
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

➢เที่ยวครบ บินดีกบัสายการบินเอมิเรตส ์(Emirates)  สายการบินประจ  าชาติของสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ 

➢ไปทั้งที ตอ้งชมโชวพ้ื์นเมือง ซ่ึงเป็นทีเด็ดของบา้นเมืองเขา  

➢ชิมไวน ์พ้ืนเมือง ไวนจ์อรเ์จีย  ดินแดนแห่งไวนโ์บราณเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ใหท้่านไดเ้ลอืกชิมเลือกซ้ือกบัไปฝากคนท่ีคุณรกั  

➢ เดินทางกบัเราไม่เหน่ือย เที่ยวครบ บินคุม้ ท่ีพกัดี 3 ดาว “ไม่ตอ้งยา้ยโรงแรม และไมมี่อาหารอิสระ 

• สาธารณรัฐจอร์เจีย ไดก้่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1918 หลังจักรวรรดิรัสเซียล่มสลาย ซ่ึงจอร์เจียตกเป็นส่วนหน่ึงของประเทศรัสเซียมา

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 11 และมีปัญหาความขัดแยง้เรื่องการแบ่งแยกดินแดนมาโดยตลอด หลังจากแยกประเทศแลว้ จอร์เจียก็

ประสบปัญหาทางการเงินต่อมาอีกเจ็ดสิบกว่าปี 

• เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ ท าหน้าท่ีแบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ท าให้เกิดกลุ่ม

ประเทศท่ีอยู่ในสองทวีปข้ึน คือ รัสเซีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน โดยมียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาเอลบรุส (Mount 

Elbrus) ซ่ึงสูง 5,642 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 

• คนไทยเท่ียวประเทศจอร์เจีย ไม่ตอ้งขอวีซ่า อยู่ไดไ้ม่เกิน 365 วนั  

• จากประเทศไทย ไม่มีสายการบินตรงไปประเทศจอร์เจีย ตอ้งต่อเครื่องท่ีประเทศใกลเ้คียงเช่น ตุรกี หรือรัสเซีย โดยรวมแลว้ใช้

เวลาประมาณ 12-14 ชัว่โมง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพ     (-/-/-)                         ✈ - -  

2 ดไูบ - ทบิลิชิ  (-/-/D) ✈ ✈ X 
RUSTAVELI PALACE / GTM PLAZA 

HOTEL DAYS 1 

3 

ทบิลิซี – อนันานรูี  - เมืองคสัเบกิ – กูดาอรูี 

GUDAURI –   ทบิลิชิ  (B/L/D) 
X X X 

RUSTAVELI PALACE / GTM PLAZA 
HOTEL DAYS2 

4 ทบิลิชิ  -  กดูารี – มิสเคดา้ – ทบิลิซี (B/L/D) X X X 
RUSTAVELI PALACE / GTM PLAZA 

HOTEL DAYS3 

5 

ทบิลิซี – กอรี – อพุลิสชิเค่ – BARJOMI บอจอรม์ี่   

(B/L/D) 
X X X 

RUSTAVELI PALACE / GTM PLAZA 
HOTEL DAYS4 

 

6 TBILISI  - DUBAI   (B/L/-) X X ✈  

7 BKK กรุงเทพฯ ✈ ✈ -  



 

 

 

➢จอร์เจีย เป็นประเทศท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องรัสเซีย คร้ังหน่ึงจอร์เจียเคยเป็นประเทศใน

สหพนัธรัฐรัสเซียมาก่อน ซ่ึงประเทศจอร์เจียมีประวติัศาสตร์ท่ีถูกปกครองโดยหลายชาติพนัธ์มาอยา่ง

ยาวนาน ตั้งแต่เปอร์เซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง และรัสเซีย จนกระทัง่ไดเ้ป็นประเทศจอร์เจียอยา่งในปัจจ

บนั ดว้ยประวติัศาสตร์ของจอร์เจียท่ีผา่นการปกครองมาหลายชาติหลายวฒันธรรม ท าใหจ้อร์เจียมีวิถีการ

