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วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรมที่พกั 

1. BKK – ALA – TBS  ✈ ✈ - 
ASTORIA HOTEL  

@TBILLISI 

2. ทบิลิชิ – กูดาอูร ี–อ่างเก็บน ้าชินวารี – ทบิลิซี X X X 
ASTORIA HOTEL  

@TBILLISI 

3. ทบิลิซี – GORI – KUTAISI   X X X 
TSKABULTO SPA RESORT HOTEL 

@KUTAISI 

4. KUTAISI – BATUMI  X X X 
WORLD PALACE HOTEL 

@BATUMI 

5. BATUMI – MTSKHETA- CHARDAKHI – TBILISI X X X 
ASTORIA HOTEL 

HOTEL@TBILLISI 

6 TBILISI – ALMATY (CITY TOUR KAZAKH) X X ✈ 

เขา้สู่ที่พกั ....................... 

@ALMATY (ไม่ไดพ้กัคา้งคืน) 

7 ALMATY (CITY TOUR KAZAKH) X X X  

8 สนามบินสุวรรณภูมิ  BKK ✈ ✈ -  

ตารางไฟลบ์ินของแอรเ์อสตาน่า KC 

PLACE DEP TIME ARR TIME FLIGHT NO. 

BKK-ALA 1005 1635 KC932 

ALA-TBS 1930 2145 KC139 

TBS-ALA 0005 0545 KC140 

ALA-BKK 0110 0855 KC931 



 
 
 

  3                                 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้***  
 

 

 

➢จอร์เจีย เป็นประเทศท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องรัสเซีย คร้ังหน่ึงจอร์เจียเคยเป็นประเทศในสหพนัธรัฐรัสเซียมาก่อน 

ซ่ึงประเทศจอร์เจียมีประวติัศาสตร์ท่ีถูกปกครองโดยหลายชาติพนัธ์มาอยา่งยาวนาน ตั้งแต่เปอร์เซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง 

และรัสเซีย จนกระทัง่ไดเ้ป็นประเทศจอร์เจียอยา่งในปัจจบนั ดว้ยประวติัศาสตร์ของจอร์เจียท่ีผา่นการปกครองมาหลายชาติ

หลายวฒันธรรม ท าใหจ้อร์เจียมีวิถีการกินด่ืมท่ีผสมผสาน อาหารมีเน้ือสัตวแ์ละผกัสลดัแบบยโุรปในขณะเดียวกนัก็เนน้การ

กินแป้งแบบชาวเอเชียกลาง ผูค้นจอร์เจียมีผิวขาวใสแบบยโุรป จมูกโด่งมากเหมือนเปอร์เซีย ตวงตากลมโต มองแลว้ก่ึงยโุรป

ก่ึงแขก ในม้ืออาหารจะมีเน้ือสัตวห์ลากชนิดและผกัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแทบทุกม้ืออาหารจะมีแป้งเป็นจานน าไม่เนน้ขา้ว

เหมือนไทยเรา 

➢ เรียนรู้ วฒันธรรม วิถีความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมดงัเดิมของชาวจอร์เจียกนั  

➢สัมผสัอาหารเพื่อสุขภาพ ท่ีอุดมไปดว้ยผกัและเคร่ืองเทศ ซ่ึงจอร์เจียเป็นประเทศทางตะวนัตกเฉียงใตข้องรัสเซีย 

อาหารจะไดรั้บอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียกลางผสมกนัแบบลูกคร่ึง และกลายเป็นอาหารยอดนิยมและรู้จกั

แพร่หลายตั้งแต่สมยัสตาลิน ผูน้ าสหภาพโซเวียตผูสื้บอ านาจต่อจากเลนิน ท่ีน าเอาอาหารชาติตวัเองเขา้มา จนเกิดเป็น

ร้านอาหารจอร์เจียมากมาย 

➢นอกจากนี้จอรเ์จยียงัมชีื่อเสยีงมาก เกีย่วกบัไวน์และน ้าแร่ เเต่เสยีดายทีเ่ราจะไมพ่บเจอสนิคา้เหล่านี้มากนกั 

