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***ภาพประกอบใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน***
้

(GEO-TU8D5N -KC)

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า
✈

เทีย่ ง
✈

คา่

โรงแรมทีพ่ กั 4 ดาว

-

ASTORIA HOTEL
@TBILLISI

1

BKK – ALA – TBS

2

ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อ่างเก็บน้ าชินวารี – ทบิลิซี







ASTORIA HOTEL
@TBILLISI

3

ทบิลิซี – GORI – KUTAISI







TSKABULTO SPA RESORT HOTEL
@KUTAISI

4

KUTAISI – BATUMI







5

BATUMI – CHARDAKHI – TBILISI







6

TBILISI – MTSKHETA - TBILISI





✈

7

TBILISI – ALMATY (CITY TOUR KAZAKH)

✈

-

-

8

สนามบินสุวรรณภูมิ BKK

✈

-

-

PLACE
BKK-ALA
ALA-TBS
TBS-ALA
ALA-BKK

ตารางไฟล์บินของแอร์เอสตาน่า KC
DEP TIME
ARR TIME
1005
1625
1930
2145
2245
0425+1
0105
0855

2

WORLD PALACE HOTEL
@BATUMI
ASTORIA HOTEL
HOTEL@TBILLISI

...................@ALMATY
(ไม่ได้พกั ค้างคืน)

FLIGHT NO.
KC932
KC139
KC140
KC931

***ภาพประกอบใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน***
้
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จอร์เจีย เป็ นประเทศที่อยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของรัสเซีย ครั้งหนึ่งจอร์เจียเคยเป็ นประเทศในสหพันธรัฐรัสเซียมาก่อน
ซึ่งประเทศจอร์เจียมีประวัติศาสตร์ที่ถูกปกครองโดยหลายชาติพนั ธ์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เปอร์เซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง
และรัสเซีย จนกระทัง่ ได้เป็ นประเทศจอร์เจียอย่างในปัจจบัน ด้วยประวัติศาสตร์ของจอร์เจียที่ผา่ นการปกครองมาหลายชาติ
หลายวัฒนธรรม ทาให้จอร์เจียมีวิถีการกินดื่มที่ผสมผสาน อาหารมีเนื้อสัตว์และผักสลัดแบบยุโรปในขณะเดียวกันก็เน้นการ
กินแป้งแบบชาวเอเชียกลาง ผูค้ นจอร์เจียมีผิวขาวใสแบบยุโรป จมูกโด่งมากเหมือนเปอร์เซีย ตวงตากลมโต มองแล้วกึ่งยุโรป
กึ่งแขก ในมื้ออาหารจะมีเนื้อสัตว์หลากชนิดและผักเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งแทบทุกมื้ออาหารจะมีแป้งเป็ นจานนาไม่เน้นข้าว
เหมือนไทยเรา

 เรี ยนรู ้ วัฒนธรรม วิถีความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียมดังเดิมของชาวจอร์เจียกัน
สัมผัสอาหารเพื่อสุ ขภาพ ที่อุดมไปด้วยผักและเครื่ องเทศ ซึ่งจอร์เจียเป็ นประเทศทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของรัสเซีย
อาหารจะได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียกลางผสมกันแบบลูกครึ่ ง และกลายเป็ นอาหารยอดนิยมและรู ้จกั
แพร่ หลายตั้งแต่สมัยสตาลิน ผูน้ าสหภาพโซเวียตผูส้ ื บอานาจต่อจากเลนิน ที่นาเอาอาหารชาติตวั เองเข้ามา จนเกิดเป็ น
ร้านอาหารจอร์เจียมากมาย
นอกจากนี้จอร์เจียยังมีช่อื เสียงมาก เกีย่ วกับไวน์และน้ าแร่ เเต่เสียดายทีเ่ ราจะไม่พบเจอสินค้าเหล่านี้มากนัก
เพราะความขัดแยังทางนโยบายทางการเมืองตัง้ แต่สน้ิ สุดสหภาพโซเวียต
โดยบนโต๊ะอาหารของชาวจอร์เจียจะแบ่งเป็ น ของทานเล่นก่อนมื้ออาหาร, อาหารจานหลัก, ซุป, สลัด,ขนม
หวาน

