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วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 BKK – ALA – TBS  ✈ ✈ - 
ASTORIA HOTEL  

@TBILLISI 

2 ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อ่างเก็บน ้าชินวารี - คสัเบกิ     X X X 
GUDAURI INN HOTEL 

@GUDAURI 

3 กูดาอูรี  GUDAURI – GORI – KUTAISI   X X X 
TSKABULTO SPA RESORT HOTEL 

@KUTAISI 

4 KUTAISI – BATUMI  X X X 
WORLD PALACE HOTEL 

@BATUMI 

5 BATUMI – CHARDAKHI – TBILISI X X X 
ASTORIA HOTEL 

HOTEL@TBILLISI 

6 TBILISI – MTSKHETA - TBILISI X X X 
ASTORIA HOTEL  

@TBILLISI 

7 TBILISI - ALMATY X - -  

8 BKK ✈ ✈ -  

 

จอร์เจีย เป็นประเทศท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องรัสเซีย คร้ังหน่ึงจอร์เจียเคยเป็นประเทศในสหพนัธรัฐรัสเซียมาก่อน 

ซ่ึงประเทศจอร์เจียมีประวติัศาสตร์ท่ีถูกปกครองโดยหลายชาติพนัธ์มาอยา่งยาวนาน ตั้งแต่เปอร์เซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง 

และรัสเซีย จนกระทัง่ไดเ้ป็นประเทศจอร์เจียอยา่งในปัจจบนั ดว้ยประวติัศาสตร์ของจอร์เจียท่ีผา่นการปกครองมาหลายชาติ

หลายวฒันธรรม ท าใหจ้อร์เจียมีวิถีการกินด่ืมท่ีผสมผสาน อาหารมีเน้ือสตัวแ์ละผกัสลดัแบบยโุรปในขณะเดียวกนักเ็นน้การ

กินแป้งแบบชาวเอเชียกลาง ผูค้นจอร์เจียมีผิวขาวใสแบบยโุรป จมูกโด่งมากเหมือนเปอร์เซีย ตวงตากลมโต มองแลว้ก่ึงยโุรป

ก่ึงแขก ในม้ืออาหารจะมีเน้ือสตัวห์ลากชนิดและผกัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแทบทุกม้ืออาหารจะมีแป้งเป็นจานน าไม่เนน้ขา้ว

เหมือนไทยเรา 

 เรียนรู้ วฒันธรรม วิถีความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมดงัเดิมของชาวจอร์เจียกนั  

สัมผสัอาหารเพื่อสุขภาพ ท่ีอุดมไปดว้ยผกัและเคร่ืองเทศ ซ่ึงจอร์เจียเป็นประเทศทางตะวนัตกเฉียงใตข้องรัสเซีย 

อาหารจะไดรั้บอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียกลางผสมกนัแบบลูกคร่ึง และกลายเป็นอาหารยอดนิยมและรู้จกั

แพร่หลายตั้งแต่สมยัสตาลิน ผูน้  าสหภาพโซเวยีตผูสื้บอ านาจต่อจากเลนิน ท่ีน าเอาอาหารชาติตวัเองเขา้มา จนเกิดเป็น



ร้านอาหารจอร์เจียมากมาย 

นอกจากน้ีจอรเ์จยียงัมชีื่อเสยีงมาก เกีย่วกบัไวน์และน ้าแร่ เเต่เสยีดายทีเ่ราจะไมพ่บเจอสนิคา้เหลา่น้ีมากนกั 

เพราะความขดัแยงัทางนโยบายทางการเมอืงตัง้แต่สิน้สุดสหภาพโซเวยีต 

โดยบนโต๊ะอาหารของชาวจอร์เจียจะแบ่งเป็น ของทานเล่นก่อนม้ืออาหาร, อาหารจานหลกั, ซุป, สลดั,ขนม

หวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.00 น.คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแลในการตรวจเอกสาร

การเดินทาง เคานเ์ตอรข์องสายการบินแอร ์อสัตาน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.05 น.✈ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิลัมาตี้  (ALA) ท่าอากาศยานนานาชาตขิองคาซคัสถาน  

โดยสายการบินแอร ์อสัตาน่า เที่ยวบินที่ KC932 (ใชเ้วลาบิน 7 ชัว่โมง 15 นาที) 