เพราะความขดัแยงัทางนโยบายทางการเมอืงตัง้แต่สิน้สุดสหภาพโซเวยีต 

➢โดยบนโต๊ะอาหารของชาวจอร์เจียจะแบ่งเป็น ของทานเล่นก่อนม้ืออาหาร, อาหารจานหลกั, ซุป, สลดั,ขนม

หวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  4                                 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้***  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  5                                 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้***  
 

 

 

07.00 น.คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแลในการตรวจ

เอกสารการเดินทาง เคานเ์ตอรข์องสายการบินแอร ์อสัตาน่า 

10.05 น.✈ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอลัมาต้ี (ALA) ท่าอากาศยานนานาชาติของคาซัคสถาน  

โดยสายการบินแอร ์อสัตาน่า เที่ยวบินที่ KC932 (ใชเ้วลาบิน 7 ชัว่โมง 15 นาที) 

 

16.35 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอลัมาต้ี (ALA) ท่าอากาศยานนานาชาติของคาซัคสถาน  
          ห่างจากกรุงอลัมาตีไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร (รอเปลี่ยนเครื่อง) สูเ่มืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย 

19.30 น.✈ ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิชิ ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินแอร ์อสัตาน่า เที่ยวบินที่ KC139 

(ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 4 ชัว่โมง 10 นาที  พกัผ่อนรบัประทานอาหารบนเครื่องบิน) 

21.45 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอรเ์จีย  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นรอตอ้นรบั ณ ทางออก

ของผูโ้ดยสายขาเขา้ จากนั้นน าท่านดินทางเขา้สู่ตวั เมืองทบิลิซี และเดินทางไปยงัโรงแรมท่ีพกั ใหท้่านไดพ้กัผ่อน

ตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI DAY1 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

วนัแรก    กรุงเทพ -  อลัมาตี้  ALA – ทบิลิชิ TBS   (-/-/-)                          

    



 
 
 

  6                                 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้***  
 

 

เชา้ ☺บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางไปตามเสน้ทางหลวงของจอรเ์จียท่ีมีชื่อวา่ Georgian Military Highway ถนนสายน้ีเป็นถนนสาย

ส าคญัที่สุดท่ีถูกสรา้งข้ึนในสมยัที่จอรเ์จียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้ม

เทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภูมิภาคน้ี ถนนแห่งประวติัศาสตรน้ี์เป็นเสน้ทางท่ีจะ 

น าท่านข้ึนสู ่เทือกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งทวีปยุโรป และเอเชีย 

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อย  ระหวา่งทางน าท่านแวะ ชมป้อมอนันานูรี 

(Anauri Fortress) ป้อมปราการอนัเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ้ นในสมยัศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงท่ีลอ้มรอบ

ป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซึ่งเป็นโบสถของชาว

เวอรจ์ิน ภายในยงัมี หอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพที่สวยงาม

ของ อ่างเก็บน ้าชินวารี (ZHINVALI)ท่ีซึ่งท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไวใ้ฃแ้ละชื่นชมทศันียภาพทิวทศัน์ ของภูเขา

ลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี จากน้ันออกเดินทางต่อไปตามเสน้ทางหลวง ริมฝ่ังแม่น ้า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ท่ีระดับความ

สูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ เพื่อเดินทาง สู่เมืองคสัเบกิ (KAZBEGI) ความสูงท่ี 1,700เมตร หรือใน

ปัจจุบนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อน้ีเพิ่งเปล่ียนเมื่อปี 2006 น้ีแต่คนมกัจะเรียกติดปากกนัอยู่

วา่ คสัเบกิอยู ่เมืองน้ีอยูห่่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขา

คอเคซสัท่ีส าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคสัเบกิอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างทาง น าท่านชมและแวะถ่ายภาพที่  

อนุสรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จยี (Russia-Georgia Friendship Monument)  

อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินและมภีาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินท่ีแผ่เต็มพื้ นท่ีดา้นในของ

อนุสรณท์ั้งหมด บอกเล่าประวติัศาสตรค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งจอรเ์จียและรสัเซีย 

สรา้งขึ้ นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปีสนธิสญัญาจอรจ์ีเอฟสก ี 

(Treaty of Georgie ski) และความสมัพนัธร์ะหวา่งสหภาพโซเวียต (Soviet Union) และจอรเ์จีย (Georgia) ตวั

อนุสรณส์ถานในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นสญัลกัษณข์องมิตรภาพระหวา่งรสัเซียและจอรเ์จียอีกต่อ เน่ืองดว้ยเหตุการณ์

ในประวติัศาสตรท่ี์ท าใหค้วามสมัพนัธข์องสองประเทศน้ีตอ้งสัน่คลอนอยา่งรุนแรง 

วนัที่สอง ทบิลิชิ – กดูาอรูี –อา่งเก็บน ้าชินวารี – คสัเบกิ – ทบิลิซี     (B/L/D) 



 
 
 

  7                                 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้***  
 

 

 

เที่ยง ☺บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น  

 

***หมายเหตุ เน่ืองดว้ย เดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอรเ์จีย หิมะจะตก

เป็นจ านวนมากและแต่ละปีความความหนาวเย็นของน ้าแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากนั ท าใหท้างขึ้ นเขาสู่โบสถส์มินดา วาเมบา

น้ันปิดเพราะถนนล่ืน ก่อใหเ้กินอนัตราย รถบสัใหญ่ไม่สามารถขึ้ นไปได ้โดนหน้างานในแต่ละครั้งจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน่ืองจากสภาพอากาศช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน เป็นฤดูหนาว เราจึงน าทุกท่านกลบัลงมานอนใน 

ตวัเมืองทบิลิซีเพ่ือความปลอดภยั 

ค ่ำ ☺รับประทำนอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL@TBILLISI ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

เชา้ ☺บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางจากเมืองทบิลิซี สู ่เมืองกอรี (GORI) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที )  

ทุกวนัน้ี เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร ์เป็นท่ีรูจ้กักนัดีวา่เป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาว

จอรเ์จียท่ีในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ ยม

ในการปกครองในเมืองกอรีแห่งน้ี  

 

 

 

วนัที่สาม        ทบิลิซี – GORI – KUTAISI       (B/L/D)                                  

    



 
 
 

  8                                 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้***  
 

 

 

น าท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตั้งถ่ินฐานในดินแดน

แถบน้ีกนัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) 

ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญ

สุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้

เป็นเมืองรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานท่ีมีหอ้งโถงขนาดใหญ่ท่ีชาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซึ่ง

เป็นลทัธิบูชาไฟ เป็นลทัธิของคนในแถบน้ีก่อนท่ีศาสนาคริสตจ์ะเขา้เม่ือ 1700 ปีก่อน และยงัมีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดวา่

เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ท่ีสรา้งขึ้ นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 จาก 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑข์องสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมสิ่งของเครื่องใชต้่างๆ 

พรอ้มทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น 

หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนั น้ันน าท่านเดินทาง สู่เมืองคูไตซี(KUTAISI) พาท่านยอ้นกลบัไปเมื่อสมยั

คริสตศ์ตวรรษที่ 12-13 เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ ของอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจกัรจอรเ์จียน

โบราณนัน่เอง 

ค า่ ☺รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั TSKABULTO SPA RESORT HOTEL @KUTAISI DAY3 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKqdPFr93VAhWJLo8KHULeBeYQvwUIIigA
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เชา้ ☺บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านชมตลาดผลไม้และขายข้าวของต่างๆยามเช้า ให้ได้รู ้จักผลไม้อันขึ้ นชื่อของจอร์เจีย สินค้าพื่นเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตัวเมืองไปไม่ไกลนักเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่ งแรก  น้ันคือ อารามจีลาติ”  