กินด่ืมท่ีผสมผสาน อาหารมีเน้ือสัตวแ์ละผกัสลดัแบบยโุรปในขณะเดียวกนัก็เนน้การกินแป้งแบบชาว

เอเชียกลาง ผูค้นจอร์เจียมีผิวขาวใสแบบยโุรป จมูกโด่งมากเหมือนเปอร์เซีย ตวงตากลมโต มองแลว้ก่ึง

ยโุรปก่ึงแขก ในม้ืออาหารจะมีเน้ือสตัวห์ลากชนิดและผกัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแทบทุกม้ืออาหารจะมีแป้งเป็น

จานน าไม่เนน้ขา้วเหมือนไทยเรา 

➢ เรียนรู้ วฒันธรรม วิถีความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมดงัเดิมของชาวจอร์เจียกนั  

➢สัมผสัอาหารเพื่อสุขภาพ ท่ีอุดมไปดว้ยผกัและเคร่ืองเทศ ซ่ึงจอร์เจียเป็นประเทศทางตะวนัตกเฉียงใต้

ของรัสเซีย อาหารจะไดรั้บอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียกลางผสมกนัแบบลูกคร่ึง และกลายเป็น

อาหารยอดนิยมและรู้จกัแพร่หลายตั้งแต่สมยัสตาลิน ผูน้ าสหภาพโซเวียตผูสื้บอ านาจต่อจากเลนิน ท่ีน าเอา

อาหารชาติตวัเองเขา้มา จนเกิดเป็นร้านอาหารจอร์เจียมากมาย 

➢นอกจากนี้จอรเ์จยียงัมชีื่อเสยีงมาก เกีย่วกบัไวน์และน ้าแร่ เเต่เสยีดายทีเ่ราจะไมพ่บเจอสนิคา้

เหล่านี้มากนกั เพราะความขดัแยงัทางนโยบายทางการเมอืงตัง้แต่สิน้สุดสหภาพโซเวยีต 

➢โดยบนโต๊ะอาหารของชาวจอร์เจียจะแบ่งเป็น ของทานเลน่ก่อนม้ืออาหาร, อาหารจานหลกั, ซุป, 

สลดั,ขนมหวาน 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23.30 น.คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแลในการตรวจ

เอกสารการเดินทาง เคานเ์ตอร ์T ประตู 9  ของสายการบินเอมิเรสต ์ 

 

03.30 น. ✈ออกเดินทางสู่ กรุงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต ์เท่ียวบินท่ี EK 377 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเครื่อง 

       (เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาที พกัผ่อนรบัประทานอาหารบนเครื่อง)  

 

 

12.20 น. ✈น าท่านเดินทางตอ่ไปยงัเมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบินเอมิเรสต ์ 

  เท่ียวบินท่ี EK 2200   (เวลาบินโดยประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที พกัผ่อนรบัประทานอาหารบนเครื่อง) 

 

วนัแรก   กรุงเทพ     (-/-/-)                              

วนัที่สอง ดูไบ - ทบิลชิิ  (-/-/D) 



 

 

15.50 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรพรอ้มรบั

กระเป๋าสมัภาระ โดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะคอยตอ้นรบัท่าน ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้  

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้ สู่ตวัเมืองทบิลิซีชมสะพานแห่งสนัติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เป็น

อีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเล่ืยนชื่อ Michele 

De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลักษณะ

การออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 

6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งน้ันถูกออกแบบและ

สรา้งท่ีอิตาลี และน าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คัน 

เพ่ือเขา้มาติดตั้งในเมือง Tbilisi ท่ีตั้งน้ันอยู่บนแม่น ้ า 

Mtkvari River สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง 

และยงัมี illuminating ท่ีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED ท่ีติด

ตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 นาทีก่อนท่ีพระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า 

เมืองทบิลิซี ถูกสรา้งโดยกษัตริยว์าคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมื่อครั้งคริสตศรรษท่ี 5 หรือ

