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เที่ยวครบ บินดีกับสายการบินเอมิเรตส์ (Emirates)  สายการบินประจ าชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
ไปทั้งที ต้องชมโชว์พื้นเมือง ซึ่งเป็นทีเด็ดของบ้านเมืองเขา  
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ชิมไวน์ พื้นเมือง ไวนจ์อร์เจีย  ดินแดนแห่งไวน์โบราณเก่าแก่ที่สุดในโลก ให้ท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อกับไปฝากคน
ที่คุณรัก  
 เดินทางกับเราไม่เหนือ่ย เที่ยวครบ บินคุ้ม ที่พักดี 3 ดาว และไม่มีอาหารอิสระ 

 สาธารณรัฐจอร์เจีย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1918 หลังจักรวรรดิรัสเซียล่มสลาย ซึ่งจอร์เจียตกเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเทศรัสเซียมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 11 และมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องการแบ่งแยกดินแดนมาโดยตลอด 
หลังจากแยกประเทศแล้ว จอร์เจียก็ประสบปัญหาทางการเงินต่อมาอีกเจ็ดสิบกว่าปี  

 เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ ท าหน้าท่ีแบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีป
เอเชีย ท าให้เกิดกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในสองทวีปขึ้น คือ รัสเซีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน โดยมี
ยอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) ซึ่งสูง 5,642 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล 

 คนไทยเท่ียวประเทศจอร์เจีย ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 365 วัน  
 จากประเทศไทย ไม่มีสายการบินตรงไปประเทศจอร์เจีย ต้องต่อเครื่องท่ีประเทศใกล้เคียงเช่น ตุรกี หรือ

รัสเซีย โดยรวมแล้วใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมง 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพ     (-/-/-)                         ✈ - -  

2 ดูไบ - ทบิลิชิ  (-/-/D) ✈ ✈ X 
BEST WESTERN 
HOTEL@TBILLISI  

3 
ทบิลิซี – อันนานูรี  - เมืองคัสเบกิ – กูดาอูรี 
GUDAURI   (B/L/D) 

X X X 
GUDAURI INN 

HOTEL@GUDAURI     

4 กูดารี – มิสเคด้า – ทบิลิซี (B/L/D) X X X 
BEST WESTERN 
HOTEL@TBILLISI  

5 
ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค่ – BARJOMI บอจอร์มี่   
(B/L/D) 