(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวง ของเมือง ถูกคน้พบในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ซึ่งทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศ

ใหอ้ารามจีลาติเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์ นิโคลาส  

(St. Nicholas) และโบสถเ์ซนต์ จอรจ์ (St.George) ในโบสถเ์ซนต์นิโคลสัน้ัน มีภาพเขียนสีเฟรสโกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกบั

คริสตศ์าสนาท่ีสวยงามตระการ ตามากมายหลายภาพ  

และยงัคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และท่ีส าคญัตรง บริเวณโดมขนาดใหญ่ของโบสถ์ซึ่งเป็นภาพพระแม่มารีน้ัน ใชก้ระเบื้ อง 

โมเสกสีทองประดบัประดากวา่ 2 ลา้นชิ้ น งดงามมากๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วนัที่สี ่ KUTAISI – BATUMI     (B/L/D)                                      



 
 
 

  10                                 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้***  
 

 
 

และสถานท่ีส าคญัที่ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของ จอรเ์จียคือ “มหาวิหารบากราติ” ตั้งอยูใ่นเมือง

คูไตซี เช่นกัน แมจ้ะถูกท าลายไปบา้งจากพวกเติร์ก แต่บางส่วนก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันน้ี  สรา้งในปีศตวรรษท่ี 11 

สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แมว้่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั้งจากศัตรูผู ้รุก รานและภัย

ธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ไดม้ีการบูรณะมาโดยตลอด และสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเน่ืองจากโบสถ์ตั้งอยู่

บนเนินเขา Ukimerioni ท าใหส้ามารถมองเห็นทศันียภาพที่สวยงามไดโ้ดยรอบ 
 
 
 
 
 

 
 
 

เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น  

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไป ยงัเมืองบาทูม่ี (BATUMI) (ระยะทางประมาณ 140 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

2 ชม.) เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ิมทะเล บนชายฝั่งตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมืองหลวงของ  

อตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระท่ีปกครองตนเองอยูท่างดา้นตะวนัตกของประเทศจอรเ์จียครอบคลุมพื้ นท่ีบริเวณ

กวา้งปละมีสภาพภูมิทศัน์ท่ีหลากหลายแตกต่างกนั มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงท่ีอุดมไปดว้ยป่าไมเ้ขียวขจี ไปจนถึงเนินเขา

ท่ีเขียวชอุ่ม เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีทิวทศัน์สวยที่สุดของจอรเ์จีย มีความงามของธรรมชาติท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ พื้ นท่ีดา้นหน่ึง

ของเมืองท่ีถูกลอ้มดว้ยทิวทศัน์ของทะเลด า เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองท่ีมีท่าเรือส าคญัขนาดใหญ่ รวมถึงถนนท่ี

เต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  

จากน้ันน าท่าน ชม รูปป้ันความรกัในบาทูมีเป็นอนุสาวรียท่ี์โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึ่งเป็นรูปป้ันขนาด

ใหญ่ท่ีแสดงถึงความรกัที่แทจ้ริง ประวตัิของประติมากรรม "Ali and Nino" ดว้ยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไม่

สามารถอยูด่ว้ยกนัไดเ้พราะผูช้ายคนน้ันเป็นมุสลิมและผูห้ญิงคนน้ันเป็นคริสเตียน พวกเขาตอ้งอดทนทั้งการปฏิวติัและ

สงครามกลางเมืองเพื่อเป็นพยานในการก่อตวัของสาธารณรฐัอาเซอรไ์บจาน โดยอาลีและนีโม่จะค่อยๆขยบัเขา้หากนั 

เปล่ียนท่าทุก ๆ 10 นาทีจนกระทัง่พวกเขาพบกนัและรวมเขา้เป็นหน่ึงเดียว  
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น าท่านชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square สรา้งข้ึนในปี 2009 