 

 

 

 

 

 

16.35 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตอิลัมาตี้  (ALA) ท่าอากาศยานนานาชาตขิองคาซคัสถาน  
ห่างจากกรุงอลัมาตไีปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร (รอเปล่ียนเครื่อง) สู่เมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จยี 

19.30 น.✈ ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิชิ ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบินแอร ์อสัตาน่า เที่ยวบินที่ KC139 

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

    

http://bit.ly/2NMk5YE


(ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 4 ชัว่โมง 10 นาที  พกัผ่อนรบัประทานอาหารบนเครื่องบิน) 

21.45 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาตทิบิลิซิ TBILISI  (TBS) ประเทศจอรเ์จีย  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นรอตอ้นรบั ณ ทางออก

ของผูโ้ดยสายขาเขา้ จากนั้นน าท่านดินทางเขา้สู่ตวั เมืองทบิลิซี และเดินทางไปยงัโรงแรมท่ีพกั ใหท่้านไดพ้กัผ่อน

ตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางไปตามเสน้ทางหลวงของจอรเ์จียท่ีมีช่ือวา่ Georgian Military Highway ถนนสายน้ีเป็นถนนสาย

ส าคญัท่ีสุดท่ีถูกสรา้งข้ึนในสมยัท่ีจอรเ์จียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้ม

เทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภูมิภาคน้ี ถนนแห่งประวติัศาสตรน้ี์เป็นเสน้ทางท่ีจะ 

น าท่านข้ึนสู ่เทือกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) เป็น

เทือกเขาท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ

เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย  

 

 

 

ระหวา่งทางน าท่านแวะ ชมป้อมอนันานูรี (Anauri Fortress) ป้อม

ปราการอนัเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ้ นในสมยัศตวรรษท่ี 16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงท่ีลอ้มรอบป้อมปราการแห่งน้ีไว ้

เปรียบเสมือนมา่นท่ีซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซ่ึงเป็นโบสถของชาวเวอรจิ์น ภายในยงัมี 

หอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพท่ีสวยงามของ  

อ่างเก็บน ้าชินวาร ี(ZHINVALI)ท่ีซ่ึงท าใหช้าวเมือง 

ทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไวใ้ฃแ้ละช่ืนชมทศันียภาพทิวทศัน์ ของภูเขาลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี จากน้ันออกเดินทางต่อไปตาม

เสน้ทางหลวง ริมฝ่ังแม่น ้า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ท่ีระดบัความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ เพ่ือ

เดินทาง สู่เมืองคสัเบกิ (KAZBEGI) ความสูงท่ี 1,700เมตร หรือในปัจจุบนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา 

(Stepansminda) ช่ือน้ีเพ่ิงเปล่ียนเมื่อปี 2006 น้ีแต่คนมกัจะเรียกติดปากกนัอยูว่่า คสัเบกิอยู ่เมืองน้ีอยูห่่างจากเมือง

หลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสัท่ีส าคญัของประเทศจอรเ์จีย 

มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคสัเบกิอีกดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น  

จากนั้นเปล่ียนยานพาหนะเป็นรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ นัง่รถจิ๊ป 4X4 1คนั ข้ึนไดป้ระมาณ 6 ท่านเท่านั้น  

เพ่ือข้ึนเขาไปชมโบสถ ์ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเ้วลาราว 30 นาที สู่เนินเขา ที่ตั้งของโบสถส์มินดา ซาเมบา 

Tsminda Sameba หรือ โบสถเ์กอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซ่ึงเป็น

สญัลกัษณส์ าคญัหน่ึงของประเทศจอรเ์จีย โบสถค์ริสตนิ์กายจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซเ์ก่าแก่น้ี สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาด

วนัที่สอง ทบิลิชิ – กูดาอรีู –อ่างเก็บน ้าชินวารี - คสัเบกิ    (B/L/D)     



ใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 บนยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ดว้ยทิวทศัน์ธรรมชาติของ

เทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและโบสถเ์ล็กๆท่ีตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวเปล่ียวเหงาจึงท าใหท่ี้น่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวมา

ตั้งแต่สมยัท่ีจอรเ์จียยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียตซ่ึงตั้งอยู่อยา่งสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซ่ึง

ลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี ท่ีระดบัความสูง 2,170 เมตร  

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

เป็นจ านวนมากและแต่ละปีความความหนาวเย็นของน ้าแข็ง หิมะก็ไมเ่ท่ากนั ท าใหท้างขึ้ นเขาสู่โบสถส์มินดา วาเมบา

น้ันปิดเพราะถนนล่ืน ก่อใหเ้กินอนัตราย รถบสัใหญ่ไม่สามารถขึ้ นไปได ้โดนหนา้งานในแต่ละครั้งจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั **** 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลบั สู่เมืองกูดาอูรี GUDAURI    
ค ่ำ รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม GUDAURI INN HOTEL@GUDAURI  ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุกวนัน้ี เป็นเมือง

แห่งประวติัศาสตร ์เป็นท่ีรูจ้กักนัดีวา่เป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดีตเป็น

ผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมช่ืีอเสียง เร่ืองความโหดเห้ียมในการปกครองใน

เมืองกอรีแห่งน้ี  

น าท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถ่ินฐานในดินแดน

แถบน้ีกนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) 

ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญ

สุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 และถูกปล่อยให้

เป็นเมืองรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานท่ีมีหอ้งโถงขนาดใหญ่ท่ีชาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซ่ึง

เป็นลทัธิบูชาไฟ เป็นลทัธิของคนในแถบน้ีก่อนท่ีศาสนาคริสต์จะเขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมีหอ้งต่างๆ ซ่ึงคาดว่า

เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ท่ีสรา้งขึ้ นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 จาก 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม   กูดาอูร ี GUDAURI – GORI – KUTAISI       (B/L/D)                                  

    



จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑข์องสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ 

พรอ้มทั้งเร่ืองราวต่างๆของท่านสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น 

หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนั น้ันน าท่านเดินทาง สู่เมืองคูไตซี(KUTAISI) พาท่านยอ้นกลบัไปเมื่อสมยั

คริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13 เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ ของอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจกัรจอรเ์จียน

โบราณนัน่เอง 

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมที่พกั 

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

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านชมตลาดผลไม้และขายขา้วของต่างๆยามเช้า ให้ได้รูจ้ ักผลไม้อันขึ้ นช่ือของจอร์เจีย สินค้าพ่ืนเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

จากตัวเมืองไปไม่ไกลนักเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่ งแรก  น้ันคือ อารามจีลาติ”  

(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวง ของเมือง ถูกคน้พบในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ซ่ึงทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศ

ใหอ้ารามจีลาติเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์ นิโคลาส  

(St. Nicholas) และโบสถเ์ซนต ์จอรจ์ (St.George) ในโบสถเ์ซนตนิ์โคลสัน้ัน มีภาพเขียนสีเฟรสโกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบั

คริสต์ศาสนาท่ีสวยงามตระการ ตามากมายหลายภาพ และยงัคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และท่ีส าคัญตรง บริเวณโดม

ขนาดใหญ่ของโบสถซ่ึ์งเป็นภาพพระแมม่ารีน้ัน ใชก้ระเบ้ือง โมเสกสีทองประดบัประดากวา่ 2 ลา้นช้ิน งดงามมากๆ 
 

วนัที่ส่ี   KUTAISI – BATUMI     (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


 
 
 
 
 
 
 

และสถานท่ีส าคญัท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของ จอรเ์จียคือ “มหาวิหารบากราติ” ตั้งอยูใ่นเมือง

คูไตซี เช่นกัน แมจ้ะถูกท าลายไปบา้งจากพวกเติร์ก แต่บางส่วนก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวนัน้ี  สรา้งในปีศตวรรษท่ี 11 

สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แมว้่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั้งจากศัตรูผู ้รุกรานและภัย

ธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ไดม้ีการบูรณะมาโดยตลอด และสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเน่ืองจากโบสถต์ั้งอยู่

บนเนินเขา Ukimerioni ท าใหส้ามารถมองเห็นทศันียภาพท่ีสวยงามไดโ้ดยรอบ 
 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น  

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

2 ชม.) เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเล บนชายฝั่งตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมืองหลวงของ  

อตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระท่ีปกครองตนเองอยูท่างดา้นตะวนัตกของประเทศจอรเ์จียครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณ

กวา้งปละมีสภาพภูมิทศัน์ท่ีหลากหลายแตกต่างกนั มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงท่ีอุดมไปดว้ยป่าไมเ้ขียวขจี ไปจนถึงเนินเขา

ท่ีเขียวชอุ่ม เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีทิวทศัน์สวยท่ีสุดของจอรเ์จีย มีความงามของธรรมชาติท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ พ้ืนท่ีดา้นหน่ึง

ของเมืองท่ีถูกลอ้มดว้ยทิวทศัน์ของทะเลด า เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองท่ีมีท่าเรือส าคญัขนาดใหญ่ รวมถึงถนนท่ี

เต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  

น าท่านชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square สรา้งข้ึนในปี 2009 

เป็นอาคารท่ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวจอรเ์จีย Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบ

ผสมผสาน และในปี 2011 ท่ีผ่านมา สถานท่ีแห่งน้ีไดเ้ร่ิมปรบัปรุงเพ่ือใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหยอ่นใจแห่ง

ใหมข่องเมืองประกอบไปดว้ยภตัตาคาร , โรงแรม , ไนทค์ลบั ฯลฯ  

 
 
 



 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่พกั WORLD PALACE HOTEL @BATUMI ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้แลว้ เดินทางสู่ ทบิลิซี (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 5 ชัว่โมง 20 นาที ) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ  รา้นอาหาร  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองทลิบิซี TBILLISI  เพ่ือชมวิหารศกัด์ิสิทธ์ิของทบิลิซี 

(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกนัวา่ HOLY SAMEBA เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตั้งอยูใ่นท

บิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึ้ นระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุด อนัดบัท่ี 3 ของโบสถอ์อรโ์ธ

ดอกในโลก 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI  ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านดินทางเขา้สู่ตวัเมืองทบิลิซี ถูกสรา้งโดยกษัตริยว์าคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมื่อครั้งคริ

สตศรรษท่ี 5 หรือเมือประมาณ 1,500 ปีก่อน เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาท

ส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดัระหวา่ง

ทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป 

วนัที่หา้ BATUMI – TBILISI   (B/L/D)                                      

วนัที่หก 02 ม.ค.62 TBILISI – มิสเคดา้ (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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B


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

มารดาแห่งจอรเ์จีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือ

นครทบิลิซี สรา้งขึ้ นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ 

บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศอุ์มยัยดั (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 

7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งช่ือใหใ้หมว่า่ NARIN QALA แปลวา่ป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวติัศาสตรย์กยอ่งวา่ป้อม

นาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นน าทุกท่าน สู่สะพานแห่งสนัตภิาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจใน

เมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเล่ืยนช่ือ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลกัษณะ

การออกแบบร่วมสมยั เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งน้ันถูกออกแบบและสรา้งท่ีอิตาลี 

และน าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คนั เพ่ือเขา้มาติดตั้งในเมือง Tbilisi ท่ีตั้งน้ันอยูบ่นแมน่ ้า Mtkvari River สามารถ

มองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง และยงัมี illuminating ท่ีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED ท่ีติดตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 

นาทีก่อนท่ีพระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคดา้ (MTSKHETA) ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จีย เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

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

เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซ่ึวเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปี

ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนน้ีไม่มีอะไรจากสมยัน้ันหลงเหลืออยูแ่ลว้ ศาสนาคริสตเ์ขา้มาเผยแผ่ในเมืองน้ี

ช่วงศตวรรษท่ี 4 องคก์ารยูเนสโก ไดข้ึ้ นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคดา้ (HISTORICAL MONUMENT OF 

MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคก์ารยูเนสโกไดขึ้ นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทส

เคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE) 

น าท่านชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ของศานาคริสตนิ์กาย 

ออโธด๊อก สรา้งขึ้ นเมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขน 

ขนาดใหญ่ ซ่ึงชาวเมืองกล่าวกนัวา่ นักบุญนีโน่ หรือแมชี่นีโน่ แห่งคปัปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีปัจจุบนั) ได ้

น าไมก้างเขนน้ีเขา้มาและเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล  

 



 

 

 

 

 