ดินแดนลูกครึ่งเอเชีย- ยุโรป
ดินแดนแห่ งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยังเป็ นเส้ นทางสายไหมด้ วย
รู้ หรื อไม่ ว่า... จริงๆ แล้วเมือง Almaty นี้ มีดีมากกว่าแค่มาแวะเปลี่ยนเครื่ อง ...... เหตุผลเพราะแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติในแคว้น Almaty สมบูรณ์และอลังการมาก ตั้งแต่ ภูเขาหิ มะ ป่ าสนสวยงาม ไปจนถึง แคนยอนที่ขบั รถไปได้เพียง
3 ชัว่ โมง ส่วนอีกฝั่งนึงเป็ นทะเลทราย หรื อทุ่งหญ้ากว้างๆ สามารถตั้งแคมป์ เยิร์ทแบบมองโกลได้อีกด้วย
ประเทศคาซัคสถาน เป็ นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพ้นื ที่ครอบคลุมกว้างขวางในทวีปเอเชีย และเป็ นสาธารณรัฐใน
อดีตสหภาพโซเวียต เป็ นประเทศที่มีพ้นื ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 9 ของโลก
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วันแรก

กรุงเทพ - อัลมาตี้ ALA – ทบิลิชิ TBS (-/-/-)

07.00 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจ
เอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์ อัสตาน่า

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

10.15 น.✈ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอลั มาตี้ (ALA) ท่าอากาศยานนานาชาติของคาซัคสถาน
โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC932 (ใช้เวลาบิน 7 ชั ่วโมง 15 นาที)
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16.25 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอลั มาตี้ (ALA) ท่าอากาศยานนานาชาติของคาซัคสถาน
(รอเปลี่ยนเครื่อง) สู่เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
19.30 น.✈ ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC139
(ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4 ชั ่วโมง 10 นาที พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่องบิน)
21.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอร์เจีย
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออก
ของผูโ้ ดยสายขาเข้า จากนั้นนาท่านดินทางเข้าสู่ตวั เมืองทบิลิซี และเดินทางไปยังโรงแรมที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อน
ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI DAY 1 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อ่างเก็บน้ าชินวารี - คัสเบกิ (B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian
Military Highway ถนนสายนี้ เป็ นถนนสายสาคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้ นในสมัยที่
จอร์เจียอยูภ่ ายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็ นเส้นทางหลักใน
การข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ ถนนแห่ง
ประวัติศาสตร์นี้เป็ นเส้นทางที่จะ
นาท่านขึ้ นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็ นเทือกเขาที่
ตั้งอยูร่ ะหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเค
ซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย
ระหว่างทางนาท่านแวะ ชมป้ อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้ อมปราการ
อันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้ นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกาแพง
ที่ลอ้ มรอบป้ อมปราการแห่งนี้ ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงาม
ของโบสถ์ 2 หลังที่ต้งั อยูภ่ ายใน ซึ่งเป็ นโบสถของชาวเวอร์จิน ภายในยังมี
หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ต้งั ตระหง่าน จากมุมสูงของป้ อมปราการนี้ จะมอง
ทัศนี ยภาพที่สวยงามของ
อ่างเก็บน้ าชินวารี (ZHINVALI)ที่ซึ่งทาให้ชาวเมือง
ทบิลิซีมีน้ าไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนี ยภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบ
สถานที่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั ่ง
แม่น้ า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บน
เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทาง สู่เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความ
สูงที่ 1,700เมตร หรือในปั จจุบนั เรียกว่า เมืองสเตปั นสมินดา
6
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(Stepansminda) ชื่อนี้ เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้ แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยูว่ ่า คัสเบกิ(GEO-TU8D5N
อยู่ เมืองนี้ อยูห่ ่า-KC)
งจากเมือง
หลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย
มีภูมิทศั น์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น
จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็ นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั ่งรถจิ๊ป 4X4 1คัน ขึ้ นได้ประมาณ 6 ท่านเท่านั้น เพื่อขึ้ นเขา
ไปชมโบสถ์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที สู่เนิ นเขา ที่ต้งั ของโบสถ์สมินดา ซาเมบา
Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH) คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์สาคัญหนึ่ งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิ ตขนาด
ใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของ
เทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถ์เล็กๆที่ต้งั อยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาจึงทาให้ที่นี่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมา
ตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยูภ่ ายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนิ นเขาซึ่ง
ล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร
***หมายเหตุ เนื่ องด้วย เดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปี จะเป็ นช่วง WINTER ของประเทศจอร์เจีย หิมะจะตก
เป็ นจานวนมากและแต่ละปี ความความหนาวเย็นของน้ าแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากัน ทาให้ทางขึ้ นเขาสู่โบสถ์สมินดา วาเมบา
นั้นปิ ดเพราะถนนลื่น ก่อให้เกินอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถขึ้ นไปได้ โดนหน้างานในแต่ละครั้งจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ ****
เนื่องจากสภาพอากาศช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน เป็ นฤดูหนาว เราจึงนาทุกท่านกลับลงมานอนใน
ตัวเมืองทบิลิซีเพื่อความปลอดภัย
ค่ำ รับประทำนอำหำรเย็น ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL@TBILLISI DAY 2 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

