
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11875 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
โปรแกรมทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน 
เดินทางโดยสารการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ 
เดินทางระหว่างวันท่ี 20-26 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก | วันเสาร์ ท่ี 20 เมษายน 2562  
กรุงเทพฯ - โดฮา                                                                                                           (-/-/-) 

23.00น. พร้อมกนัทีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ อาคารผู้ โดยสาร
ขาออกชัน้ที 4 ประตูท่ี 8-9 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว Q เจ้าหน้าทีรอต้อนรับอ านวยความ
สะดวก 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
วันแรก | วันอาทติย์ท่ี 21 เมษายน 2562  
กรุงเทพฯ - โดฮา - ทบิลิซี – ย่านเมืองเก่าทลิบิซี – มหาวหิารศักสิทธ์บลิิซี-พพิธิภัณฑ์หมู่บ้านโบราณ  (-/-/D) 

 
02.35น. ออกเดินทางสูก่รุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบิน QR837 (ใช้

เวลาบินประมาณ 07.10 ชัว่โมง)สายการบินฯ บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
05.45น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา(DOH) เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 1.30 ชัว่โมง 
07.10น. ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสูท่่าอากาศยานทบิลิซิ เมืองทบิลิซิ ประเทศจอร์เจียโดยสายการ

บินกาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบิน QR355 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 03.15 ชัว่โมง) บริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

11:30 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย หลงั
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร พร้อมตรวจเช็คสมัภาระแล้ว 
จากนัน้น าท่านเข้าชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church)โบสถ์เก่าแก่
อายรุาว 800 ปีซึ่งสร้างอทิุศให้แก่พระแมม่ารี จากนัน้น าท่านถ่ายรูป
กับ  สะพานสันติภาพ  (Peace bridge) สะพานความ
ยาว 150 เมตรซึ่งเช่ือมระหวา่งตวัเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งาน
ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ี
สวยงามชิน้หนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น า้คูรา จากนัน้น าท่าน น่ังกระเช้า
เคเบิล้ขึน้ชมป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมยัยุคศตวรรษ
ท่ี 4 ซึ่งนกัประวตัิศาสตร์ยกย่องวา่เป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมท่ีแข็งแกร่ง
และตีได้ยากท่ีสดุ จากนัน้น าท่านชมน า้ตกเลกทากิวี (Leghvtakhevi Waterfall) เป็นน า้ตกท่ี

http://bit.ly/2NMk5YE


มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็มีน า้ตลอดทัง้ปี จากนัน้ ชม โรงอาบน า้  แร่เก่าแก่ (Bath 

Houses) ท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองบ่อน า้ร้อนก ามะถนัธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) จากนัน้
น าท่านชม Meidan Bazar, Shardeni Street, Anchiskhati. 

บ่าย มหาวิหารศักสิทธ์บิลิซี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีก
ช่ือหนึ่งคือโบสถ์Sameba เป็นโบสถ์หลกัของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์
จอร์เจีย อีกทัง้ยงัถกูจดัให้เป็นสิ่งกอ่สร้างทางศาสนาท่ีมขีนาดใหญ่มาก
ท่ีสดุในแถบอา่วเปอร์เซีย และมีความสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลกอีกด้วย 
จากนัน้พาทกุท่านชม Museum Of Ethnography พิพิธภณัฑ์หมูบ้่านโบราณ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ท่ี1) พร้อมด้วยการชมโชว์ Georgia Dance show 
 จากนัน้น าท่านเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม Hotel Penthouse หรือเทียบเท่า 

   

 
 

วันท่ีสอง | วันจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 
วหิารจวารี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเกบ็น า้ซนิวารี – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย - จอร์เจีย – คัซเบกี   (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ท่ี2) 
น าท่านเดินทางไปชมความงามท่ี วหิารจวารี Jvari monastery ตัง้อยู่

