกอบพิธีกรรมซ่ึงเปน
ลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิของคนในแถบนี้กอนท่ีศาสนาคริสตจะเขาเม่ือ 1700 ปกอน และ

วนัที�สาม  ทบิลิซี – GORI – KUTAISI  (B/L/D)                                      



 

 

   

ยังมีหองตางๆ ซ่ึงคาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษท่ี 
9 จาก 

 

 
 
 
 
 
                จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ี

ไดรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ พรอมท้ังเร่ืองราวตางๆของทานสตาลิน และยังมีการ
แสดงถึงประวัติชีวิตต้ังแตเกิดจนกระท่ังเสียชีวิต 

 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ิน 

                หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นั้นนําทานเดินทาง สูเมืองคูไตซี(KUTAISI) พา
ทานยอนกลับไปเม่ือสมัยคริสตศตวรรษท่ี 12-13 เมืองน้ีเคยเปนเมืองหลวงเกาแก ของ
อาณาจักรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอรเจียนโบราณน่ันเอง 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 
ที่พัก      โรงแรม  TSKABULTO SPA HOTEL@KUTAISI  DAY 3 ระดับ 4 ดาวหรือ

เทียบเทา 



 

 

   

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทุกทานชมตลาดผลไมและขายขาวของตางๆยามเชา ใหไดรูจักผลไมอันขึ้นช่ือของ

จอรเจีย สินคาพื่นเมือง  
 

 
 
 
 
 
 

                จากตัวเมืองไปไมไกลนักเปนแหลงมรดกโลกดานวัฒนธรรมของจอรเจียแหงแรก น้ันคือ 
อารามจีลาติ” (GELATI CATHEDRAL) อารามหลวง ของเมือง ถูกคนพบในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงทางองคการยูเนสโกไดประกาศใหอารามจีลาติเปนมรดกโลกเม่ือ 
ป ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบงเปนสองสวนคือโบสถเซนต นิโคลาส  
(St. Nicholas) และโบสถเซนต จอรจ (St.George) ในโบสถเซนตนิโคลัสนั้น มี
ภาพเขียนสีเฟรสโกเลาเรื่องราวเก่ียวกับคริสตศาสนาท่ีสวยงามตระการ ตามากมาย
หลายภาพ และยังคงอยูในสภาพสมบูรณ และท่ีสําคัญตรง บริเวณโดมขนาดใหญของ
โบสถซ่ึงเปนภาพพระแมมารีน้ัน ใชกระเบ้ือง โมเสกสีทองประดับประดากวา 2 ลานช้ิน 
งดงามมากๆ 

 
 
 
 

วนัที�สี�       KUTAISI – BATUMI (B/L/D)                                      



 

 

   

 
 
 
 

 
 
 
และสถานท่ีสําคัญท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกอีกแหงหน่ึงของ จอรเจียคือ 
“มหาวิหารบากราติ” ต้ังอยูในเมืองคูไตซี เชนกัน แมจะถูกทําลายไปบางจากพวกเติรก 
แตบางสวนก็ยังคงอยูจนถึงทุกวันน้ี สรางในปศตวรรษท่ี 11 สะทอนถึงสถาปตยกรรมยุค
กลางอยางเดนชัด แมวาตัวโบสถจะไดรับความเสียหายท้ังจากศัตรูผูรุกรานและภัย
ธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แตก็ไดมีการบูรณะมาโดยตลอด และสามารถชมวิวทิวทัศน
โดยรอบเน่ืองจากโบสถต้ังอยูบนเนินเขา Ukimerioni ทําใหสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ที่สวยงามไดโดยรอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ิน  
                จากน้ันนําทานเดินทางตอไป ยังเมืองบาทูมี่ (BATUMI) (ระยะทางประมาณ 140 กม. 

ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองน้ีเปนเมืองที่ต้ังอยูริมทะเล บนชายฝم�งตะวันออก



 

 

   

ของทะเลดํา เปนเมืองหลวงของ  
อัตจารา (Ajara) เปนสาธารณรัฐอิสระท่ีปกครองตนเองอยูทางดานตะวันตกของ
ประเทศจอรเจียครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณกวางปละมีสภาพภูมิทัศนท่ีหลากหลายแตกตาง
กัน มีท้ังบริเวณเทือกเขาสูงท่ีอุดมไปดวยป�าไมเขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาท่ีเขียวชอุม เปน
หนึ่งในเมืองท่ีมีทิวทัศนสวยท่ีสุดของจอรเจีย มีความงามของธรรมชาติท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ 
พื้นที่ดานหน่ึงของเมืองท่ีถูกลอมดวยทิวทัศนของทะเลดํา เมืองบาทูมิ (Batumi)  

                เปนเมืองท่ีมีทาเรือสําคัญขนาดใหญ รวมถึงถนนท่ีเต็มไปดวยตนไมสองขางทาง  
จากน้ันนําทาน ชม รูปปم�นความรักในบาทูมีเปนอนุสาวรียท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเมือง
ชายทะเลบาตูมี ซ่ึงเปนรูปปم�นขนาดใหญท่ีแสดงถึงความรักท่ีแทจริง ประวัติของ
ประติมากรรม "Ali and Nino" ดวยเพราะเหตุผลทางศาสนาท้ังคูจึงไมสามารถอยู
ดวยกันไดเพราะผูชายคนน้ันเปนมุสลิมและผูหญิงคนนั้นเปนคริสเตียน พวกเขาตอง
อดทนท้ังการปฏิวัติและสงครามกลางเมืองเพื่อเปนพยานในการกอตัวของสาธารณรัฐ
อาเซอรไบจาน โดยอาลีและนีโมจะคอยๆขยับเขาหากัน เปล่ียนทาทุก ๆ 10 นาที
จนกระท่ังพวกเขาพบกันและรวมเขาเปนหน่ึงเดียว  

 
 
 
 
 
 
 
 
                นําทานชมบรรยากาศของบานเรือนเกา ในยาน Old Town และ Batumi ชม 

Piazzal Square สรางข้ึนในป 2009 เปนอาคารท่ีไดรับการออกแบบโดยสถาปนิก
ชื่อดังชาวจอรเจีย Vazha Orbeladze สรางดวยสไตลสถาปตยกรรมแบบผสมผสาน 



 

 

   

และในป 2011 ท่ีผานมา สถานท่ีแหงน้ีไดเริ่มปรับปรุงเพื่อใหเปนแหลงบันเทิงและ
พักผอนหยอนใจแหงใหมของเมืองประกอบไปดวยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนทคลับ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก      WORLD PALACE HOTEL @BATUMI  DAY 4 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
                หลังจากรับประทานอาหารเชาแลว เดินทางสู ทบิลิซี (ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 5 

ชั่วโมง 20 นาที ) 
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ  รานอาหาร  
                     จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทลิบิซี TBILLISI  เพ่ือชมวิหารศักด์ิสิทธ์ิของทบิลิซ ี

(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกันวา HOLY SAMEBA เปนโบสถหลัก
ของคริสตจักรออรโธดอกจอรเจียต้ังอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางข้ึนระหวาง
ป 1995 และป 2004 และเปนวิหารท่ีสูงท่ีสุด อันดับท่ี 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก 
 
 
 

วนัที�หา้  BATUMI – TBILISI   (B/L/D)                                      



 

 

   

 
 

 

 

 

 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร  
ที่พัก      โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI  DAY 5  ระดับ 4 ดาวหรือ

เทียบเทา 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                จากน้ันนําทานดินทางเขาสูตัวเมืองทบิลิซี ถูกสรางโดยกษัตริยวาคตัง จอรกาซาลี 

(Vakhtang Gorgasali) เม่ือคร้ังคริสตศรรษท่ี 5 หรือเมือประมาณ 1,500 ปกอน 
เมืองนี้อยูในสายทางหน่ึงของเสนทางสายไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะ
ศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงท่ีต้ังท่ีเปน
จุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป 

