
 

 
 

 
 

ทบิลิซี คาซเบกี้ กอรี่ 7 วัน 4 คืน 
 



 

 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ              

 

23.55 น. ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8-9 

เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวย

ความสะดวก 

 

 

 

 

วันทีส่อง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – สนามบินทบิลิซี กรุงท

บิลิซี ประเทศจอร์เจีย  – โบสถท์รินิตี้แห่งเมืองทบิลซีิ     

 

03.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน EMIRATES 

AIRLINES เที่ยวบินที่ EK377 (กรุณาเชค็เที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนทำการจอง) 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ** 

12.20 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน FLY DUBAI เที่ยวบินที่ 

FZ0711 

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

15.50 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย  

  



 

 
 

 นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร **เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง** 

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ ริมฝั่ง

แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ถูกสร้างโดยกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่ง

คาร์ตลี (ไอบีเรีย) ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 และเป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย อีกทั้งทบิลิซิจึง

เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสในประวัติศาสตร์ และยังเป็นส่วน

หนึ่งของเส้นทางสายไหม ปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการการปกครอง ย่านเศรษฐกิจ การ

ขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์ที่ตั้งที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชียกับ

ทวีปยุโรป 

 

 

 นำท่านชม โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือมหาวิหารซาเมบา 

(Sameba) เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้น

ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ในโลก มหาวิหารซา

เมบา (Sameba) หรือ Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เป็นโบสถค์ริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ สร้างขึ้นในปี 

1995 ถึง 1997 ถือเป็นโบสถ์ท่ีมีความสวยงาม และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย  

 



 

 
 

 

 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

พักที่ IVERIA INN HOTEL, TBILISI หรือเทียบเท่า 

 

วันทีส่าม กรุงทบิลิซี – ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – 

นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – กรุงทบิลิซ ี  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  

 นำท่านเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของประเทศจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้

เป็นถนนสายที่สำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็น

เส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) จากรัสเซียมายังจอร์เจีย  



 

 
 

นำทา่นชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) ป้อมปราการ

อันเก่าแก่ มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอารักวี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นใน

สมัยศตวรรษที่ 16-17 จากนั้นนำท่านชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ซ่ึงภายใน

ประกอบไปด้วยโบสถ์ 2 หลัง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน และยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมที่ตั้งตระหง่าน จาก

มุมสูงของป้อมปราการ ซึ่งจะทำให้ท่านมองเห็นทัศนียภาพของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali Reservior) 

ซึ่งใช้เป็นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ผลิตไฟฟ้า และให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้  

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

  

 นำท่านชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสาวรีย์

หินคอนกรีตทรงกลมขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบโซเวียต สร้างข้ึนในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส

ครบรอบ 200 ปีของสนธิสัญญา Georgievsk สนธิสัญญาที่แสดงถึงมิตรภาพระหว่างโซเวียตจอร์เจียและ

โซเวียตรัสเซีย ภายในตกแต่งด้วยประเบื้องโมเสกสีสันสดใส บอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต



 

 
 

ของรัสเซียและจอร์เจีย  และหากมองจากมุมนี้ ท่านยังสามารถมองเห็นหุบเขาปีศาจ (Devil’s Valley) ซ่ึง

เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคอเคซสัอีกด้วย 

 

 

 จากนั ้นนำท่านเดินทางต่อสู ่ เม ืองคาซเบกี ้ (Kazbegi) หรือเปลี ่ยนชื ่อเป็นเมืองสเตปันสมินดา 

(Stepantsminda) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆริมแมน่้ำเทอร์กี้ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ

ประเทศมีพรมแดนใกล้กับประเทศรัสเซีย อยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร มีอากาศ

หนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 15 องศาเซลเซียส และในช่วงฤดูหนาวจะมี

อากาศหนาวเย็นค่อนข้างยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ -5 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมกราคมจะ

เป็นช่วงที่หนาวเย็นที่สุด  

  

 จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity 

Church) หรือโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โบสถ์แห่ง

นี ้สร้างขึ ้นในศตวรรษที ่ 14 ด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ บนยอดเขาที ่ม ีความสูงถึง 2,170 เมตรจาก



 

 
 

ระดับน้ำทะเล และเป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

จอร์เจีย ด้วยทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขาคอเคซัส และโบสถ์เล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นและสวยงาม จึง

ทำให้สถานทีแ่ห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว  

 หมายเหตุ : ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ถึงกลางเดือนเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศ

จอร์เจีย ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย ถนนปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่า ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการ

ชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาท่านเดินเล่นในเมือง

คาซเบกี้แทน ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ  

 

 

  



 

 
 

 จากนั้นนำท่านผ่านชม เมืองกูดาอูรี (Gudauri) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองสกีรีสอร์ทที่ มี

ชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร 

และยังเป็นสถานที่พักผ่อนและเล่นสกี ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม - เมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอด 

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซ ี  

 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

พักที่ IVERIA INN HOTEL, TBILISI หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี กรุงทบิลิซี – เมืองกอรี  – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ – มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี่ – 