น าท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทาง 

ศาสนาท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอรเ์จีย สรา้งข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสองของ

ประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานับถือศาสนาคริสต ์และใหศ้าสนาคริสต์

มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสรา้งยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

จอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่     รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร  

        น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL @TBILLISI ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ใหท้่านพกัผ่อนจนถึงเวลาเช็คเอา๊ท ์ 

น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอสัมาตี้ ALA เพ่ือเตรียมตวักลบัสู่กรุงเทพ 

13.50 น.ออกเดินทางสู่ เมืองอลัมาตี้  ALA โดยสายการบินแอร ์อสัตาน่า เที่ยวบินที่ KC 142  

19.35 น.เดินทางถึง เมืองอลัมาตี้  รอตอ่ไฟลสู์่กรุงเทพฯ 0105 KC931  

 

 

 

 

 

 

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

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


 

OPTION 1: PASSAGE TO THE LOUNGE AREA  

COMFORTABLE LOUNGE AREA,BUFFET,TV,WI FI,LATEST PRESS,BUSINESS AREA,SMOKING ROOM,SHOWER FROM 

THE 2
ND

 QUARTER OF 2018  

 

 

 

 

 

 

 

01.10 น.ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์อสัตาน่า เที่ยวบินที่ KC 931 

            (ใชเ้วลาในการเดินทาง 7 ชัว่โมง 40 นาที) 

08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

 UPDATE 29OCT18  
*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นหลกั *** 

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

ของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต า่กว่า 15 ท่าน ทางคณะทวัรจ์ะแจง้ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมข้ึนในกรณีท่ีคณะทวัรทุ์ก

ท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีหวัหนา้ทวัรไ์ทย อ านวยความสะดวก 

อตัราค่าบริการ 

18 -25  ม.ค. 62 / 1 – 8 ม.ค. 62 

8 – 15 ก.พ. / 15 – 22 ก.พ. 62 / 1 – 8 มี.ค. / 8 – 15 มี. ค./ 15 – 22 มี.ค.62  
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 47,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตยีง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 47,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 47,888 บาท 

พกัเดียว เพิ่ม 9,900 บาท 

วนัทีแ่ปด   สนามบินสุวรรณภูมิ   (-/-/-)      



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

        พรอ้มส่งรายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ลว่งหนา้ก่อนออกเดินทาง  

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัร

โดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตยก่์อนการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (Economy Class)  , ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง 
 คา่ท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน ห้องจะเป็นเตียง  TWIN ROOM รวมทัง้สิน้  6 คืน   

 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
  คา่รถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอบุตัิเหต ุจะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกนัภยั 

อายรุะหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกนัภยัอายตุ ่ากวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / สว่นในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง)  

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry)  
น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 7 ก.ก.1ใบ  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  

เง่ือนไขการจอง 



 

 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
 คา่บริการ และคา่ใช้จ่ายสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรายการ 

 พนกังานยกกระเป๋าตามโรงแรมท่ีพกั  
 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 3 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 2 USD/วนั,ร้านอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัร์จาก 

เมืองไทย USD/วนั คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอื่น ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในโปรแกรม 
 3 USD / ท่าน ส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  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/ทา่นหรือประมาณ 1,950 บาทไทย 

 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล รบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการ

บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั 

กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออก เมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ทางคณะ

ทวัร ์ขอเพ่ิมท่านละ 2,000 บาท กรณีท่ีคณะทวัรทุ์กท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีไกด ์อ านวยความสะดวก ** 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณา
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสมซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบอีกที 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  

กรณียกเลิก 

หมายเหต ุโปรดอ่าน !! 

 



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวิสยับาง

ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน  

เคร่ืองบินรีเลย์  ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใช้จา่ยเพิ่มท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือ

ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

 

เน่ืองจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิท ธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี 
เม่ือทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 
ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผู้ เดนิทางเป็นส าคญั  
ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมือง 
ส าหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตา่งด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ
แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ดา่นตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออก  

หากท่านจองรายการทัวร ์ของเรา ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามท่ีแจง้ไวต้ามเอกสาร
ดา้นบนแลว้  

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหน้าท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไมน่้อยกวา่ 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ า

การจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิด

ขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 
 