เมือประมาณ 1,500 ปีก่อน เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาท

ส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็น

จุดตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B


 

 

 

น าทุกท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้าจากสถานีที่สวน RIKE ใกล ้EVROPIS MOEDANI ฝัง่ตรงขา้มแม่น ้า ข้ึนไป

ยงัป้อมดูวิวทิวทศัน์ ค่อยๆ ไต่ระดบัความสูงขึ้ นเรื่อยๆ ท าใหเ้ราไดเ้ห็นวิวของเมอืงทิบิลิซีไดอ้ยา่งเต็มตา 

ซึ่งถา้มองจากดา้นป้อมดา้นบนลงมาเราก็จะเห็นแลนมารค์หลกัๆ ท่ีส าคญัในเมืองเกือบทั้งหมด ไม่วา่จะ

เป็น สะพานสนัติภาพ (The Bridge of Peace) สะพานความยาว 150 เมตร ท่ีสรา้งพาดผ่านแม่น ้าคูรา

เพื่อเชื่อมระหวา่งตวัเมืองเก่าและเมืองใหม่ทบิลิซี, โบสถเ์มเตคี (Metekhi Cathedral), รูปป้ันของกษัตริย์

วาคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) รวมถึงโบสถท์รินิต้ีโลเคชัน่ดว้ย 

 

 

 

 

 

น าท่านเท่ียว ชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI)  

ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรียม์ารดาแห่งจอรเ์จีย (Kartlis Deda, Mother 

Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สรา้งขึ้ นตั้งแต่

คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทาง

สายไหมแห่งน้ี ราชวงศอ์ุมยัยดั (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 

7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อใหใ้หม่วา่ NARIN QALA แปลวา่ป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวติัศาสตร์

ยกยอ่งวา่ป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ผ่านชมโรงอาบน ้า SULFUR BATH บริเวณน้ีเป็นโรงอาบน ้ามีทั้งท่ีเป็นสาธารณะและส่วนตวั เน่ืองจาก

บริเวณใกลเ้คียงมีล าธารท่ีมีสายแร่ก ามะถนั ปะปนอยู ่หากลงไปเดินตรงล าธารเล็กๆ เราก็จะไดก้ล่ินของ

ก ามะถนัดว้ยบริเวณน้ีจะเห็นเป็นโดม แต่ะละโดมคือ 1 หอ้งอาบน ้า โดยเช่ือวา่การมาอาบน ้าผสม

ก ามะถนัน้ี จะท าใหร่้างกายสะอาดและดีต่อสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ ☺รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรท้องถิน่  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม RUSTAVELI PALACE / GTM PLAZA HOTEL@TBILLISI DAYS 1 ระดบั 3 

ดาวหรือเทียบเท่า 

 

เชา้ ☺บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางไปตามเสน้ทางหลวงของจอรเ์จียท่ีมีชื่อวา่ Georgian Military Highway ถนนสายน้ีเป็น

ถนนสายส าคญัท่ีสุดท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยัท่ีจอรเ์จียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเ้ป็น

เสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภูมิภาคน้ี ถนนแห่งประวติัศาสตร์น้ีเป็น

เสน้ทางท่ีจะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม   ทบิลซีิ – อนันานูรี  - เมืองคสัเบกิ – กูดาอรู ีGUDAURI - ทบิลซีิ  (B/L/D)                                  

    



 

 

 

น าท่านข้ึนสู่ เทือกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งทวีปยุโรป และ

เอเชีย ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และ

เทือกเขาคอเคซสัน้อย ระหวา่งทางน าท่านแวะ ชมป้อมอนันานูรี 

(Anauri Fortress) ป้อมปราการอนัเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ้ นในสมยั

ศตวรรษท่ี 16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงท่ีลอ้มรอบป้อม

ปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเรน้ความงดงามของ

โบสถ ์ 2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซึ่งเป็นโบสถของชาวเวอรจ์ิน ภายใน

