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รหัสโปรแกรม : 15916 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

29 พฤศจกิายน-3 ธนัวาคม 2562 30,903 6,500 PS 30 

8-12 ธนัวาคม 2562 29,992 6,500 PS 30 

13-17 ธนัวาคม 2562 31,913 6,500 PS 30 

20-24 ธนัวาคม 2562 31,913 6,500 PS 30 

29 ธนัวาคม - 2 มกราคม 2563 33,933 6,500 PS 30 
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ดนิแดนิแ  ดนสองทวปี ดนสองทวปี   ““จอรเ์จยีจอรเ์จยี” ”  5 วนั 3 คนื  

::: สญัลกัษณข์องจอรเ์จยี Gergeti Trinity Church โบสถโ์บราณกลางหบุเขา ::: 

สมัผสัความหนาว ทา่มกลางหมิะหนานุม่ ณ ลานสกชีือ่ดงั สนกุสนานเพลดิเพลนิเต็มอิม่  

ชมวฒันธรรมเกา่แก ่ วหิาร  l  โบสถ ์ l  ป้อมปราการ 

เดนิทางโดยสายการบนิยเูครนแอรไ์ลน ์(PS) 

ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพเิศษ/คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ 2,000 บาท,ทา่น/คา่ทปิหวัหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่ับความพงึพอใจ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเคยีฟ – สนามบนิทบลิซิ ิ(ประเทศจอรเ์จยี) 

09.30 น.  คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิยเูครนแอร์

ไลน ์(PS) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

12.05 น. เดนิทางสู ่จอรเ์จยี โดยสายการบนิยเูครนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่PS272 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)   

17.55 น. ถงึ สนามบนิเคยีฟ ประเทศยเูครน   น าทา่นรอตอ่เครือ่งเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิทบลิซิ ิ

20.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ิจอรเ์จยี โดยสายการบนิยเูครนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่PS517 

01.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิ ิ(ประเทศจอรเ์จยี) จอรเ์จยี(Georgia) เดมิปี พ.ศ. 2534-2538 เรยีกว่า สาธารณรัฐ

จอรเ์จยี เป็นประเทศทีอ่ยูท่างตะวนัออกของทะเลด าในคอเคซสัตอนใต ้ในอดตีเป็นสาธารณรัฐหนึง่ของสหภาพ

โซเวียต มอีาณาเขตทางเหนือจรดประเทศรัสเซยี ทางใตจ้รดประเทศตุรกี ประเทศอาร์มเีนียและประเทศ

อาเซอรไ์บจาน  (เวลาทอ้งถิน่จอรเ์จยีชา้กว่าประเทศไทย 3 ชม.) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั L PLAZA HOTEL TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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วนัทีส่อง  ทบลิซิ ิ– ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) – ★ OPTION โบสถเ์กอเกตี ้ทรนีติ ี ้(Gergeti Trinity 

Church) – ★ ลานสกกีดูาอรู ี(Gudauri Ski Resort) 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางตามทางหลวงที่ส าคัญซึ่งเป็น

เสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารที่ เ รียกว่า 

“Georgian Military Highway” ไดถู้กสรา้งขึน้โดย

สหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใตก้าร

ปกครองเป็นถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะน าสูเ่ทอืกเขาคอ

คาซัสใหญ่ “Greater Caucasus” ที่มีความยาว

ประมาณ 1,100 ก.ม. ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง

รัสเซยีและจอรเ์จยี ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม ป้อมอ

นานูร ี(Ananuri Fortress) เป็นสถานทีก่่อสรา้งอัน

เกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรักว ีซึง่

ถูกสรา้งขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการใน ศตวรรษที ่16-17 

ภายในยังมโีบสถ ์2 หลังทีถู่กสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยังมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู ่ท าใหเ้ห็นภาพ

ทวิทัศนอ์นัสวยงามของเบือ้งลา่งและอา่งเก็บน ้าซนิวาล ี“Zhinvali Reservoir”  

