
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ             

 

23.55 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8-9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ Emirate Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดูไบ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์– สนามบนิทบลิซิี กรุงทบลิซิ ี

ประเทศจอรเ์จยี  – โบสถท์รนิติ ีแ้หง่เมอืงทบลิซิ ี    

 

03.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ EMIRATES 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่EK377 (กรุณาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

07.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

12.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ FLY DUBAI เทีย่วบนิที ่FZ0711 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  

 น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร **เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ช ัว่โมง** 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรุงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ปัจจบุนัมบีทบาทส าคัญ

ในฐานะศนูยก์ลางการการปกครอง ยา่นเศรษฐกจิ การขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางดา้นยทุธศาสตรท์ีต่ัง้ที่

เป็นจุดเชือ่มตอ่ระหวา่งทวปีเอเชยีกับทวปียโุรป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นชม โบสถท์รนิติ ีแ้หง่เมอืงทบลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอืมหาวหิารซาเมบา 

(Sameba) เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยีตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหวา่งปี 

1995 และปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อนัดบัที ่3 ของโบสถอ์อรท์อดอกซใ์นโลก มหาวหิารซาเมบา (Sameba) หรอื 

Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เป็นโบสถค์รสิตน์กิายออรท์อดอกซ ์สรา้งขึน้ในปี 1995 ถงึ 1997 ถอืเป็นโบสถท์ีม่ี

ความสวยงาม และใหญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั 3 ของโลกอกีดว้ย  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

พกัที ่ IVERIA INN HOTEL, TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม กรุงทบลิซิ ี– ป้อมอนันานูร ี– อ่างเก็บน า้ชนิวาร ี– อนุสาวรยีม์ติรภาพรสัเซยี-จอรเ์จยี – เมอืงคาซเบกี ้– น ัง่รถ 

4WD ขึน้ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้– กูดาอูร ี– กรุงทบลิซิ ี  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  

 น าทา่นเดนิทางไปตามเสน้ทางหลวงของประเทศจอรเ์จยีทีม่ชี ือ่วา่ Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสายที่

ส าคัญทีส่ดุทีถ่กูสรา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีอยูภ่ายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวยีด เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้ม

เทอืกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) จากรัสเซยีมายังจอรเ์จยี  

 

น าทา่นชม ป้อมอนันานูร ี(Anauri Fortress) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 20 นาท)ี ป้อมปราการอันเกา่แก ่

มกี าแพงลอ้มรอบ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอารักว ีซึง่เป็นแมน่ ้าสายส าคัญของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่16-17 

จากนัน้น าทา่นชมรอ่งรอยของซากก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการแหง่นี้ซ ึง่ภายในประกอบไปดว้ยโบสถ ์2 หลงั ซึง่เป็น

โบสถข์องชาวเวอรจ์นิ และยังมหีอคอยทรงสีเ่หลีย่มทีต่ัง้ตระหง่าน จากมมุสงูของป้อมปราการ ซึง่จะท าใหท้า่นมองเหน็

ทัศนียภาพของ อา่งเก็บน า้ชนิวาร ี(Zhinvali Reservior) ซึง่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บกกัน ้าไวใ้ชผ้ลติไฟฟ้า และใหช้าวเมอืงท

บลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไวใ้ช ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
  

 น าทา่นชม อนุสาวรยีม์ติรภาพรสัเซยี-จอรเ์จยี (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสาวรยีห์นิ

คอนกรตีทรงกลมขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบโซเวยีต สรา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสครบรอบ 200 

ปีของสนธสิญัญา Georgievsk สนธสิญัญาทีแ่สดงถงึมติรภาพระหวา่งโซเวยีตจอรเ์จยีและโซเวยีตรัสเซยี ภายในตกแตง่

ดว้ยประเบือ้งโมเสกสสีนัสดใส บอกเลา่ถงึเรือ่งราวประวัตศิาสตร ์และวถิชีวีติของรัสเซยีและจอรเ์จยี  และหากมองจากมมุนี้ 

ทา่นยังสามารถมองเห็นหบุเขาปีศาจ (Devil’s Valley) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาคอเคซสัอกีดว้ย 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรอืเปลีย่นชือ่เป็นเมอืงสเตปันสมนิดา (Stepantsminda) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆรมิแมน่ ้าเทอรก์ี ้ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศมพีรมแดนใกลก้ับประเทศ

รัสเซยี อยูบ่นความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร มอีากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปี โดยในชว่งฤดรูอ้นอณุหภมูอิยู่