                นําทานเที่ยวชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) ชมป�อมนาริกาลา
(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (Kartlis Deda, 
Mother Georgia) ป�อมนาริกาลาเปนปราการหินขนาดใหญต้ังอยูบนเนินเขาเหนือ
นครทบิลิซี สรางข้ึนต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยท่ีตาง
ผลัดกันเขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยัด (Umayyad 
Dinasty) ของชาวอาหรับไดตอเติมป�อมในชวงคริสตศตวรรษท่ี 7 ตอมาพวกมองโกล
ต้ังช่ือใหใหมวา NARIN QALA แปลวาป�อมนอย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร

วนัที�หก  TBILISI – มิสเคดา้ (MTSKHETA) – TBILISI  (B/L/-)      



 

 

   

ยกยองวาป�อมนาริกาลาเปนป�อมแหงหน่ึงบนเสนทางสายไหมท่ีแข็งแกรงและตีไดยาก
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 

                จากน้ันนําทุกทาน สูสะพานแหงสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เปนอีก
หนึ่งงานสถาปตยกรรมท่ีนาสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปคนิกชาวอิตาเล่ืยน
ชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวม
สมัย เปดอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางน้ันถูกออกแบบและ
สรางท่ีอิตาลี และนําเขามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเขามาติดต้ังในเมือง Tbilisi 
ที่ต้ังน้ันอยูบนแมน้ํา Mtkvari River สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง และยังมี 
illuminating ท่ีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED ท่ีติดตัวรอบตัวสะพานเปนเวลา 90 นาที
กอนท่ีพระอาทิตยจะลับขอบฟ�า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ิน 
                นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคดา (MTSKHETA) ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศ

จอรเจีย เมืองท่ีเกาแกท่ีสุดของจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ต้ังอยูหางจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 25 กม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองน้ีเคยเปนเมือง
หลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซ่ึวเปนราชอาณาจักรของจอรเจีย
ในชวง 500 ปกอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 แตตอนน้ีไมมีอะไรจากสมัยน้ันหลงเหลือ
อยูแลว ศาสนาคริสตเขามาเผยแผในเมืองน้ีชวงศตวรรษท่ี 4 องคการยูเนสโก ไดข้ึน
ทะเบียน “โบราณสถานแหงเมืองมิสเคดา (HISTORICAL MONUMENT OF 
MTSKHETA) เปนมรดกโลก เม่ือป ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนโบราณสถานแหงเมืองมิทสเคตาใหเปนมรดกโลก (UNESCO WORLD 
HERITAGE SITE) 

               นําทานชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถแหงไมกางเขนอัน
ศักด์ิสิทธ์ิ ของศานาคริสตนิกายออโธดอก สรางขึ้นเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเจีย
สักการะนับถือวิหารแหงน้ีเปนอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ ซ่ึง
ชาวเมืองกลาวกันวา นักบุญนีโน หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศ
ตุรกีปจจุบัน) ไดนําไมกางเขนน้ีเขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเปนคร้ังแรกในชวง
โบราณกาล  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

นําทานแวะชอปปم�งหางดัง กอนเขาสนามบิน 
East Point เปนหางสรรพสินคาท่ีมีรานคามากมาย รานอาหารและเคร่ืองด่ืม,เส้ือผา  
นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอัสมาต้ีALA เพื่อเตรียมตัวกลับสูกรุงเทพ 

19.00 น.ออกเดินทางสู เมืองอัลมาต้ี ALA โดยสายการบินแอร อัสตานา เที่ยวบินที่ KC 
140 

22.45 น.   นําทานเดินทางสูสนามบินทบิลิซี เพ่ือเดินทางสู ประเทศคาซัคสถาน เมืองอัลมาต้ี 

