
W65 TBS01 GF GEORGIA NOV19 

 “TBS01 GF GEORGIA ทบิลิซ่ี คาซเบกี ้- มทิสเตต้า - ซิกนากี” 
สายการบิน FULL SERVICE GULF AIR (GF)  

 

 
บินด้วยสายการบิน กฟัแอร์ (GF) : ขึน้เคร่ืองทีส่นามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 

GF 153 BKK(กรุงเทพ)-BAH(บาเรนห์) 11.00-14.40 
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GF 083 BAH(บาเรนห์)-TBS(ทบิลิซี) 23.35-05.35+1 
GF 082 TBS(ทบิลิซี)- BAH(บาเรนห์) 17.50-19.00 
GF 152 BAH(บาเรนห์)-BKK(กรุงเทพ) 22.25-08.55+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้ าหนกัไม่เกิน 23  ก.ก. (ไม่เกิน 1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินกรุงบาเรนห์ – สนามบินกรุงทบิลซีิ (-/-/-) 
08.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row Q ประตู 6 สายการ

บิน Gulf Air โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 

หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

11.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์ โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ 

GF153 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

14.40น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาเรนห์ (เพือ่แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

23.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF083 

** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 

DAY 2 
สนามบินกรุงทบิลซีิ –  เมืองทบิลซีิ – ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี ้– โบสถ์เกอร์เกตี ้– เมืองกู
ดาอูรี (B/L/D) 
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05.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ

ตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝ่ัง
แม่น ้ าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือที่ประมาณ 372 ตร.กม. 
และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสร้างโดย วาคตงั จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษตัริยจ์อร์เจียแห่ง
คาร์ตลี (ไอบีเรีย) ไดก่้อตั้งเมืองน้ีขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคม
และวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนั
ยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่
เป็นจุดตดัระหวา่งทวปีเอเชียกบัทวยีโุรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย  

 น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่ส าคญัซ่ึงเป็นเส้นทางส าหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian 
Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมยัที่จอร์เจียตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทาง
เดียวที่จะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม.ที่เป็น
เสน้กั้นพรมแดนระหวา่งรัสเซียและจอร์เจีย  

 น าท่านสู่ ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่ก่อสร้างอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่
ริมแม่น ้ าอรักวี ที่ต ั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 
ภายในยงัมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยงัมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท  าให้เห็นภาพ
ทิวทศัน์อนัสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานที่ที่
ส าคญัส าหรับน าน ้ าที่เก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 
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จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี ้ (Kazbegi) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองดั้ งเดิม แต่ปัจจุบนัได้เปล่ียนมาเป็นช่ือ สเต
พานทส์มินดา้ (Stepantsminda) หลงัจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ  านักอาศยัและก่อสร้าง
สถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริม ฝ่ังแม่น ้ าเทอร์ก้ีที่มีความยาว
ประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่นความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่
ปานกลางมีความช้ืนและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเยน็และยาวนาน มี
อุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนที่หนาวเยน็ที่สุด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเปล่ียนการเดินทางเป็นรถจ๊ีบ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti 
Trinity Church) ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกนัว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda 

Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือที่เรียกที่นิยมกนัของโบสถ์ศกัด์ิแห่งน้ีสถานที่แห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังขวาของแม่น ้ าชคเฮรี อยูบ่น
เทือกเขาของคาซเบก้ี ซ่ึงเป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD มายงัสถานที่แห่งน้ี ขึ้นอยูก่บั
สภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะที่ปกคลุมอยู ่และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางให้มากที่สุด ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้
เน่ืองจากสภาพอากาศ)  

Ananuri Fortress 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทที่มีช่ือเสียงที่ตั้งอยูบ่ริเวณที่ราบ
เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ที่มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งน้ีเป็นแหล่งที่
พกัผอ่นเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงที่สวยงามและมี
หิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา  
หลงัจากนั้นเดินทางกลบัสู่เมืองเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เพือ่เดินทางสู่ที่พกั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

พักที่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า 

DAY 3 
เมืองซิกนาก–ี วิหารบอดี – ควาเรล ี– สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลซีิ (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองซิกนาก ี(Sighnaghi City) ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองเขตซิกนากี ใน
จงัหวดัคาเคตีที่อยูท่างดา้นใตข้องประเทศ ซ่ึงห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 110 กม. เป็นเมืองเล็กๆที่มีพื้นที่
ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 4,000 คนมีการปลูกพชืพนัธุไ์มห้ลายอยา่งโดยเฉพาะ
ตน้องุ่นพนัธุต่์างๆ จึงท าให้เป็นเมืองที่มีความส าคญัที่มีการท าเหลา้ไวน์ ผลิตพรม และผลิตอาหารที่ส าคญัของ
จอร์เจีย ซ่ึงต่อมาไดรั้บการบูรณะและปรับปรุงใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง พร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ
มากมาย จึงท าใหมี้ช่ือเสียงส าหรับนกัท่องเที่ยวใหท้่านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนากี ที่ต ั้ง
อยูใ่นบริเวณเทือกคอเคซสัใหญ่ที่มีภูมิอากาศแบบส่ีฤดูในหน่ึงปีและมีอุณหภูมิปานกลาง ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิ
สูงที่สุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอุณหภูมิจะอยูท่ี่ประมาณ 1 องศา 