★ OPTION โบสถเ์กอเกตี ้ทรนีีตี้  เปลีย่นประสบการณ์เดนิทาง 

โดยน่ังรถเล็กเดินทางสู่  โบสถ์เกอเกตี้ ทรีนีตี ้

(Gergeti Trinity Church) โบสถท์ีต่ัง้อยู่สงูจาก

ระดับน ้าทะเลประมาณ 2,170 เมตร เป็นโบสถ์ใน

นกิายโปรแทสเทนซท์ีเ่ชือ่ในหลักตรเีอกภาพ อาคาร

โบสถแ์ละหอระฆงัสรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่14 ใน

เวลานัน้เป็นโบสถค์รสิตเ์พยีงแห่งเดยีวทีต่ัง้อยู่ในจังหวัดคาว ีปัจจุบันดว้ยการสรา้งทีม่เีอกลักษณ์ของโบสถ์

โบราณทีส่รา้งบนเขาสูงชัน ท าใหโ้บสถ์แห่งนี้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าประเทศจอร์เจีย  ชมววิของ

เทอืกเขาคาซเบก ี(Mt.Kazbeghi) ทีง่ดงามตระการตา  (ค่าออพชัน่โบสถเ์กอเกตี ้ประมาณ 600-700 บาท 

ขึน้อยูก่บัคา่เงนิ ณ วนัน ัน้ๆ ไม่รวมในค่าทัวร ์สนใจตดิต่อสอบถามไดท้ีไ่กดแ์ละหัวหนา้ทัวร์คะ) (**หมาย

เหต ุ การเดนิทางเทีย่วชมสถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งนี ้ ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วันเดนิทาง โดยจะค านงึถงึความ

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อสู ่เมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) โดยวิง่ไปตามหุบเขาทีอ่ยูบ่นสองฝากฝ่ังของแมน่ ้าอรักวี

เมอืงกดูาอรู ีเป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอคาซสัใหญ่ทีม่ี

ความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหล่งทีพ่ักผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะ

นยิมมาเลน่ในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา    

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

★★ Ski ★★ น าท่านเขา้สู ่สกรีสีอรท์กดูาอรู ี(Gudauri Ski Resort) ลานสกตีดิอันดับโลก ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกฬีาฤดู

หนาว ใหท้า่นเลน่หมิะไดอ้ยา่งเต็มทีใ่นสว่นทีบ่างท่านตอ้งการเล่นสก ีกรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวรแ์ละตอ้งเตรยีม

ร่างกายใหพ้รอ้ม (หมายเหตุ : ค่าใชจ้่ายตดิต่อหัวหนา้ทัวร ์ไมร่วมค่าเชา่อปุกรณ์สก,ีเครือ่งเล่น ค่าเชา่ชดุกัน

หนาว กรณุาเตรยีมถุงมอื ผา้พันคอ แว่นกันแดดและเครือ่งกันหนาวใหพ้รอ้ม) ลานสกมีหีลายโซน ทัง้ลานหัด

เล่นและโซนส าหรับเด็ก อสิระใหท้่านไดเ้ล่นหมิะตามอัธยาศัย ส่วนทีท่่านทีไ่มไ่ดเ้ล่นสก ีสามารถเก็บภาพ

บรรยากาศทีส่วยงาม จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุทบลิซิ ิ

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั L PLAZA HOTEL TBILISI หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่าม  ทบิลิซิ – ว ิหารศกัดิส์ทิธิ์ทร ินติ ี้ (Trinity Cathedral) – ข ึน้กระเช้าสู่ยอดเขามตตัสมินดา 

(Mtatsminda Mountain)  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ

แห่งจอร์เจีย เป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกจิของ

ประเทศจอรเ์จยี ทบลิซีมีปีระชากรประมาณ 1,473,551 คน เมอืงนี้

มธีรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์เพราะมแีหล่งน ้ามากมาย วาคตัง กอรก์า

ซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่คารต์ล ี(ไอบเีรยี) 

ไดก้่อตั ้งเมืองนี้ข ึน้ในคริสต์ศตวรรษที่ 4 ทบลิีซีเป็นศูนย์กลาง

อตุสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสั เมอืงนี้อยูใ่นสายหนึง่ของเสน้ทางสายไหมและปัจจุบัน

ยงัส าคัญในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนือ่งจากทีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตดัระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวปียโุรป ทบิ