 
04.25+1 น. เดินทางถึงสนามบิน อัลมาต้ี (คาซัคสถาน TBS) 
                หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทุกทานสู โรงแรมที่พัก ใหทุกทานไดพักผอน

ตามอัธยาศัย  
ที่พัก      ................................. @ALMATY ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา เพื่อทําการชําระ

ลางรางกาย กอนออกเดินทางทองเที่ยว (ไมไดพักคางคืน) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                จากน้ันนําทานทองเท่ียวสถานท่ีสําคัญของ กรุงอัลมาต้ี  เร่ิมดวยการ ชมจตุรัส

สาธารณะ (Republic Square) สวนสาธารณะสําคัญท่ีเปนท่ีต้ังของอนุสาวรีย
อิสระภาพ (Monument of Independence) และสวนสาธารณะแพนฟลอฟ 
(Panfilovtzev  Park) สรางข้ึนเพื่อแสดงความรําลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคท่ีชวยโซเวีย
ตรบกับนาซีในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง จากน้ันนําทานชม โบถสคริสตเซนตคอฟ 
(Zenkov Cathedral) ซ่ึงรอดพนจากความเสียหายจากแผนดินไหวในป คศ.1911 
อยางนาอัศจรรยเปนโบสถไมท่ีไมใชตะปูในการสราง เลยนับเปน1ใน 8 สถาปตยกรรม
ซึ่งสรางดวยไมที่พิเศษท่ีสุดในโลก ซ่ึงต้ังอยูในสวนแหงนี้ดวย 

 
 

วนัที�เจ็ด   อลัมาตี�  (CITY TOUR KAZAKH)       (B/L/D)     



 

 

   

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ิน 
                จากน้ัน ใหทานไดอิสระกับการ ชอปปم�งที่ ตลาดกรีนมารเก็ต GREEN MARKET ซ่ึง

มีท้ังสินคาอุปโภคและบริโภค ท้ังเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย ไขปลาคารเวียรของท่ีระลึก ของ
สดของแหง อาทิ ถ่ัวชนิดตางๆ ไมวาจะเปน  
พิตาชิโอ อัลมอนด ผลไมแหง ตางๆมากมาย ซ่ึงราคาถูกมากเม่ือเทียบกับเมืองไทย 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา            บริการอาหารค่ํา ณ  รานอาหารทองถ่ิน 
19.00น.    นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติอัสมาต้ี ALA เพื่อเตรียมตัวกลับสู

กรุงเทพฯ 
 
 
 
 



 

 

   

 
01.05 น.ออกเดินทาง สู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร อัสตานา เที่ยวบินที่ KC 931 
               (ใชเวลาในการเดินทาง 7 ช่ัวโมง 40 นาที) 
08.55 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

อัตราคาบริการ ข้ันต่ํา 15 ทาน 

กําหนดการเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 
 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

 

พักเด่ียวจาย
เพิ่ม 

05 - 12 เม.ย.63 
03 – 10 พ.ค.63 

31พ.ค.–07มิ.ย.63 
21 – 28 มิ.ย.63 
05 – 12 ก.ค.63 

26ก.ค. – 02ส.ค.63 
09 – 16 ส.ค. 63 
06 – 13 ก.ย.63 
20 – 27 ก.ย.63 

49,888.- บาท 48,888.- บาท 47,888.- บาท 10,500 บาท 

UPDATE 14JAN20 
 
 
 
 

วนัที�แปด    สนามบินสุวรรณภมิู   (-/-/-)      



 

 

   

*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก *** 
ราคาน้ีขายในคณะท่ีมากกวา 15 – 20 ทานข้ึนไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือ
มาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชในการนําเท่ียว ตลอด
รายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต่ํากวา 15 ทาน 
ทางคณะทัวรจะแจงคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นในกรณีที่คณะทัวรทุกทานตองการออกเดินทาง พรอมมีหัวหนา
ทัวรไทย อํานวยความสะดวก ***  
 