เดินทางสู่ วหิารบอด ี(Bodbe Monastery) ซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นที่ของ เมืองซินากี ้(Sighnaghi) เป็นวหิารของ

ชาวจอร์เจียนที่นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในคร้ังแรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาใน
ศตวรรษที่ 17 ก็ไดมี้การ  สร้างต่อเติมขึ้นมาอีก จนกระทัง่วหิารแห่งน้ีมีความส าคญัและเป็นหน่ึงในวหิารที่จะมี
น าท่องเที่ยวเดินทางมาท าพธีิแสวงบุญ 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

น าท่านสู่เขต ควาเรล ี(Kvareli) ที่แปลวา่ “ไวน์” ของแควน้คาเคติ ที่เป็น 1ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ 
ของจอร์เจีย ที่ที่มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นท าไวน์ โดยมีการท าอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขา 
ขนาดมหึมา จ านวน 15 อุโมงคแ์ละมีเสน้ทางเช่ือมแต่ละอุโมงค ์เพือ่ใหเ้ป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิ 

Bodbe Church 
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เหมาะสม จากนั้นใหท้่านไดชิ้มไวน์คูวาเรลี รสเลิศ ไวน์ทอ้งถ่ินที่มีช่ือเสียงที่สุดในภูมิภาคและสามารถซ้ือกลบั
ไดใ้นราคายอ่มเยาว ์  (ประเทศจอร์เจียมีช่ือเสียงเร่ืองไวน์โดยที่ท่านไม่เคยไดท้ราบมาก่อน ไวน์ด า หรือ ไวน์
เหลือง เน่ืองดว้ยวีธีการท าไวน์และพนัธุ์องุ่นของจอร์เจียจะมีความพิเศษ ไวน์แดงจะเขม้จนสีออกด า ส่วนไวน์
ขาวจะเขม้จนออกเหลือง) 

 
จากนั้นพาท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเมืองทบิลซีิ (Tbilisi)  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู อาหารไทย 

พักที่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า 

DAY 4 
เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวล ี– ย่านเมืองเก่าของทบิลซีิ – ป้อมนาริคาล่า – 
โบสถ์เซนต์ทรีนิตี ้– ถนนคนเดินชาเดอน่ี (B/L/-)      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) ที่ตั้งอยูท่างดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ
20กม.ในจงัหวดัคาร์ทล่ีทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจียเมืองน้ีนบัว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ 
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และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิต้ีมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ20,000 
คนเน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ในปีค.ศ.1994 

น าท่านไปชม วหิารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูก
สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาที่มีแม่นา้สองสายไหลมาบรรจบกนัคือแม่นา้มิควารีและ
แม่นา้อรักวแีละถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณที่กวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบี
เ รีย (Kingdom of Iberia)  ซ่ึงได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้ งแต่400ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราว
คริสตศ์ตวรรษที่ 5 

 
น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์อีกแห่งหน่ึงที่อยู่ใน
บริเวณของมตสเคตา้ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งน้ีถือเป็น
ศูนยก์ลางทางศาสนาที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่
เป็นอนัดบัสองของประเทศอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางที่ท  าให้ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหันมานบัถือศาสนา
คริสต ์และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยคุโบราณ
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

Jvari Monastery 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 
 จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทบิลิซ่ี 

น าท่านเดินทาง ชม ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี (Old Town of Tbilisi) ซ่ึงจะท าท่านไดพ้บเห็นความ
สวยงามและสีสันของอาคารบา้นเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศิลปะของ
เปอร์เซียและยโุรป ท าใหจ้อร์เจียมีเอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดียว 
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จากนั้นน าท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านไดช้มป้อมปราการซ่ึง
เป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความ
สม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดมี้การก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และ
ต่อมาในสมยัของกษตัริยเ์ดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดมี้การสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลได้เขา้
มายดึครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแห่งน้ีวา่ นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายวา่ ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress) 
และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะวา่เกิดแผน่ดินไหวและไดถู้กร้ือท าลายไป 