ทบิลิซี – GORI – KUTAISI

(B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุกวันนี้ เป็ นเมือง
แห่งประวัติศาสตร์ เป็ นที่รจู ้ กั กันดีวา่ เป็ นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็ น
ผูป้ กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ ยมในการปกครองใน
เมืองกอรีแห่งนี้
นาท่ าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ่ งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่ นฐานในดิ นแดน
แถบนี้ กันมานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods)
ช่วง500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้ มีความเจริญ
สุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้
เป็ นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีหอ้ งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่ง
7
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เป็ นลัทธิบูชาไฟ เป็ นลัทธิของคนในแถบนี้ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปี ก่อน(GEO-TU8D5N
และยังมีหอ้ งต่างๆ
ซึ่งคาดว่า
เป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้ นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 จาก

จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ เสียชีวิต

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นั้นนาท่านเดินทาง สู่เมืองคูไตซี(KUTAISI) พาท่านย้อนกลับไปเมื่อสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เมืองนี้ เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ ของอาณาจักรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอร์เจียน
โบราณนัน่ เอง
คา่

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม TSKABULTO SPA HOTEL@KUTAISI DAY 3 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

KUTAISI – BATUMI

(B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าทุ ก ท่ า นชมตลาดผลไม้แ ละขายข้า วของต่ า งๆยามเช้า ให้ได้รู จ้ ัก ผลไม้อัน ขึ้ นชื่ อ ของจอร์เจี ย สิ น ค้า พื่ น เมื อ ง
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จากตั ว เมื อ งไปไม่ ไ กลนั ก เป็ นแหล่ ง มรดกโลกด้ า นวัฒ นธรรมของจอร์ เ จี ย แห่ ง แรก นั้ นคื อ อารามจี ล าติ ”
(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวง ของเมือง ถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ซึ่งทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศ
ให้อ ารามจี ล าติ เป็ นมรดกโลกเมื่ อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริ เวณอารามแบ่ งเป็ นสองส่ วนคื อ โบสถ์เซนต์ นิ โคลาส
(St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ (St.George) ในโบสถ์เซนต์นิโคลัสนั้น มีภาพเขียนสีเฟรสโกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
คริสต์ศาสนาที่ สวยงามตระการ ตามากมายหลายภาพ และยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และที่ สาคัญ ตรง บริเวณโดม
ขนาดใหญ่ของโบสถ์ซึ่งเป็ นภาพพระแม่มารีน้ัน ใช้กระเบื้ อง โมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 ล้านชิ้ น งดงามมากๆ