มหาวิหารจวารี – กรุงทบิลิซ ี– เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย           

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองแห่งบ้านเกิดของ 

“โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) อดีตผู้นำชาวจอร์เจียที่เป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 

1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงในเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองเมืองกอรีแห่งนี้  

 

 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 

พร้อมทัง้เรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระท่ังเสียชีวิต  

 



 

 
 

 

 

 จากนั้นนำท่านชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ (UListsikhe Cave Town) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง

ถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจียมานานกว่า 3,000 ปีก่อน ครอบคลุมเนื้อที่รวมกว่า 50 ไร่ ซึ่งส่วนหนึ่งของเส้นทางสาย

ไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและประเทศจีน ซึ่งมีหลักฐานในการตั้งถิ่นฐาน ตั้งแต่

ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางศาสนาและวัฒนธรรม ก่อนถูกรุกราน

โดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที ่13 จนถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะพบกับหินผาขนาดใหญ่ ที่

ถูกสลักเป็นช่องไปจนถึงห้องโถงขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรม แม้เคยได้รับความเสียหายไปหลายจุด

จากแผ่นดินไหว แต่ก็ยังคงเห็นโครงสร้างหลักๆ ได้อยู่ และเมืองถ้ำนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

จากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2007 อีกด้วย 

 



 

 
 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

 

 นำทุกท่านเดินทางสู ่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง 15 นาที) เมือง

ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร

อิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซ่ึงเป็นอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริส  ตกาล ถงึป ีค.ศ.500 แต่ใน

ปัจจุบันไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย  

 

 นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือ

เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze เป็น

โบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และยังเป็นศูนย์กลางศาสนาที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความ

เชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และทำให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.

337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้ที่งดงาม

ที่สุด  

 



 

 
 

 

 จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกชื ่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน 

(Monastery of the Cross) อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ภายในมีไม้กางเขนขนาด

ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถง สร้างขึน้เมือ่ปีคริสต์ศวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียให้ความเคารพนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่าง

มาก ซึ่งกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกใีนปัจจุบัน) เป็นผู้นำ

ไม้กางเขนนี้เข้ามาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล 

 

 



 

 
 

  

 ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซ ี  

 นำท่านชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 

นาที) อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1985 โดยจิตร

กรชาวจอร์เจีย Zarab Tsereteli สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 3,000 ปีแห่งอำนาจอธิปไตย และ

ฉลองการครบรอบ 2,000 ปีของศาสนาคริสต์ในจอร์เจีย โดยบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และศาสนาของ

ประเทศจอร์เจีย ผ่านเสาหินยักษ์ จำนวน 16 ต้น หากมองจากด้านบนเนินเขานี้ ท่านยังสามารถมองเห็น

ความสวยงามของเมืองทบิลิซีได้อีกด้วย 

 

 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

พักที่ IVERIA INN HOTEL, TBILISI หรือเทียบเท่า 

 

 



 

 
 

วันที่ห้า กรุงทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมอืงควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – กรุงทบิลิซี          

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากี (Sighnaghi) เมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงามที่สุดเมืองหนึ่ง ของ

ประเทศจอร์เจีย สร้างข้ึนเหนือกว่าระดับน้ำทะเล 790 เมตร ตั้งอยู่ในหุบเขาอลาซานี (Alazani Valley) และ

เทือกเขาคอเคซัส ได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งความรัก (Love City) อีกทั้งที่เมืองแห่งนี้ยังสามารถ

ประกอบพิธีการแต่งงาน หรือจดทะเบียนสมรสเมื่อใดก็ได้ และเมืองแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในการทำไร่องุ่น ที่

สามารถผลิตไวน์ ได้ถึง 70 % ของประเทศ 

  

 จากนั้น นำท่านชมกำแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi City Wall) ที่มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร และหอคอย 

23 หลัง ทีค่งเพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย ถูกสร้างข้ึนในสมัยของกษัตริย์จอร์เจีย อีเรเคิลที่ 2 ในปี 1770 นับเป็น

อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในเขตคาเคติ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป และเลือกซื้อสินค้า

พ้ืนเมืองได้ตามอัธยาศัย 

 



 

 
 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

 

 นำท่านสู่ เมืองควาเรลี (Kvareli) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) คำว่าควาเรลี แปลว่า “ไวน์” 

เป็นเมืองหนึ่งของแคว้นคาเคติ ทีข่ึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย และเป็นเมืองทีม่ีสภาพดินฟ้าอากาศ

เหมาะแก่การปลูกองุ่นเพื่อทำไวน์ โดยมีการทำอุโมงค์สกัดเข้าไปภายในภูเขาขนาดใหญ่ จำนวน 15 อุโมงค์

และมีเส้นทางเชื่อมต่อแต่ละอุโมงค์ เพ่ือใช้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งจอร์เจีย (Georgia) ยัง

ถือเป็นหนึ่งในชาติที่ผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และได้ชื่อว่าเป็น “The birth place of wine” หรือ “The 