ทีป่ระมาณ 15 องศาเซลเซยีส และในชว่งฤดหูนาวจะมอีากาศหนาวเย็นคอ่นขา้งยาวนาน อณุหภมูเิฉลีย่ อยูท่ีป่ระมาณ -5 

องศาเซลเซยีส ในชว่งเดอืนมกราคมจะเป็นชว่งทีห่นาวเย็นทีส่ดุ  

  

 จากนัน้น าทา่นเปลีย่นบรรยากาศ น่ังรถ 4WD ขึน้ชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) 

หรอืโบสถส์มนิดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี โบสถแ์หง่นีส้รา้งขึน้ในศตวรรษ

ที ่14 ดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ่ บนยอดเขาทีม่คีวามสงูถงึ 2,170 เมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นโบสถช์ือ่ดังกลางหบุเขา

คอเคซสั ซึง่เป็นสญัลักษณ์ส าคัญอกีแหง่หนึง่ของประเทศจอรเ์จยี ดว้ยทัศนียภาพโดยรอบของเทอืกเขาคอเคซสั และ

โบสถเ์ล็กๆทีต่ัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่และสวยงาม จงึท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว  

 หมายเหต ุ: ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน – ถงึกลางเดอืนเมษายน ของทกุปีจะเป็นชว่งฤดหูนาวของประเทศจอรเ์จยี 

ไมว่่ากรณีใดก็ตาม เชน่ สภาพภูมอิากาศไมเ่อือ้อ านวย ถนนปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิ ์ไมค่นืเงนิคา่ ไม่วา่ส่วนใด ส่วนหนึง่ ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบั

ตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีบ้รษิทัฯขอปรบัเปลีย่นโปรแกรมพาทา่นเดนิเลน่ในเมอืงคาซเบกีแ้ทน ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึ

ความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั  
 



 
 

 
  

 จากนั้นน าท่านผ่านชม เมอืงกูดาอูร ี(Gudauri) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยู่

บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซัส มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร และยังเป็นสถานทีพั่กผ่อน

และเลน่สก ีในชว่งระหวา่งเดอืนธันวาคม - เมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอด น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงทบลิซิ ี  

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ IVERIA INN HOTEL, TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ กรุงทบลิซิี – เมอืงกอร ี – พพิธิภณัฑส์ตาลนิ – เมอืงถ า้อุพลสิชเิค่ – มสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอเวรี ่– มหา

วหิารจวาร ี– กรุงทบลิซิ ี– เดอะ โครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี           

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอร ี(GORI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงแหง่บา้นเกดิของ “โจเซฟ สตา

ลนิ” (Joseph Stalin) อดีตผูน้ าชาวจอร์เจียที่เป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมี

ชือ่เสยีงในเรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองเมอืงกอรแีหง่นี้  

 น าท่านชม พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ (Museum of Stalin) ซึง่เป็นสถานทีท่ีไ่ดร้วบรวมสิง่ของเครือ่งใชต้่างๆ พรอ้มทัง้

เรือ่งราวตา่งๆของทา่นสตาลนิ และยังมกีารแสดงถงึประวัตชิวีติตัง้แตเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 จากนั้นน าท่านชม เมอืงถ า้อุพลสิชเิค ่(UListsikhe Cave Town) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงถ ้าเกา่แก่

ของจอร์เจียมานานกว่า 3,000 ปีก่อน ครอบคลุมเนื้อที่รวมกว่า 50 ไร่ ซ ึง่ส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหมที่เชือ่มต่อ

อาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอนิเดยีและประเทศจนี ซึง่มหีลักฐานในการตัง้ถิน่ฐาน ตัง้แตช่ว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล 

จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงแหง่นี้เคยเป็นศูนยก์ลางศาสนาและวัฒนธรรม กอ่นถกูรกุรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษ ที ่

13 จนถกูปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ทา่นจะพบกับหนิผาขนาดใหญ ่ทีถ่กูสลักเป็นชอ่งไปจนถงึหอ้งโถงขนาดใหญ่ทีใ่ชเ้ป็นที่

ประกอบพธิกีรรม แมเ้คยไดรั้บความเสยีหายไปหลายจุดจากแผ่นดนิไหว แตก่็ยังคงเห็นโครงสรา้งหลักๆ ไดอ้ยู ่และเมอืง

ถ ้านี้ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 2007 อกีดว้ย 
 



 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 

 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี เมอืงศนูยก์ลางทาง

ศาสนาของประเทศจอรเ์จยีอายกุวา่ 3,000 ปี ในอดตีเมอืงนี้เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรอเิบเรยี (Iberia Kingdom) 