บนยอดเขาหินท่ีบรรจบกนัของ แมน่ า้ Mtkvari และ Aragvi ซึ่งสามารถมองเห็น
เมือง Mtskheta ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ อาณาจักรแห่งไอบีเรียตามบัญชี
ดัง้เดิมในสถานท่ีแห่งนีใ้นช่วงต้นศตวรรษท่ี 4 นักบุญนีโญผู้ ให้ก าเนิดสตรีผู้ ให้
ก าเนิดเครดิตกบัการแปลงพระมหากษัตริย์เมียร์ท่ี 3 ให้กบั ศาสนาคริสต์สร้างไม้กางเขนขนาดใหญ่บน
ไซต์ของวิหารนอกรีต ไม้กางเขนมีรายงาน  วา่สามารถท างานปาฏิหาริย์ได้จึง
ได้ดงึดดูผู้แสวงบญุจากทั่วทุกแห่ง คอเคซัส คริสตจักรเล็ก ๆ ถูกสร้างขึน้ท่ี
เศษไม้ครอสใน c.545 ช่ือ "โบสถ์เล็ก ๆ แห่ง Jvari"อาคารปัจจุบันหรือ 
"โบสถ์ใหญ่ของ Jvari" โดยทัว่ไปถือได้วา่ถกูสร้างขึน้ระหว่าง 590 และ 605 
โดย ErismtavariStepanoz I น่ีคือพืน้ฐานของ จารึก Jvari บนซุ้ มซึ่ง
กล่าวถึงผู้สร้างหลกัของโบสถ์: Stephanos the patricius, Demetrius the hypatos และ Adarnase 
the hypatos ศาสตราจารย์ไซริลToumanoff ไมเ่ห็นด้วยกบัมมุมองนีร้ะบุบุคคลเหล่านีเ้ป็น Stepanoz 
II , Demetre (พ่ีชายของ Stepanoz I) และ Adarnase II (บุตรของ Stepanoz II) ตามล าดบั น าท่าน
ขึน้สู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็ นเทือกเขาท่ีตัง้อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และ
เอเชียประกอบด้วย 2 สว่น คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ระหว่างทางน าท่าน



แวะ ชมป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอนัเก่าแก่ ถกูสร้างขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี16-17 
ชมร่องรอยของซากก าแพงท่ีล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี ้ไว้เปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเร้นความงดงาม
ของโบสถ์2 หลงัท่ีตัง้อยู่ภายในซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ท่ีตัง้
ตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี ้จะมองทัศนียภาพท่ีสวยงามของอ่างเก็บน้า ชินวารี
(ZHINVALI)ท่ีซึ่งท าให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน า้ไว้ดื่มไว้ใช้และช่ืนชมทศันียภาพทิวทัศน์ของภเูขาล้อมรอบ
สถานท่ีแห่งนี ้

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน Georgia Dumpling ณ ภัตตาคาร (มือ้ท่ี3) 
บ่าย จากนัน้ออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝ่ังแม่น า้ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ท่ีระดบั

ความสงู 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซสัใหญ่เพ่ือเดินทาง สูเ่มืองคสัเบกิ (KAZBEGI) ความ
สงูท่ี 1,700เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ช่ือนี ้เพ่ิง
เปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี ้แตค่นมกัจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คสัเบกิอยู่ เมืองนี ้อยู่ห่างจากเมือง
หลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัสท่ี
ส าคญัของประเทศจอร์เจียมีภมูิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคสัเบ
กิอีกด้วยจากนัน้น าท่านชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย - จอร์เจีย สร้างขนึใน ค.ศ. 1983 ซึง
แสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง 2 ประเทศ และภายในตกแตง่ภาพประวตัิศาสตร์ของทัง้ 2 
ประเท  ศ ท่านจะได้ชมวิวหบุเขาเดวิลจากจดุนีใ้ห้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ท่ี4) 
จากนัน้น าท่านเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม Hotel Green Ship หรือเทียบเท่า 

  
 
 
 

วันท่ีสาม | วันอังคารท่ี 23 เมษายน 2562 
โบสถ์เกอเกติ - น า้ตกGveleti – ชมิไวน์ – คูไตซี                                                           (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ท่ี5) 
จากนัน้น าท่านสู่ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ 
(GERGETI TRINITY CHURCH) คือโบสถ์ช่ือดงักลางหบุเขาคอเค
ซัส ซึ่งเป็นสญัลักษณ์ส าคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์
นิกายจอร์เจียนออร์โธดอ็กซ์เก่าแก่นี ้สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่
มาตัง้แต่ศตวรรษท่ี Metekhi St, Tbilisi, จอร์เจีย14 บนยอดเขาท่ีมี
ความสงูถึง 2,170 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติ
ของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและโบสถ์เล็กๆ ท่ีตัง้อยู่อย่างโดดเดี่ยว
เปลี่ยวเหงาจึงท าให้ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวมาตัง้แต่สมยัท่ี