ประกาศจาก สถานทูตคาซัคสถานประจําประเทศไทย 
ยกเวนวีซา สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย โดยมีผลต้ังแต 30 กันยายน 2562 เปนตนไป 

งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังจากท่ีมีการจอง  
        พรอมสงรายช่ือและหนาพาสปอรตผูที่จะเดินทางทันที  

งวดท่ี 2 : ชําระสวนที่เหลือ 20 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง  
 
กรณีที่ตองการออกต๋ัวภายในประเทศ กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาท่ีกอนออก
บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 
หลังจากชําระคามัดจําแลว สามารถเปล่ียนช่ือผูเดินทางได กอนท่ีบริษัทฯ จะทําการออกต๋ัวลวงหนา 
1-2 อาทิตยกอนการเดินทาง     
 
 
 
    

เงื�อนไขการจอง 



 

 

   

                                                                                                                                    
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)  , คาภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน หองจะเปนเตียง  TWIN ROOM  รวมท้ังส้ิน   5 คืน   
(พักหองละ 2-3 ทาน ในกรณีตองการพัก 1 ทานตอหอง ตองชําระคาพักเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ี
กําหนด) 
  คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวในรายการ 
  คารถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานท่ีท่ีระบุไวในรายการ 
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-75 
ป ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงิน
เอาประกันภัย ทั้งน้ีข้ึนอยูกับเง่ือนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุใน
ใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทาน้ัน**) 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 23 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือข้ึนเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักตองไม

เกิน7 ก.ก. 1ใบ  
 

  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
  คาบริการและคาใชจายสวนตัวท่ีไมระบุไวในรายการ  
  คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม 

อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 
  

อตัราค่าบรกิารนี� รวม 
  



 

 

   

  คาทําหนังสือเดินทางไทย  
  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ  
  คาใชจายตางๆอันสืบเน่ืองมาจากความลาชาของสายการบิน,สนามบินตนทางหรือปลายทาง,

อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไมใหออกและเขา
เมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศ
ซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัท 

  คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
  ทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน 3 USD /วัน, พนักงานขับรถ 2 USD /วัน,รานอาหาร, ทิปหัวหนาทัวรจาก 

เมืองไทย USD /วัน คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม 
  3 USD / ทาน สําหรับมัคคุเทศกทองถ่ิน  x 7 วัน = 21 USD 
  2 USD / ทาน สําหรับคนขับรถตอวัน  x 7 วัน = 14 USD 
  3 USD /ทาน สําหรับหัวหนาทัวรไทย  x 8 วัน = 24 USD 
รวมคาทิป 59 USD/ทานหรือประมาณ 1,950 บาทไทย 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืนเงินได  
(ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล รับรอง  
บริษัทจะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีก
ครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดท้ังหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

กรณียกเลิก 



 

 

   

กรณีผูเดินทางไมสามารถ เขา-ออก เมืองไดเน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวา
เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน ทางคณะทัวร ขอเพิ่มทานละ 2,000 บาท กรณีท่ีคณะทัวรทุกทานตองการออก
เดินทาง พรอมมีไกด อํานวยความสะดวก ** 
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัด
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซ่ึงจะแจง
ใหทราบอีกที 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน  เคร่ืองบินรีเลย  ภัย
ธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มท่ีเกิดข้ึน
ทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

หมายเหต ุโปรดอา่น !! 



 

 

   

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง 
สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไม
รับผิดชอบในกรณี ท่ี ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก  
หากทานจองรายการทัวร ของเรา ถือไดวาทานไดยอมรับและตกลงตามในรายการทัวรทกุอยาง
ตามที่แจงไวตามเอกสารดานบนแลว  
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวของกับวันเดินทางที่
ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัว

ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 
กรุณาอานเงื่อนไข กอนการตัดสินใจจอง หลังจากท่ีทานไดทําการจองและชําระเงินแลวทางบริษัทฯจะ

ถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาวในทุกกรณี  ** 

 