เป็นอาคารท่ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอรเ์จีย Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบ

ผสมผสาน และในปี 2011 ท่ีผ่านมา สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ริ่มปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหยอ่นใจแห่ง

ใหม่ของเมืองประกอบไปดว้ยภตัตาคาร , โรงแรม , ไนทค์ลบั ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

ค า่ ☺รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั WORLD PALACE HOTEL @BATUMI DAY 4 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้ ☺บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้แลว้ เดินทางสู่ ทบิลิซี (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 5 ชัว่โมง 20 นาที ) 

เที่ยง  ☺บริการอาหารกลางวนั ณ  รา้นอาหาร  

 ก่อนกลบัเขา้สู่ทบิลิซี เย่ียมชมโรง ณ Chateau Mukhrani Winery ที่มีช่ือเสียงและชิมไวนร์สชาติดีเย่ียม 

บรรยากาศกลางสวน พรอ้มกบัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกสรรซ้ือไวนก์ลบัไปฝากคนที่คุณรกัได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้     BATUMI – CHARDAKHI – MTSKHETA - TBILISI   (B/L/D)                                  

    

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKqdPFr93VAhWJLo8KHULeBeYQvwUIIigA
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น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคดา้ (MTSKHETA) ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จีย เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

จอรเ์จียอายุกวา่ 3,000 ปี ตั้งอยูห่่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีต

เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปี

ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนน้ีไม่มีอะไรจากสมยัน้ันหลงเหลืออยูแ่ลว้ ศาสนาคริสตเ์ขา้มาเผยแผ่ในเมืองน้ี

ช่วงศตวรรษที่ 4 องคก์ารยูเนสโก ไดข้ึ้ นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคดา้ (HISTORICAL MONUMENT OF 

MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคก์ารยูเนสโกไดขึ้ นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทส

เคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE) 

น าท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็น

ศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอรเ์จีย สรา้งข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดับสองของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเชื่อและหนัมานับถือศาสนาคริสต ์และ

ใหศ้าสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเขา้ชมโบสถท์ี่มีประวัติความน่าสนใจ อีก 1 โบสถ ์นั้นก็คือ SAMTAVRO MONASTERY ซึ่งเป้นโบสถ์

ออรโ์ธดอกซแ์ละเป็นส านักแม่ชี นักบุญ นีโน เป็นท่ีเชื่อกนัวา่คริสตจกัรถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษที่ 4 โดย King Mirian III  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  ☺บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร GEORGIAN NATIONAL FOLK SHOW RESTAURANT 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI DAY5 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
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เชา้ ☺บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านดินทางเขา้สู่ตวัเมืองทบิลิซี ถูกสรา้งโดยกษัตริยว์าคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali)  

เมื่อครั้งคริสตศรรษที่ 5 หรอืเมือประมาณ 1,500 ปีก่อน เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนั

ยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็น

จุดตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป 

น าท่านเท่ียวชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรีย์

มารดาแห่งจอรเ์จีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือ

นครทบิลิซี สรา้งขึ้ นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ 

บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศอ์ุมยัยดั (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรบัไดต้่อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 

7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อใหใ้หม่วา่ NARIN QALA แปลวา่ป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวติัศาสตรย์กยอ่งวา่ป้อม

นาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากที่สุด 

 

 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นน าทุกท่าน สูส่ะพานแห่งสนัติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจใน

เมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเล่ืยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลกัษณะ

การออกแบบร่วมสมยั เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งน้ันถูกออกแบบและสรา้งท่ีอิตาลี 

และน าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตั้งในเมือง Tbilisi ท่ีตั้งน้ันอยูบ่นแม่น ้า Mtkvari River สามารถ

มองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง และยงัมี illuminating ท่ีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED ท่ีติดตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 

นาทีก่อนท่ีพระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า 

 

 

 

 

 