จอร์เจียยงัอยู่ภายใต้การปกครองของส  หภาพโซเวียตซึ่งตัง้อยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บน
เนินเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ท่ีระดบัความสงู 2,170 เมตร หลงัจากนัน้น าท่าน
เดิน เทรคประมาณ 2 ชัว่โมงเพ่ือไปเย่ียมชมน า้ตก Gveleti  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ท่ี6) 
บ่าย น าท่านเดินทาง สูเ่มืองคูไตซี(KUTAISI) ใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่โมง ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถ

ตามอธัยาศยั พาท่านย้อนกลบัไปเมื่อสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 12-13 เมืองนี ้เคยเป็นเมืองหลวง
เก่าแก่ ของอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจกัรจอร์เจียนโบราณนัน่เอง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า พร้อมด้วยชมิไวน์ (มือ้ท่ี7) 
จากนัน้น าท่านเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม Hotel Terrace Kutaisi หรือเทียบเท่า 

  
 

วันท่ีส่ี | วันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 
เขตสงวนธรรมชาติสตาเพีย - ถ า้โพมีธีอุส – มาร์ทวลิิแคนยอน                                        (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ท่ี8) 
น าท่านเย่ียมชมเขตสงวนธรรมชาติสตาเพีย (Sataplia Nature 

Reserve) ท่ีแห่งนีจ้ะมีสว่นท่ีจ าลองผืนป่าให้เป็น Jurassic Park และมี
สว่นของท่ีเป็นพืน้กระจกท่ีย่ืนออกมาจากหน้าผาให้มองวิวด้านล่าง  ได้ 
จากนัน้น าท่านเย่ียมชมถ า้โพรมิธีอุส (Prometheus Cave) หนึ่งในถ า้อนัน่าอศัจรรย์ของชาว
จอร์เจีย ถูกค้นพบครัง้แรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพ่ือรองรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยท่ีสะท้อน
แสงสีตระการตาภายในตวัถ า้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ท่ี9) 
บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ Martvili Canyon ตัง้อยู่ในเขต Samegrelo ทาง

ตะวนัตกของประเทศ เดิมท่ีน่ีเคยเป็นท่ีอาบน า้ของเจ้าหญิงในอดีต 
ปัจจุบันโตรกผานีเ้ปิดให้ท่องเท่ียว โดยล่องเรือยางในระยะทางสัน้ๆ 
ราวๆ 300 เมตร ให้ท่านได้ชมธรรมชาติอย่างเตม็ท่ี  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ท่ี10) 
จากนัน้น าท่านเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม Hotel Terrace Kutaisi หรือเทียบเท่า 
 
 
 



วันท่ีห้า | วันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 
ตลาดผลไม้ – โบสถ์บากาติ - บอร์โจมี - สนามบินทบิลิซี – กรุงเทพฯ                            (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ท่ี11) 
น าทกุท่านเดิน ชมตลาดผลไม้ ของเมืองเพ่ือชมวิถีชีวิตของ จากนัน้
น าทกุท่านชม โบสถ์ (BAGATI CATHEDRAL) สร้างในปีศตวรรษท่ี 
11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตวัโบสถ์จะ
ได้รับความเสียหายทัง้จากศัตรูผู้ รุกรานและภยัธรรมชาติมาหลาย
ศตวรรษ แตก่็ได้มีการบรูณะมาโดยตลอด ทกุท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเน่ืองจากโบสถ์
ตัง้อยู่บนเนินเขา Ukimerioni ท าให้สามารถมองเห็นทศันียภาพท่ีสวยงามได้โดยรอบ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ท่ี12) 
น าท่านเท่ียวชม เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆใน
หุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 
15,000 คน แตเ่ป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองน า้แร่ โดยน า้แร่
ย่ีห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน า้แร่บริสทุธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขา
บาคุเรียนี (Bakuriani mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีต
ชาวเมืองเช่ือกนัวา่จะท าให้มีสขุภาพ  แข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ ท่านสามารถลิม้
ลองน า้แร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี หรือสามารถซือ้ขวดท่ีขายบริเวณใกล้เคียงเพ่ือบรรจุ
น า้เพ่ือดื่มได้ น าท่านเข้าชม สวนบอร์โจมี (Borjomi city park) สถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผอ่น
ของชาวเมืองบอร์โจมี ท่ีนิยมมาเดินเลน่และผอ่นคลายโดยการแช่น า้แร่ในวนัหยุด จากนัน้น า
ท่านเดินทางกลบัสูก่รุงทบิลิซิ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (มือ้ท่ี13) 
19.30น. ถึงเวลาสมควรน าคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ เพ่ือกลบัสูก่รุงเทพฯ 
21.25น. น าท่านออกเดินทางสูก่รุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินเตอร์การ์ตาร์แอร์เวย์ เทียวบิน