และสถานที่สาคัญที่ได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ งของ จอร์เจียคือ “มหาวิหารบากราติ” ตั้งอยูใ่ นเมือง
คูไตซี เช่ นกัน แม้จ ะถู ก ท าลายไปบ้างจากพวกเติ ร์ก แต่ บางส่วนก็ ย ังคงอยู่จ นถึ งทุ ก วันนี้ สร้างในปี ศตวรรษที่ 11
สะท้อนถึ งสถาปั ต ยกรรมยุ ค กลางอย่างเด่ น ชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จ ะได้รับ ความเสี ย หายทั้งจากศัต รูผู ้รุก รานและภัย
ธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด และสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเนื่ องจากโบสถ์ต้งั อยู่
บนเนิ นเขา Ukimerioni ทาให้สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพที่สวยงามได้โดยรอบ
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไป ยังเมืองบาทูมี่ (BATUMI) (ระยะทางประมาณ 140 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชม.) เมืองนี้ เป็ นเมืองที่ต้งั อยูร่ ิมทะเล บนชายฝั ่งตะวันออกของทะเลดา เป็ นเมืองหลวงของ
อัตจารา (Ajara) เป็ นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยูท่ างด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้ นที่บริเวณ
กว้างปละมีสภาพภูมิทศั น์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีท้งั บริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่ าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนิ นเขา
ที่เขียวชอุ่ม เป็ นหนึ่ งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้ นที่ดา้ นหนึ่ ง
ของเมืองที่ถูกล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลดา เมืองบาทูมิ (Batumi)
เป็ นเมืองที่มีท่าเรือสาคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง
จากนั้นนาท่าน ชม รูปปั้ นความรักในบาทูมีเป็ นอนุ สาวรียท์ ี่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึ่งเป็ นรูปปั้ นขนาด
ใหญ่ที่แสดงถึงความรักที่แท้จริง ประวัตขิ องประติมากรรม "Ali and Nino" ด้วยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไม่
สามารถอยูด่ ว้ ยกันได้เพราะผูช้ ายคนนั้นเป็ นมุสลิมและผูห้ ญิงคนนั้นเป็ นคริสเตียน พวกเขาต้องอดทนทั้งการปฏิวตั ิและ
สงครามกลางเมืองเพื่อเป็ นพยานในการก่อตัวของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยอาลีและนี โม่จะค่อยๆขยับเข้าหากัน
เปลี่ยนท่าทุก ๆ 10 นาทีจนกระทัง่ พวกเขาพบกันและรวมเข้าเป็ นหนึ่ งเดียว

นาท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square สร้างขึ้ นในปี 2009
เป็ นอาคารที่ได้รบั การออกแบบโดยสถาปนิ กชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปั ตยกรรมแบบ
ผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็ นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่ง
ใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ
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คา่

(GEO-TU8D5N -KC)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั WORLD PALACE HOTEL @BATUMI DAY 4 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หา้

BATUMI – TBILISI

(B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว เดินทางสู่ ทบิลิซี (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชัว่ โมง 20 นาที )
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองทลิบิซี TBILLISI เพื่อชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี
(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรียกกันว่า HOLY SAMEBA เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยูใ่ นท
บิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้ นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็ นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธ
ดอกในโลก
เช้า

ค่ำ

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ร้ ำนอำหำร
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI DAY 5 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก
เช้า

TBILISI – มิสเคด้า (MTSKHETA) – TBILISI (B/L/-)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านดินทางเข้าสู่ตวั เมืองทบิลิซี ถูกสร้างโดยกษัตริยว์ าคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมื่อครั้งคริ
สตศรรษที่ 5 หรือเมือประมาณ 1,500 ปี ก่อน เมืองนี้ อยูใ่ นสายทางหนึ่ งของเส้นทางสายไหม และปั จจุบนั ยังมีบทบาท
สาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่ องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ต้งั ที่เป็ นจุดตัดระหว่าง
ทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
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นาท่านเที่ยวชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) ชมป้ อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุ สาวรีย ์
มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้ อมนาริกาลาเป็ นปราการหินขนาดใหญ่ต้งั อยูบ่ นเนิ นเขาเหนื อ
นครทบิลิซี สร้างขึ้ นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้ กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ
บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมยั ยัด (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้ อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่
7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่วา่ NARIN QALA แปลว่าป้ อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้ อม
นาริกาลาเป็ นป้ อมแห่งหนึ่ งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด

จากนั้นนาทุกท่าน สู่สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เป็ นอีกหนึ่ งงานสถาปั ตยกรรมที่น่าสนใจใน
เมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปั คนิ กชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะ
การออกแบบร่วมสมัย เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่อิตาลี
และนาเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมือง Tbilisi ที่ต้งั นั้นอยูบ่ นแม่น้ า Mtkvari River สามารถ
มองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเป็ นเวลา 90
นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้ า
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (MTSKHETA) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของ
จอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยูห่ ่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีต
เมืองนี้ เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเป็ นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี
ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยูแ่ ล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี้
ช่วงศตวรรษที่ 4 องค์การยูเนสโก ได้ขนทะเบี
ึ้
ยน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF
MTSKHETA) เป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกไดขึ้ นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทส
เคต้าให้เป็ นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE)
นาท่านชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกาย
ออโธด๊อก สร้างขึ้ นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้ เป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขน
ขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนี โน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่ งในประเทศตุรกีปัจจุบนั ) ได้
นาไม้กางเขนนี้ เข้ามาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็ นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล

นาท่านแวะช้อปปิ้ งห้างดัง ก่อนเข้าสนามบิน
East Point เป็ นห้างสรรพสินค้าที่มีรา้ นค้ามากมาย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม,เสื้ อผ้า
นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอสั มาตี้ ALA เพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพ
19.00 น.ออกเดินทางสู่ เมืองอัลมาตี้ ALA โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 140
22.45 น. นาท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซี เพื่อเดินทางสู่ ประเทศคาซัคสถาน เมืองอัลมาตี้

วันทีเ่ จ็ด

อัลมาตี้ (CITY TOUR KAZAKH)

(B/L/D)

04.25+1 น.

เดินทางถึงสนามบิน อัลมาตี้ (คาซัคสถาน TBS)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาทุกท่านสู่ โรงแรมที่พกั ให้ทุกท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ................................. @ALMATY ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เพื่อทาการชาระล้าง
ร่างกาย ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว (ไม่ได้พกั ค้างคืน)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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จากนั้นนาท่านท่องเที่ยวสถานที่สาคัญของ กรุงอัลมาตี้ เริ่มด้วยการ ชมจตุรสั สาธารณะ
(Republic Square)
สวนสาธารณะสาคัญที่เป็ นที่ต้งั ของอนุ สาวรียอ์ ิสระภาพ (Monument of Independence) และสวนสาธารณะแพนฟิ ลอฟ
(Panfilovtzev Park) สร้างขึ้ นเพื่อแสดงความราลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียตรบกับนาซีในสงครามโลกครั้งที่
สอง จากนั้นนาท่านชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ (Zenkov Cathedral) ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี
คศ.1911 อย่างน่ าอัศจรรย์เป็ นโบสถ์ไม้ที่ไม่ใช้ตะปูในการสร้าง เลยนับเป็ น1ใน 8 สถาปั ตยกรรมซึ่งสร้างด้วยไม้ที่
พิเศษที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยูใ่ นสวนแห่งนี้ ด้วย

เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น
จากนั้น ให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ้ งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต GREEN MARKET ซึ่งมีท้งั สินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้ง
เสื้ อผ้าเครื่องแต่งกาย ไข่ปลาคาร์เวียร์ของที่ระลึก ของสดของแห้ง อาทิ ถัว่ ชนิ ดต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
พิตาชิโอ อัลมอนด์ ผลไม้แห้ง ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย

คา่
บริการอาหารคา่ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
19.00 น.นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอสั มาตี้ ALA เพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่แปด

สนามบินสุวรรณภูมิ

(-/-/-)

01.05 น.ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 931
(ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ชั ่วโมง 40 นาที)

08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
14
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อัตราค่าบริการ ขัน้ ตา่ 15 ท่าน
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