วนัที่หก TBILISHI - ALMATY อลัมาตี้    (B/-/-)      

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
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น าท่านแวะชอ้ปป้ิงหา้งดงั ก่อนเขา้สนามบิน 

East Point เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีรา้นคา้มากมาย รา้นอาหารและเครื่องด่ืม, เสื้ อผา้ 

ค า่     ☺รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอสัมาต้ีALA เพ่ือเตรียมตวักลบัสู่กรุงเทพ 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซี เพ่ือเดินทางสู่ ประเทศคาซคัสถาน เมืองอลัมาต้ี 

  น าท่านเช็คอิน CHECKIN GROUP โดยสายการบินแอร ์อสัตาน่า เที่ยวบินที่ KC 140 

(เวลา 0005 – 0545 น. )  

 

 

00.05 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซี เพือ่เดินทางสู่ ประเทศคาซคัสถาน เมืองอลัมาต้ี  

        โดยสายการบินแอร ์อสัตาน่า เที่ยวบินที่ KC 140 

05.45 น. เดินทางถึงสนามบิน อลัมาต้ี (คาซคัสถาน TBS) 

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าทุกท่านสู่ โรงแรมที่พกั ใหทุ้กท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั ................................. @ALMATY ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

เพ่ือท าการช าระลา้งร่างกาย ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว (ไม่ไดพ้กัคา้งคืน) 

เชา้ ☺บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านท่องเท่ียวสถานท่ีส าคญัของ กรุงอลัมาต้ี  เริ่มดว้ยการ ชมจตรุสัสาธารณะ (Republic Square) 

สวนสาธารณะส าคญัที่เป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียอ์ิสระภาพ (Monument of Independence) และสวนสาธารณะแพนฟิลอฟ 

(Panfilovtzev  Park) สรา้งขึ้ นเพื่อแสดงความร าลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซคัท่ีช่วยโซเวียตรบกบันาซีในสงครามโลกครั้งท่ี

สอง จากน้ันน าท่านชม โบถสค์ริสตเ์ซนตค์อฟ (Zenkov Cathedral) ซึ่งรอดพน้จากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี 

คศ.1911 อยา่งน่าอศัจรรยเ์ป็นโบสถไ์มท่ี้ไม่ใชต้ะปูในการสรา้ง เลยนับเป็น1ใน 8 สถาปัตยกรรมซึ่งสรา้งดว้ยไมท่ี้

พิเศษที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยูใ่นสวนแห่งน้ีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เจด็                   อลัมาตี้  (CITY TOUR KAZAKH) – BKK    (B/L/D)      

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKqdPFr93VAhWJLo8KHULeBeYQvwUIIigA
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เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น 

จากน้ัน ใหท้่านไดอ้ิสระกบัการ ชอ้ปป้ิงที่ ตลาดกรีนมารเ์ก็ต GREEN MARKET ซึ่งมีทั้งสินคา้อุปโภคและบริโภค ทั้ง

เสื้ อผา้เคร่ืองแต่งกาย ไข่ปลาคารเ์วียรข์องท่ีระลึก ของสดของแหง้ อาทิ ถัว่ชนิดต่างๆ ไม่วา่จะเป็น  

พิตาชิโอ อลัมอนด ์ผลไมแ้หง้ ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาถูกมากเม่ือเทียบกบัเมืองไทย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ  รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

19.00น. น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอสัมาต้ี ALA เพ่ือเตรียมตวักลบัสู่กรุงเทพฯ 

 

 
01.05 น.ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์อสัตาน่า เที่ยวบินที ่KC 931 

          (ใชเ้วลาในการเดินทาง 7 ชัว่โมง 40 นาที) 

08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด      สนามบินสุวรรณภูมิ   (-/-/-)   

 01  ALMATY อลัมาตี้  – BKK    (-/-/-)      
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UPDATE  08JAN20 
*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลกั *** 