ซึง่เป็นอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิ  ตกาล ถงึปี ค.ศ.500 แตใ่นปัจจุบนัไมม่อีะไรหลงเหลอือยูเ่ลย  

 

 น าทา่นชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitskhoveli Cathedral) สรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์หง่นี้ถอืเป็น

ศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze เป็นโบสถท์ีม่ขีนาด

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ และยังเป็นศนูยก์ลางศาสนาทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหนัมานับถอืศาสนา

ครสิต ์และท าใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศ ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกท้ีง่ดงามทีส่ดุ  
 

 
  

 จากนัน้น าทา่นชม มหาวหิารจวาร ี(Jvari Monastry) หรอืเรยีกไดอ้กีชือ่วา่ อารามแหง่ไมก้างเขน (Monastery 

of the Cross) อันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์กิายออรท์อดอกซ ์ภายในมไีมก้างเขนขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่จกลางโถง สรา้ง

ขึน้เมือ่ปีครสิตศ์วรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยีใหค้วามเคารพนับถอืวหิารแหง่นี้เป็นอยา่งมาก ซึง่กลา่วกนัวา่ นักบญุนโีน่ หรอืแมช่นีี

โน่ แหง่คัปปาโดเกยี (เมอืงหนึง่ในประเทศตรุกใีนปัจจุบัน) เป็นผูน้ าไมก้างเขนนี้เขา้มาและเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้

แรกในชว่งโบราณกาล 
 



 
 

 
  

 ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงทบลิซิ ี  

 น าท่านชม เดอะ โครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 

อนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จียตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1985 โดยจติรกรชาวจอรเ์จีย 

Zarab Tsereteli สรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลองการครบรอบ 3,000 ปีแห่งอ านาจอธปิไตย และฉลองการครบรอบ 2,000 ปีของ

ศาสนาครสิตใ์นจอรเ์จยี โดยบอกเลา่เรือ่งราวประวัตศิาสตรแ์ละศาสนาของประเทศจอรเ์จยี ผ่านเสาหนิยักษ์ จ านวน 16 ตน้ 

หากมองจากดา้นบนเนนิเขานี้ ทา่นยังสามารถมองเห็นความสวยงามของเมอืงทบลิซิไีดอ้กีดว้ย 
 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

พกัที ่ IVERIA INN HOTEL, TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีห่า้ กรุงทบลิซิ ี– เมอืงไซหน์าก ี– ก าแพงเมอืงโบราณ – เมอืงควาเรล ี– ชมิไวนค์วูาเรล ี– กรุงทบลิซิ ี         

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไซหน์าก ี(Sighnaghi) เมอืงทีเ่ป็นเอกลักษณ์และมคีวามสวยงามทีส่ดุเมอืงหนึ่ง ของประเทศ

จอรเ์จีย สรา้งขึน้เหนือกว่าระดับน ้าทะเล 790 เมตร ตัง้อยู่ในหุบเขาอลาซานี (Alazani Valley) และเทือกเขาคอเคซัส 

ไดรั้บสมญานามว่าเป็น นครแห่งความรัก (Love City) อีกทั ้งที่เมืองแห่งนี้ยังสามารถประกอบพธิีการแต่งงาน หรอืจด

ทะเบยีนสมรสเมือ่ใดก็ได ้และเมอืงแหง่นี้ยังมชีือ่เสยีงในการท าไรอ่งุ่น ทีส่ามารถผลติไวน์ ไดถ้งึ 70 % ของประเทศ 

  

 จากนั้น น าท่านชมก าแพงเมอืงโบราณ (Sighnaghi City Wall) ทีม่คีวามยาวถงึ 5 กโิลเมตร และหอคอย 23 

หลงั ทีค่งเพยีงแห่งเดยีวในจอรเ์จยี ถูกสรา้งขึน้ในสมัยของกษัตรยิจ์อรเ์จีย อเีรเคลิที ่2 ในปี 1770 นับเป็นอนุสรณ์สถาน

ทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญทีส่ดุในเขตคาเคต ิอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรปู และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอัธยาศัย 



 
 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 

 น าทา่นสู ่เมอืงควาเรล ี(Kvareli) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี ค าวา่ควาเรล ีแปลวา่ “ไวน”์ เป็นเมอืง

หนึง่ของแควน้คาเคต ิทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นแหลง่ผลติไวนข์องจอรเ์จยี และเป็นเมอืงทีม่สีภาพดนิฟ้าอากาศเหมาะแกก่ารปลกู