ยงัมี หอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อม

ปราการน้ีจะมองทศันียภาพท่ีสวยงามของ อ่างเก็บน ้าชินวารี 

(ZHINVALI) ท่ีซึ่งท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไวใ้ฃแ้ละชื่นชม

ทศันียภาพทิวทศัน์ ของภูเขาลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี จากน้ันออก

เดินทางต่อไปตามเสน้ทางหลวง ริมฝั่งแม่น ้า Aragvi ผ่าน Jvari 

Pass ท่ีระดบัความสูง 2,395 เมตร  

 

จากน้ันน าท่านเดินทางขึ้ นสู่เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ เพ่ือเดินทาง สู่เมืองคสัเบกิ (KAZBEGI) ความสูงท่ี 

1,700เมตร หรือในปัจจุบนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อน้ีเพิ่งเปล่ียนเมื่อปี 2006 

น้ีแต่คนมกัจะเรียกติดปากกนัอยูว่า่ คสัเบกิอยู ่เมืองน้ีอยูห่่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 

กิโลเมตร ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสัท่ีส าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทศัน์ท่ี

สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคสัเบกิอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่นพรอ้มชิมไวนท์ี่ท  าจากฝีมือชาวบา้น  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ ส าหรบัช่วงเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของประเทศ

จอรเ์จีย หิมะจะตกเป็นจ านวนมากและแต่ละปีความความหนาวเย็นของน ้าแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากนั ท าใหท้าง

ขึ้ นเขาสู่โบสถส์มินดา วาเมบาน้ันปิดเพราะถนนล่ืน ก่อใหเ้กินอนัตราย  6 เดือนดงักล่าว จะไม่สามารถ

เท่ียวได ้ 

น าทุกท่าน เดินทางเขา้สู่ทบิลิซี เพ่ือความปลอดภยั 

ค ่ำ ☺รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรท้องถิน่ 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม RUSTAVELI PALACE / GTM PLAZA HOTEL@TBILLISI DAYS 2 ระดบั 3 

ดาวหรือเทียบเท่า 

 

เชา้ ☺บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคดา้ (MTSKHETA) ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จีย เมืองท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดของจอรเ์จียอายุกวา่ 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่ว

เป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนน้ีไม่มีอะไรจากสมยั

น้ันหลงเหลืออยูแ่ลว้ ศาสนาคริสตเ์ขา้มาเผยแผ่ในเมืองน้ีช่วงศตวรรษท่ี 4 องคก์ารยูเนสโก ไดข้ึ้ นทะเบียน 

“โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคดา้ (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เมื่อปี 

ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคก์ารยูเนสโกไดขึ้ นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก 

(UNESCO WORLD HERITAGE SITE)และลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาคอเคซสัเป็นจุดตดัของแม่น ้าอกัราวิ 

(Aragvi) และแม่น ้ามิกวาริ (Mtkvari) ความโดดเด่นของเมืองน้ีคือภูมิประเทศท่ีสวยงามและอาคาร

บา้นเรือนท่ียงัคงรกัษาเอกลกัษณส์ถาปัตยกรรมแบบยุคกลางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี บา้นเรือนส่วนใหญ่ทาสีขาว 

หลงัคาสีสม้ปนแดงสดใส มิสเคทาเป็นสถานท่ีตั้งของมรดกโลกถึง 2 ท่ีคือจวาริ (Jvari Church) โบสถ ์

วนัที่สี่   ทบิลซีิ – มิสเคด้า – ทบลิซีิ    (B/L/D)                                      



 

 

 

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์บนเนินเขาและสเวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli Church) โบสถห์ลวง

สถาปัตยกรรมยุคกลางท่ีเคยใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกและเป็นสุสานหลวงของราชวงศจ์อรเ์จีย 

น าท่านเข้าชม วิหาร (SAMTAVRO MONASTERY) ตั้งอยู่ในเมืองมิสเคด้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางจิต

วิญญาณของจอร์เจีย และถือเป็นสถานท่ีส าคัญท่ีมีชื่อเสียงของเมืองน้ี สรา้งขึ้ นโดย (คิงมิเล่ียน King 

Mirian )  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งน้ี

ถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอรเ์จีย สรา้งข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze 

มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเชื่อและ

หนัมานับถือศาสนาคริสต ์และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และ

ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่าง

งดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ของศานาคริสต์

นิกายออโธด๊อก สรา้งขึ้ นเมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือวหิารแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก ภายใน

โบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกนัวา่ นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคปัปาโดเกีย (เมือง

หน่ึงในประเทศตุรกีปัจจุบนั) ไดน้ าไมก้างเขนน้ีเขา้มาและเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นครั้งแรกในช่วงโบราณ

กาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พาทุกท่านกลบัเขา้สู่เมืองทบิลิซี แวะหา้งคารฟ์ูใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค ่า  ☺บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม RUSTAVELI PALACE / GTM PLAZA HOTEL@TBILLISI DAYS3 ระดบั 3 

ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เชา้ ☺บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 87 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) ทุกวนัน้ี เป็นเมือง

แห่งประวติัศาสตร ์เป็นท่ีรูจ้กักนัดีวา่เป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ 

สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดีตเป็นผูป้กครอง

สหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง 

เรื่องความโหดเหี้ ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งน้ี  

น าท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตั้งถ่ินฐาน

ในดินแดนแถบน้ีกนัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and 

Late Antique periods) ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและ

วฒันธรรม และช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดย

ชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานท่ีมี

หอ้งโถงขนาดใหญ่ท่ีชาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซึง่เป็นลทัธิบูชาไฟ เป็นลทัธิของคนใน

แถบน้ีก่อนท่ีศาสนาคริสตจ์ะเขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาว

คริสต ์ท่ีสรา้งขึ้ นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 เป็นหินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกดัเป็นช่องหอ้งโถงมากมายท่ีตั้ง

ของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเน้ือท่ีประมาณ 8 เฮกตารห์รือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ ้าแห่ง

น้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหมท่ีเชื่อมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์ กบัประเทศอินเดียและ ประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ ทบิลซีิ – กอรี – อุพลิสชิเค่ – ทบิลซีิ    (B/L/D)                                   

   



 

 

 

 

เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านชม พิพิธภณัฑข์องสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมสิ่งของเครื่องใช้

ต่างๆ พรอ้มทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่

เสียชีวิต 

 

 

 

 

 

ค า่ ☺รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่นพรอ้มชมโชวก์ารแสดงพ้ืนเมือง  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม RUSTAVELI PALACE / GTM PLAZA HOTEL@TBILLISI DAYS 4 ระดบั 3 

ดาวหรือเทียบเท่า 

 

เชา้ ☺บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมวิหารศกัด์ิสิทธ์ิของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกนัวา่ HOLY SAMEBA เป็นโบสถห์ลกั

ของคริสตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตั้งอยูใ่นทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึ้ นระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็น

วิหารท่ีสูงท่ีสุด อนัดบัท่ี 3 ของโบสถ์ออรโ์ธดอกในโลก 

 

 

 

 

วนัที่หก TBILISI  - DUBAI     (B/L/-)      



 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่อนุสาวรียป์ระวตัิศาสตรจ์อรเ์จีย (THE CHRONLCLE OF GEORGIA) ซึ่งมีลกัษณะเป็น

แท่งหินสีด าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆท่ีสื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึ้ นโดย  

ซุราป สถาปนิกชื่อดงัก่อสรา้งเมื่อปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละ

เสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนัน่คือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกบัพระคมัภีรข์องศาสนาคริสต ์ส่วนกลาง

เกี่ยวกบัเรื่องของขา้ราชการชนชั้นสูงของจอรเ์จีย และส่วนบนเกี่ยวกบัเหตุการณส์ าคญัต่างๆของประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารอาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอรเ์จยี 