Cradle of Wine Making” จากหลักฐานที่พบเชื่อกันว่ามีการผลิตไวน์เกิดขึ้นเมื่อ ประมาณ 5,000 – 7,000 

ปีก่อนคริสต์ศักราช จากนั้นให้ท่านได้ ชิมไวน์คูวาเรลี ซึ่งเป็นไวน์ท้องถิ่นรสเลิศ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาค

และให้ท่านสามารถซื้อกลับได้ในราคาย่อมเยาว์  

 ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซ ี  

 



 

 
 

 

 

เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

พักที่ IVERIA INN HOTEL, TBILISI หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก ทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ –สนามบินทบิลิซี 

กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – สนามบนิดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์      

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  

 นำท่าน ชมกรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย  

 



 

 
 

 จากนั ้นนำท่านชม เมืองเก่าทบิลิซี (Old town) นำท่านขึ ้นกระเช้าชม ป้อมนาริกาลา (Narikala 

Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพ่ือ

ใช้ปกป้องเมืองทบิลิซี โดยชื่อ Nari-Kala นั้นเป็นภาษาเปอร์เซีย แปลว่า “ป้อมที่ไม่สามารถตีแตกได้” นัก

ประวัติศาสตร์ต่างยกย่องว่าป้อมนาริกาลาแห่งนี้เป็นป้อมแหง่หนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่มีความแข็งแกร่งและ

ตีได้ยากท่ีสุด  

 

 

  

 จากนั้นนำท่านชม โรงอาบน้ำโบราณ หรืออะบาโนตูบานี (Abanotubani) ใช้เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุ

ร้อนที่มีส่วนผสมของแร่กำมะถัน ซึ่งเชื ่อกันว่าในน้ำพุร้อนมีแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยกำจัดของเสียและทำให้

ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และโรงอาบน้ำร้อนแห่งนี้ได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานและในปัจจุบันยังคงเปิด

ให้บริการอยู่  

 



 

 
 

 

 นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ถนนคนเดินของเมืองทบิลิซีที่มชีื่อเสียงและกลิ่น

อายแบบยุโรป สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกแบบพื้นเมือง และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ

ให้เลือกหลากหลาย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 

  

 ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เพื่อให้ท่านมีเวลาในการ

ทำเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือร้านอาหาร 

 

16.50 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน FLY DUBAI 

เทีย่วบินที ่FZ0712 



 

 
 

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

20.10 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ **เพื่อเปลี่ยนเครื่อง ** 

22.35 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINRS เที่ยวบินที ่EK374 

** ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 

วันที่เจ็ด สนามบนิสุวรรณภูมิ  

 

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

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

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งกอ่นทำการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ราคาทัวร ์

ห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวมตั๋ว 

06 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 
07 FEB EK377   BKK-DXB 03.30-

07.15 
35,999 6,999 19,999 



 

 
 

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 

11 – 17 มีนาคม 2563 

12 MAR EK377   BKK-DXB 

03.30-07.15 

12 MAR EK2200 DXB-TBS 

12.20-15.50 

16 MAR EK2201 TBS-DXB 

16.50-20.10 

16 MAR EK374   DXB-BKK 

22.35-07.35+1 

34,999 5,999 18,999 

25 – 31 มีนาคม 2563 

 

26 MAR EK377   BKK-DXB 

03.30-07.15 

26 MAR EK2200 DXB-TBS 

12.20-15.50 

30 MAR EK2201 TBS-DXB 

15.30-18.45 

30 MAR EK374   DXB-BKK 

22.30-07.35+1 

34,999 5,999 18,999 



 

 
 

** เด็กทารก (Infant) อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท่านละ 10,000 บาท ** 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,800 บาท** 

** สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 25 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง 

หรืออัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Emirates Airlines อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าสัมภาระ ลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ  

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 



 

 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้

ระบไุว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 1,800 บาท 

(THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้

มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่าน

ละ 15,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาชำระเงนิมัดจำ ส่วนนี้ภายใน

วันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด 

และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่

คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ 

เวลา ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่ เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณี

เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละ

สิทธิการเดนิทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทฯ 

 



 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที ่น ักท่องเที ่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื ่อน หรือ เปลี ่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มรีายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการ

ชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้า

สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยว

ให้แก่นักทอ่งเที่ยว เช่น การสำรองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนทีก่ำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศ

ที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มนีักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง

นอ้ยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป 



 

 
 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้อง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) 

และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้น

จากนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

แตกต่างกัน 

 

 

 

 



 

 
 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลือกทีน่ั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แตท่างบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ 

ใกล้กันให้มากที่สุดเท่าท่ีจะสามารถทำได้ 

2. กรณทีี่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจ้งล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพ่ือชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาต

การใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศ

ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะ

เกิดข้ึนในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่

ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 



 

 
 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุน

สูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกบัเท่านัน้ 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุ

ที่เกี ่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้อง

ชำระตามข้อตกลงแก่คูค่้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้

เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑ์มากกว่าทีก่ำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณี

ที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย



 

 
 

เพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 

 