ลซี ีตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าครูา (Kura) หรอืเรยีกวา่แมน่ ้ามตควาร ี(Mtkvari) มเีนื้อที ่372 ตารางกโิลเมตร ชาวทบลิี

ซสีว่นใหญนั่บถอืศาสนาครสิตน์กิายอสีเทริน์ออรท์อดอกซ.์ 

น าทา่นเขา้ชม วหิารทรนิติี ้(Trinity Cathedral) ชมวหิารศักดิส์ทิธิ์

ของบทิลิซีศาสนาคริสต์ นิกายออโธด๊อกซ์ Orthodox ที่เป็น

ศาสนาที่มีความแพร่หลายในประเทศจอร์เจีย เพราะในอดีต

ประเทศนี้เคยเป็นเมอืงอยู่ภายใตก้ารปกครองของประเทศรัสเซยี 

สามารถจุคนทีม่าบชูาไดถ้งึ 15,000 คน ถอืว่าเป็นโบสถท์ีส่งูทีส่ดุ

ในโลกของศาสนาครสิตน์กิายออเธอรด์๊อกซ ์Orthodox  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่ยอดเขามตัตสมนิดา (Mtatsminda Mountain)  

โดยกระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูจ่ดุชมววิทีส่ามารถชมเมอืงไดอ้ยา่งสวยงาม 

ตั ้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงแห่งจอร์เจีย ท่านสามารถเก็บภาพ

บรรยากาศมมุสงู 360 องศาทีจ่ะเห็นววิโดยรอบเมอืงทัง้หมด อสิระ

ถา่ยรปูชมววิตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย. 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั L PLAZA HOTEL TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ทลบิซิ ิ– ชอ้ปป้ิงถนนรสุตาเวล ี– สนามบนิทบลิซิ ี– สนามบนิเคยีฟ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชอ้ปป้ิงใจกลางกรุงทบิลิซี  ถนนรุสตาเวลี (Rustaveli 

Avenue) ถนนสายหลักของเมอืงทีม่กีลิน่อายแบบยโุรป ถนนสายนี้

มทีัง้ท าเนยีบรัฐบาล โบสถเ์กา่แก ่โรงเรยีน หอ้งสมดุ โรงละครและ

เป็นถนนทีค่กึคักทีส่ดุ มรีา้นคา้ทีข่ายสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย

ยีห่อ้และยงัมขีองทีร่ะลกึพืน้เมอืง งานศลิปะรมิถนนทีว่างขายตลอด

รมิสองขา้งทาง อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ เลอืกชมของทีช่อบตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตทิบลิซิ ีเพือ่ตรวจเอกสารการเดนิทาง (ท่านตอ้งเผือ่เวลาพอสมควร 

เนือ่งจากเป็นสนามบนิทีม่กีารตรวจกระเป๋า และสิง่ของตา่ง ๆ อยา่งละเอยีดและคอ่นขา้งเขม้งวด)  

17.15 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิยเูครนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่PS516 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)   

18.20 น. ถงึ สนามบนิเคยีฟ ประเทศยเูครน   น าทา่นรอตอ่เครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 

19.55 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิยเูครนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่PS271 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
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
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
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วนัทีห่า้  สนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ   

09.55 น.    ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ..................... 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู เ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืว่าลูกคา้รับทราบ

ตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุ

ไฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบทุก

กรณี. 

 

ฤดูหนาวมีข้อควรระว งั  : สภาพอากาศจะมืด เ ร็ว  สี่โมงเ ย็นก็มืดแล ว้  สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะปิดเ ร็วไป  

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

*ประเทศจอร์เจียเป็นประเทศที่เราคนไทยสามารถไปเที่ยวไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งขอวีซ่า (Visa) ที่ส าคัญเราสามารถพ านักอยู่ใน

ประเทศนี้ได ้365 วัน* 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่
มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 30 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง
ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทาง

ไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 



 
 

 
 
 
 
 
 

8 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท

รปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจ
โปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่
จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, 

ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตุจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดย

โรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอ

เปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่

สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัด

ก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณา

ในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการ

กระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็น

แบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของรัสเซยี หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ 

ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางใน
บางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศรัสเซยี สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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