X X X 
BEST WESTERN 
HOTEL@TBILLISI  

6 TBILISI  - DUBAI   (B/L/-) X X ✈  
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7 BKK กรุงเทพฯ ✈ ✈ -  

 
จอร์เจีย เป็นประเทศท่ีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย ครั้งหนึ่งจอร์เจียเคยเป็นประเทศในสหพันธรัฐรัสเซียมา
ก่อน ซึ่งประเทศจอร์เจียมีประวัติศาสตร์ท่ีถูกปกครองโดยหลายชาติพันธ์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เปอร์เซีย มองโกเลีย 
เอเชียกลาง และรัสเซีย จนกระท่ังได้เป็นประเทศจอร์เจียอย่างในปัจจบัน ด้วยประวัติศาสตร์ของจอร์เจียท่ีผ่านการ
ปกครองมาหลายชาติหลายวัฒนธรรม ท าให้จอร์เจียมีวิถีการกินดื่มท่ีผสมผสาน อาหารมีเนื้อสัตว์และผักสลัดแบบยุโรป
ในขณะเดียวกันก็เน้นการกินแป้งแบบชาวเอเชียกลาง ผู้คนจอร์เจียมีผิวขาวใสแบบยุโรป จมูกโด่งมากเหมือนเปอร์เซีย 
ตวงตากลมโต มองแล้วกึ่งยุโรปกึ่งแขก ในมื้ออาหารจะมีเน้ือสัตว์หลากชนิดและผักเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแทบทุกมื้ออาหารจะ
มีแป้งเป็นจานน าไม่เน้นข้าวเหมือนไทยเรา 
 เรียนรู้ วัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมดังเดิมของชาวจอร์เจียกัน  
สัมผัสอาหารเพื่อสุขภาพ ท่ีอุดมไปด้วยผักและเครื่องเทศ ซึ่งจอร์เจียเป็นประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย 
อาหารจะได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียกลางผสมกันแบบลูกครึ่ง  และกลายเป็นอาหารยอดนิยมและรู้จัก
แพร่หลายตั้งแต่สมัยสตาลิน ผู้น าสหภาพโซเวียตผู้สืบอ านาจต่อจากเลนิน ท่ีน าเอาอาหารชาติตัวเองเข้ามา จนเกิดเป็น
ร้านอาหารจอร์เจียมากมาย 
นอกจากนี้จอร์เจียยังมีชื่อเสียงมาก เกี่ยวกับไวน์และน้ าแร่ เเต่เสียดายท่ีเราจะไม่พบเจอสินค้าเหล่านี้มากนัก เพราะ
ความขัดแยังทางนโยบายทางการเมืองตั้งแต่สิ้นสุดสหภาพโซเวียต 
โดยบนโต๊ะอาหารของชาวจอร์เจียจะแบ่งเป็น ของทานเล่นก่อนมื้ออาหาร, อาหารจานหลัก, ซุป, สลัด,ขนมหวาน 
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วันแรก   กรุงเทพ                                                                                               (-/-/-) 
23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการ

ตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ T ประตู 9  ของสายการบินเอมิเรสต์  
วันที่สอง ดูไบ – ทบิลิชิ                                                                                            (-/-/D) 

03.30 น.  ✈ออกเดินทางสู่ กรุงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เท่ียวบินท่ี EK 377 
07.15 น.  เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 

       (เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาท ีพักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่อง)  

 
 

12.20 น.  ✈น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเอมิเรสต์ เท่ียวบินท่ี EK 2200   
(เวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที พักผ่อนรับประทานอาหารบนเคร่ือง) 
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15.50 น.  เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมรับกระเป๋า
สัมภาระ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะคอยต้อนรับท่าน ณ ทางออกของผู้โดยสายขาเข้า  
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้า สู่ตัวเมืองทบิลิซีชมสะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”
เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ 
Michele De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้าง
นั้นถูกออกแบบและสร้างท่ีอิตาลี และน าเข้ามา
โดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมือง 
Tbilisi ท่ี ตั้ งนั้ น อยู่ บนแม่ น้ า  Mtkvari River 
สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยัง
มี illuminating ท่ีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED ท่ี
ติดตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 90 นาทีก่อนท่ีพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า 
เมืองทบิลิซี ถูกสร้างโดยกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมื่อครั้งคริสตศรรษท่ี 5 
หรือเมือประมาณ 1,500 ปีก่อน เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาท
ส าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้งท่ีเป็น
จุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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น าทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน RIKE ใกล้ EVROPIS MOEDANI ฝั่งตรงข้ามแม่น้ า ขึ้น
ไปยังป้อมดูวิวทิวทัศน์ ค่อยๆ ไต่ระดับความสูงขึ้นเร่ือยๆ ท าให้เราได้เห็นวิวของเมืองทิบิลิซีได้อย่างเต็ม
ตา ซึ่งถ้ามองจากด้านป้อมด้านบนลงมาเราก็จะเห็นแลนมาร์คหลักๆ ท่ีส าคัญในเมืองเกือบท้ังหมด ไม่ว่า
จะเป็น สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) สะพานความยาว 150 เมตร ท่ีสร้างพาดผ่านแม่น้ าคู
ราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ทบิลิซี , โบสถ์เมเตคี (Metekhi Cathedral), รูปปั้นของ
กษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) รวมถึงโบสถ์ทรินิตี้โลเคชั่นด้วย 

 
 

 
 
 