ที QR358 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 03.05 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
23.30น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา(DOH) เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 2.40 ชัว่โมง 

วันท่ีหก | วันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 
กรุงเทพฯ                                                                                                                   (-/-/-) 

02.10น.  น าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เทียวบินที  
QR834 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 06.30 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

12.40น.  ถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 
 

สิน้สุดการบริการ 
---------------------------------------------------------- 



**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

ใบเสนอราคา 
โปรแกรมท่องเท่ียวแกรนด์จอร์เจีย  7 วนั 4 คืน 

เดินทาง 20-26 April 2019 
 
 
ลักษณะการเข้าพัก ราคา 

อัตราข้างต้นส าหรับคณะเดินทางผู้ใหญ่ 10 ท่านขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนอัตรา
ค่าบริการหรือยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผู้เดินทางต ่ากว่าผู้ใหญ่ 10 ท่าน  
 
 
 

 คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

 คา่ท่ีพกัห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาร
ห้องพกัแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจดัห้องพกัให้ตามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

 เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

 คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน สายการบินเตอร์การ์ต้าร์แอร์เวย์ 30 กิโล/ท่าน  

 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 

 
 
 
 
 

Qatar Airways (QR)  
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ราคาท่านละ 69,000- 
ผู้ใหญ่ ต้องการพกัเดี่ยว จ่ายเพ่ิมท่านละ 15,600- 

รายละเอียดอตัราค่าบรกิาร 

อตัราน้ีรวม 



 
 

× คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
× คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า

โทรศพัท์  
× คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
× ทิปไกด์ขึน้อยู่กบัความประทบัใจการให้บริการของท่าน 
× ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

 
 
1.  กรุณาส ารองท่ีนั่ง+ช าระเงินมัดจ าท่านละ 50% ของค่าทัวร์ทัง้หมด พร้อมแจ้งช่ือ+สกุล เป็น

ภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง 
2. คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ ช าระทัง้หมดก่อนการเดินทาง 30 วนั 
3.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินคา่บริการไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรับในเง่ือนไขและข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว  
  
 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคืนคา่บริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

อตัราน้ีไม่รวม 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

เง่ือนไขการเดินทาง 



7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

10. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศท่ีบริษัทระบใุนรายการเดินทาง  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์การเดินทาง
เพ่ือท่องเท่ียวประเทศจอร์เจียเท่านัน้ 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า 

13. เมื่อท่านตกลงช าระเงินคา่บริการไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับในเง่ือนไขและข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศจอร์เจียมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกต่างกับประเทศ
ไทย โดยโรงแรมท่ีพักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดบัดาว
ของประเทศจอร์เจียตามท่ีระบใุนรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมท่ีประเทศจอร์เจียโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับ
ข้อจ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมีความแตกตา่งกนัอาจจะท า
ให้ท่านไมไ่ด้ห้องพกัติดกนั  

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
สญูหายลา่ช้า หรืออบุตัิเหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมูค่ณะสว่นตวั 

17. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกครัง้มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯจะ ไมร่ับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 
 
 
 
 



 
 

1.  ส าหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่า
ผา่นแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่า
ผา่นแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 

3. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คน
เดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว้ (10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่
ทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ
ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียม วีซ่าตามท่ี
สถานทตูฯ เรียกเก็บ  และคา่ใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได้ 

5.  ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบิน
มีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิ เศษ เช่น 
CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า   หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ 
เข้าประเทศท่ีระบไุว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
**ส าคญั!! บริษัท ท าธรุกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไมส่นบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศ
จอร์เจียโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและจอร์เจีย 
ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วย
ตวัของท่านเอง ทางหวัหน้าทวัร์และมคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 

7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
       ********************************************************************************************      

เง่ือนไขการยกเลกิ 