16.50 น.ออกเดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต ์ 

เท่ียวบินท่ี EK 2201  (เวลาบินโดยประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาที พกัผ่อนรบัประทานอาหารบนเครื่อง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

20.10น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ( รอเปล่ียนเครื่อง )  

22.35 น.ออกเดินทางสูท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรสต ์ 

เท่ียวบินท่ี EK374  (เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง พกัผ่อนรบัประทานอาหารบนเครื่อง)  

 

 

 

 

 

 

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

อตัราค่าบริการ ขั้นต า่ 15 ท่าน  

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม 

29 ม.ค. – 04 ก.พ. 63 

05 – 11 ก.พ.63 

05–11 มี.ค.63 

19–25 มี.ค. 63 

39,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 9,000 บาท 

UPDATE 06JAN20 
 

วนัทีเ่จด็ BKK –กรุงเทพฯ      (-/-/-)      



 

 
 
 
 

*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั *** 

ราคาน้ีขายในคณะท่ีมากกวา่ 15 – 20 ท่านข้ึนไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐาน

ของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต า่กว่า 15 ท่าน ทางคณะทวัรจ์ะแจง้ค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มข้ึนในกรณีท่ีคณะทวัรทุ์ก

ท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีหวัหน้าทวัรไ์ทย อ านวยความสะดวก 

งวดท่ี 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากที่มีการจอง  

        พรอ้มสง่รายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 20 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทาง  

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสาร

โดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตยก่์อนการเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยดั (Economy Class)  ที่ระบวุนัเดินทางไป – กลบัพรอ้มคณะ //ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

✓ ค่าที่พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน หอ้งจะเป็นเตียง  TWIN ROOM รวมทัง้สิน้  4 คืน  

 ( ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว )  ) 
✓ ค่าอาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
✓  ค่ารถรบั-สง่สนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 
✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานที่ที่ระบุไวใ้นรายการ 
✓ ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอบุติัเหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อา

ประกนัภยั อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัอายุต ่ากว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวน
เงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายสุงูกว่า 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการคุม้ครอง)  

อตัราคา่บริการน้ีรวม 

  

เงื่อนไขการจอง 



 

✓ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให ้ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)  
น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

 

 

 

 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ 
 พนกังานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พกั  
 ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 3 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 2 USD/วนั,รา้นอาหาร, ทิปหวัหนา้ทวัรจ์าก 

เมืองไทย USD/วนั ค่าใชจ้่ายสว่นตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 
 3 USD / ท่าน ส าหรบัมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น  x 5 วนั =15 USD 

 2 USD / ท่าน ส าหรบัคนขบัรถตอ่วนั  x 5 วนั = 10 USD 

 3 USD /ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย  x 7 วนั = 21USD 

รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,520 บาทไทย 

 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล รบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่

สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการ

บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

  

กรณียกเลิก 



 

 

 

 

 

 

ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจา ค่าตัว๋เครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่ 

สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 

หากตัว๋เครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย 

ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน 

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(โดนน ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และ 

อ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบินเท่าน้ัน 

 

กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถ เขา้-ออก เมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 

ท่าน ทางคณะทวัร ์ขอเพิ่มท่านละ 2,000 บาท กรณีท่ีคณะทวัรทุ์กท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีไกด ์อ านวย
ความสะดวก ** 
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจง้ใหท้ราบอีกที 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวิสยับาง

หมายเหต ุโปรดอ่าน !! 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 



 

ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน  

เครื่องบินรีเลย ์ ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มที่เกิดขึน้ทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ อบุติัเหตตุ่าง  

 

 

เน่ืองจากรายการทัวรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี 
เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 
ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี ้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมือง 
ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ
แจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เขา้และออก  

หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามท่ีแจง้ไวต้ามเอกสาร
ดา้นบนแลว้  

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหน้าท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่น้อยกวา่ 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ า

การจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิด

ขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