องุ่นเพือ่ท าไวน์ โดยมกีารท าอโุมงคส์กัดเขา้ไปภายในภเูขาขนาดใหญ ่จ านวน 15 อโุมงคแ์ละมเีสน้ทางเชือ่มตอ่แตล่ะ

อโุมงค ์เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บไวน์ในอณุหภมูทิีเ่หมาะสม อกีทัง้จอรเ์จยี (Georgia) ยังถอืเป็นหนึง่ในชาตทิีผ่ลติไวน์เกา่แกท่ีส่ดุ

ในยโุรป และไดช้ือ่วา่เป็น “The birth place of wine” หรอื “The Cradle of Wine Making” จากหลักฐานทีพ่บเชือ่กันวา่

มกีารผลติไวน์เกดิขึน้เมือ่ ประมาณ 5,000 – 7,000 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช จากนัน้ใหท้า่นได ้ชมิไวนค์วูาเรล ีซ ึง่เป็นไวน์

ทอ้งถิน่รสเลศิ ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาคและใหท้า่นสามารถซือ้กลับไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงทบลิซิ ี  
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ IVERIA INN HOTEL, TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก ทบลิซิ ี– เมอืงเก่าทบลิซิ ี– ป้อมนารกิาลา – โรงอาบน า้โบราณ – ถนนคนเดนิชาเดอนี ่–สนามบนิทบลิซิ ีกรุงท

บลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี – สนามบนิดไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์     

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  



 
 

 น าทา่น ชมกรุงทบลิซิ ีเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี  
 

 จากนัน้น าท่านชม เมอืงเก่าทบลิซิ ี(Old town) น าทา่นขึน้กระเชา้ชม ป้อมนารกิาลา (Narikala Fortress) ซึง่เป็น

ป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่4 เพือ่ใชป้กป้องเมอืงทบลิซิ ีโดยชือ่ 

Nari-Kala นัน้เป็นภาษาเปอรเ์ซยี แปลวา่ “ป้อมทีไ่มส่ามารถตแีตกได”้ นักประวัตศิาสตรต์า่งยกยอ่งวา่ป้อมนารกิาลาแหง่นี้

เป็นป้อมแหง่หนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีม่คีวามแข็งแกรง่และตไีดย้ากทีส่ดุ  

 

 
  

 จากนั้นน าท่านชม โรงอาบน า้โบราณ หรอือะบาโนตูบาน ี(Abanotubani) ใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับแช่น ้ าพุรอ้นที่มี

สว่นผสมของแรก่ ามะถัน ซึง่เชือ่กันวา่ในน ้าพรุอ้นมแีรธ่าตุตา่งๆทีช่ว่ยก าจัดของเสยีและท าใหผ้วิพรรณเปล่งปลั่ง และโรง

อาบน ้ารอ้นแหง่นี้ไดเ้ปิดใหบ้รกิารมาอยา่งยาวนานและในปัจจุบันยังคงเปิดใหบ้รกิารอยู ่ 
 

 
  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni Street) ถนนคนเดนิของเมอืงทบลิซิทีีม่ชี ือ่เสยีงและกลิน่อายแบบ

ยโุรป สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึแบบพืน้เมอืง และสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆใหเ้ลอืกหลากหลาย 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัยไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 

  



 
 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าเช็คอนิ 

และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

 

16.50 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ FLY DUBAI เทีย่วบนิที ่

FZ0712 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

20.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์**เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

22.35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ EMIRATES AIRLINRS เทีย่วบนิที ่EK374 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีเ่จ็ด สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

 

07.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

************************************************************ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเด ีย่วเพิม่ ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

06 – 12 กุมภาพนัธ ์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 มนีาคม 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 มนีาคม 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) อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,800 บาท** 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอือัพเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Emirates Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระ 

ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. 



 
 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple 

วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก

ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตรา

คา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนยีม 1,800 บาท (THB) 

รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

15,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาช าระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่น

เวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวาม

ประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเตม็ มคีวิรอ (Waiting List) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกู

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ

ทันท ี

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนั

ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงินคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ

ประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด 

พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไม่

วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้่ายตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 



 
 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่น

ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน 

และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื 

อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบน

เครือ่งบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่

จะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง

กะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้  

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มา

ใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่า

ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 



 
 

8. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้ง

กับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะ

รับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลัก

ปฏบิัตเิทา่นัน้ 

9. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณทีีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิาร

สว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 

 