Old Town of Tbilisi 
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จากนั้นน าท่านชม โบสถ์เซนต์ทรีนิตี ้(Holy Trinity Cathedral) วหิารศกัด์ิสิทธ์ิของทบิลิซีที่เรียกกนั
ว่า Sameba เป็นโบสถ์หลกัของคริสตจกัรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้น
ระหวา่งปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวหิารที่สูงที่สุด อนัดบัที่ 3 ของโบสถอ์อร์โธด๊อกในโลก 

Narikala Fortress 
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จากนั้นให้ท่านอิสระถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีช่ือเสียง
และกล่ินไอแบบยโุรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ที่มี
สินคา้แบรนด์เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปด้วยร้านคา้ที่ขายของที่ระลึกที่เป็นสินคา้
พื้นเมืองอนัหลากหลายใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัและเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 

ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 

พักที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า  

DAY 5 
อสิระคร่ึงวัน – สนามบินกรุงทบิลซีิ – กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองทบิลิซ่ี หรือ เดินเล่นชอ้ปป้ิงที่ Galleria Mall ศูนยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบิลิซ่ีที่เตม็
ไปดว้ยร้านคา้ร้านอาหารคาเฟ่ และสินคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย  

Holy Trinity Cathedral 
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17.50น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาเรนห์ โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF082    

** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

19.00น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาเรนห์ (เพือ่แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

22.25น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF152   

** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

DAY 6 
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (-/-/-) 
08.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

 

หมายเหตุ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอร์เจีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ เช่น    

 - อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานที่ส่าคญั ปิดในวนัส่าคญัทางศาสนาและหรือแมแ้ต่สถานที่ท่องเที่ยวส่าคญัอ่ืนๆ 

อาจจะปิดโดยไม่ไดมี้การแจง้ล่วงหนา้ หรือการเขา้ชมที่เป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที่ 

 ผูป้กครองรัฐเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ไดมี้การแจง้ล่วงหนา้ เป็นตน้     

 - เน่ืองจากเป็นประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาติทั้งรัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดงันั้นอาหารส่วนใหญ่ 

 จะไดรั้บอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั        

 - โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะม้ือกลางวนัอาจจะเร่ิมที่ 13.00-14.00 น. ส่วนม้ือค่่าเร็วที่สุด 

 คือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

- เน่ืองจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทด็อกซ์เป็นหลกัมาตั้งแต่ในอดีต ท า 

ใหป้ระเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวหิารที่เก่าแก่ที่เปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชม ซ่ึงเวลาเขา้โบสถห์รือวหิารตอ้งใชผ้า้คลุม 

ศรีษะ ดงันั้นกรุณาเตรียมผา้คุลมศรีษะไปดว้ย หรือกรณีที่ไม่ไดน่้าติดตวัไปทางโบสถห์รือวหิารจะมีผา้คลุมให ้

 

 

****************************************************************** 
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** หากลกูค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์

ของตัวท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบินอตัรา  

ท่านละ 

27 ตค. – 01 พย. 62 29,900 29,900 29,900 5,000 16,900 

03 – 08 พฤศจกิายน 62 29,900 29,900 29,900 5,000 16,900 

17 – 22 พฤศจกิายน 62 29,900 29,900 29,900 5,000 16,900 

 

** อตัรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 54 ดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) 

ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านทีถื่อหนังสือเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดนิทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศจอเจยีร์ ไม่จ าเป็นต้อง

ย่ืนขอวซ่ีา โดยสามารถพ านักได้ไม่เกนิ 1ปี ต่อคร้ัง **  
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** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงิน

ไทยประมาณ 3,200 บาท) ** 

 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน GULF AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ

ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ  ากดัจ านวนช้ิน 

แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พกัระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท  าให้โรงแรมตามรายการที่ระยเุต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท  าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 54 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสม
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และความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนั

เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน 

และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงนิ 
 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที 

หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที่ก  าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท า

จองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรียด เรา

มีที่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีที่

ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง
บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น 
การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 
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 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัช่วงพเีรียดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญั

ดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที่จะประสานงาน เพือ่ใหทุ้ก

ท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้

ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณี

พเิศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพือ่

เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งน้อย 7 วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพือ่ใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพือ่จดัเตรียมล่วงหนา้ กรณี

มีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ที่หลงัจากช าระเงินกรณีที่ท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ใหท้ราบ 
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 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จ  าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็น

กรณีพเิศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลา

เดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนั

แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะ

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่จ  าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ตอ้งการได้รับบริการ หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
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(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหน้าใดหนา้หน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 

หรือ เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที่

บริษทัเร็วที่สุด เพือ่ยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที่บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที่

ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เก่ียวกบัที่นั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้

ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุด  

 ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ

ท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที่ท่านตอ้งการ  
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 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 