47,888.- บาท

10,500 บาท

05 - 12 เม.ย.63
03 – 10 พ.ค.63

31พ.ค.–07มิ.ย.63
21 – 28 มิ.ย.63
05 – 12 ก.ค.63
49,888.- บาท 48,888.- บาท
26ก.ค. – 02ส.ค.63
09 – 16 ส.ค. 63
06 – 13 ก.ย.63
20 – 27 ก.ย.63

UPDATE 14JAN20
*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก ***
ราคานี้ขายในคณะที่มากกว่า 15 – 20 ท่านขึ้นไป //ในกรณี ที่คณะออกเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน หรื อมาตรฐานของการ
ยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้กรณี ที่คณะออกเดินทางกรณี ที่ต่ากว่า 15 ท่าน ทางคณะทัวร์จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้นในกรณี ที่
คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีหวั หน้าทัวร์ไทย อานวยความสะดวก ***

ประกาศจาก สถานทูตคาซัคสถานประจาประเทศไทย
ยกเว้นวีซ่า สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย โดยมีผลตั้งแต่ 30 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป
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เงื่อนไขการจอง
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วันหลังจากที่มีการจอง
พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผูท้ ี่จะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณี ที่ตอ้ งการออกตัว๋ ภายในประเทศ กรณี ลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนที่บริ ษทั ฯ จะทาการออกตัว๋ ล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อน

การเดินทาง
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อัตราค่าบริการนี้ รวม

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) , ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน ห้ องจะเป็ นเตียง TWIN ROOM รวมทังสิ
้ ้น 5 คืน
(พักห้องละ 2-3 ท่าน ในกรณีตอ้ งการพัก 1 ท่านต่อห้อง ต้องชาระค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่กาหนด)
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ ตลอดรายการ
 อัตราค่าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัย
อายุตา่ กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ ม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงิน
คุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry) น้ าหนักต้องไม่เกิน
7 ก.ก. 1ใบ

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม








ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว หรือ ค่าใช้จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายต่างๆอันสืบเนื่ องมาจากความล่าช้าของสายการบิน,สนามบินต้นทางหรือปลายทาง,อุบตั ิภยั ทาง
ธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ กรมแรงงานทั้งที่ เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุ มของ
บริษัท
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 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD /วัน, พนักงานขับรถ 2 USD /วัน,ร้ านอาหาร, ทิปหัวหน้ าทัวร์ จาก
เมืองไทย USD /วัน ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม
 3 USD / ท่าน สาหรับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น x 7 วัน = 21 USD
 2 USD / ท่าน สาหรับคนขับรถต่อวัน x 7 วัน = 14 USD
 3 USD /ท่าน สาหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 8 วัน = 24 USD

รวมค่าทิป 59 USD/ท่านหรือประมาณ 1,950 บาทไทย
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล รับรอง
บริษัทจะทาเรื่องยืน่ เอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้
อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือ
ไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ

หมายเหตุ โปรดอ่าน !!
กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน ทาง
คณะทัวร์ ขอเพิ่มท่านละ 2,000 บาท กรณีที่คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีไกด์ อานวยความสะดวก **
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15ท่าน หรือตา่ กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอ
พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกที
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
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บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่
เกิดจากสายการบิน เครื่ องบินรี เลย์ ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จ่าย
เพิ่มที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ อุบตั ิเหตุตา่ ง เนื่องจาก
รายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทาง
บริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมือง
สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA)
หรื อ การแจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย
ปฏิเสธในการเข้ าและออก
หากท่ านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือได้ว่าท่ านได้ยอมรั บ และตกลงตามในรายการทัวร์ทุ กอย่างตามที่ แจ้งไว้ตาม
เอกสารด้านบนแล้ว

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผูโ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทา
การจองไว้กบั ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตัว๋ ดังกล่าว ถ้าเกิด
ข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**
กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลังจากที่ท่านได้ทาการจองและชาระเงินแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวในทุกกรณี **
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