ราคาน้ีขายในคณะท่ีมากกวา่ 15 – 20 ท่านขึ้ นไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการ

เปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต า่กว่า 15 ท่าน ทางคณะทวัร์

จะแจง้คา่ใชจ้่ายท่ีเพิม่ข้ึนในกรณีท่ีคณะทวัรทุ์กท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีหวัหน้าทวัรไ์ทย อ านวยความสะดวก 

ประกาศจาก สถานทูตคาซคัสถานประจ าประเทศไทย 

ยกเวน้วีซ่า ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย โดยมีผลตั้งแต่ 30 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 

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

        พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

 

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสาร

โดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตยก่์อนการเดินทาง        

อตัราค่าบริการ ขัน้ต า่ 15 ท่าน  

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม 

 

09 -16 ก.พ.63 

18 - 25 มี.ค.63 

22 – 29 มี.ค.63  

44,888 บาท 43,888 บาท 42,888 บาท 8,500 บาท 

29 มี.ค. – 05 เม.ย. 63  41,888 บาท 40,888 บาท 39,888 บาท 8,500 บาท 

31 พ.ค. – 07 มิ.ย.63 

 
44,888 บาท 43,888 บาท 42,888 บาท 8,500 บาท 

เงื่อนไขการจอง 
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✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (Economy Class)  , ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

✓ ค่าที่พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน หอ้งจะเป็นเตียง  TWIN ROOM รวมทัง้สิน้   5 คืน  + 1 คืน ALMATY (CITY TOUR KAZAKH)    

✓ ค่าอาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
✓  ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 
✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานที่ที่ระบไุวใ้นรายการ 
✓ ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที่ เสยีชีวิตเนื่องจากอบุตัิเหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู ้

เอาประกนัภยัอายตุ ่ากว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยั
อายสุงูกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ครอง)  

✓ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ใหท้่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง (Hand carry)  
น ้าหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ 
 พนกังานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พกั  
 ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 3 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 2 USD/วนั,รา้นอาหาร, ทิปหวัหนา้ทวัรจ์าก 

เมืองไทย USD/วนั คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอื่น ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 
 3 USD / ท่าน ส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  x 7 วนั = 21 USD 

 2 USD / ท่าน ส าหรบัคนขบัรถตอ่วนั  x 7 วนั = 14 USD 

 3 USD /ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย  x 8 วนั = 24 USD 

รวมค่าทิป 59 USD/ท่านหรือประมาณ 1,950 บาทไทย 

 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  
ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล รบัรอง บรษิัทจะท าเรื่องย่ืนเอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม 

และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินได้

ทั้งหมดหรือบางสว่น หรอืไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสนิใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั 

 

 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

  

กรณียกเลิก 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 

  



 
 
 

  18                                 ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้***  
 

 

 

 

กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออก เมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการ 
ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน ทางคณะทวัร ์ขอเพิ่มท่านละ 

2,000 บาท กรณีท่ีคณะทวัรทุ์กท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีไกด ์อ านวยความสะดวก ** 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง 
หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบอีกที 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภั ย

ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ใน

กรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ 

การจลาจล ต่างๆบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน  เครื่องบินรีเลย ์ ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษิัทฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ อบุตัิเหตตุา่ง 

เนื่องจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็

ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี 

เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่ าท่าน
รบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 
ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้
เดินทางเป็นส าคญั  
ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมือง 
ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออก
ประเทศไทยเอง ทางบรษิัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออก  

หากท่านจองรายการทวัร ์ของเรา ถือไดว่้าท่านไดย้อมรับและตกลงตามในรายการทวัรทุ์กอยา่งตามท่ีแจง้ไวต้ามเอกสารดา้นบนแลว้  
ภาพท่ีใชใ้นการโฆษ 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหน้าท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่น้อยกวา่ 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บั

ทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดังกล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการรบัผิดชอบทุกกรณี* 

หมายเหต ุโปรดอ่าน !! 

 