 
น าท่านเท่ียว ชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) 
และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหิน
ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุค
หลายสมัยท่ีต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัด (Umayyad 
Dinasty) ของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า 
NARIN QALA แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อม
แห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด 
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ผ่านชมโรงอาบน้ า SULFUR BATH บริเวณนี้เป็นโรงอาบน้ ามีท้ังท่ีเป็นสาธารณะและส่วนตัว เนื่องจาก
บริเวณใกล้เคียงมีล าธารท่ีมีสายแร่ก ามะถัน ปะปนอยู่ หากลงไปเดินตรงล าธารเล็กๆ เราก็จะได้กลิ่นของ
ก ามะถันด้วยบริเวณนี้จะเห็นเป็นโดม แต่ะละโดมคือ 1 ห้องอาบน้ า โดยเชื่อว่าการมาอาบน้ าผสม
ก ามะถันนี้ จะท าให้ร่างกายสะอาดและดีต่อสุขภาพ 

 
 
 
 
 

 
ค่ า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 1 ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม   ทบิลิซี – อันนานูรี – เมืองคัสเบกิ – กูดาอูร ีGUDAURI                                           (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียท่ีมีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้
เป็นถนนสายส าคัญท่ีสุดท่ีถูกสร้างขึ้นในสมัยท่ีจอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้
เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังท่ีภูมิภาคนี้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็น
เส้นทางท่ีจะ  
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น าท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป 
และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และ
เทือกเขาคอเคซัสน้อย ระหว่างทางน าท่านแวะ ชมป้อมอัน
นานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้น
ในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงท่ีล้อมรอบ
ป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเร้นความงดงาม

ของโบสถ์ 2 หลังท่ีตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถของชาวเวอร์จิน 
ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน จากมุมสูง
ของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพท่ีสวยงามของ อ่างเก็บน้ า
ชินวารี (ZHINVALI) ท่ีซึ่งท าให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ าไว้ดื่มไว้ใฃ้
และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานท่ีแห่งนี้ 
จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ า 
Aragvi ผ่าน Jvari Pass ท่ีระดับความสูง 2,395 เมตร  
จากนั้นน าท่านเดินทางขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทาง สู่เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความสูงท่ี 
1,700เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 
2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 
กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัสท่ีส าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามโดยรอบ รวมท้ังเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย  

 
 
 
 
 
 

 



 

รหัสโปรแกรม : LPP3-GEOEK7D4NEK 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่นพร้อมชิมไวน์ทีท่ าจากฝีมือชาวบ้าน  
 
 
 
 
 

 
***หมายเหตุ ส าหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของประเทศ
จอร์เจีย หิมะจะตกเป็นจ านวนมากและแต่ละปีความความหนาวเย็นของน้ าแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากัน ท าให้
ทางขึ้นเขาสู่โบสถ์สมินดา วาเมบานั้นปิดเพราะถนนลื่น ก่อให้เกินอันตราย  6  เดือนดังกล่าว จะไม่
สามารถเท่ียวได้  
จะน าท่านไปยัง เมืองกูดาอูรี GUDAURI   ตั้งอยู่ท่ีระดับความสูงจากน้ าทะเลประมาณ 2,000 – 3,200 
เมตร เป็นเมือง Ski Resort ท่ีมีชื่อเสียงด้าน Freeride (ภูเขาลูกใหญ่ และหิมะตกต่อเนื่อง หิมะแบบฟูๆ
ปกคลุม และเป็นท่ีนิยมมากๆในเทือกเขาคอเคซัส ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหลวงทบิลิซี่ (Tbilisi) ขึ้นเหนือ
มาประมาณ 120 กม. โดยใช้เส้นทางหลวงทหารจอร์เจียสายประวัติศาสตร์ ( Georgian Military 
Highway ) ท่านใดสนใจ สามารถ สอบถาม หน้างาน หรือเข้าเว็บไซต์เช็คราคาเครื่องเล่นได้ค่ะ 
Ski/Snowboard Season ปกติเปิด กลางเดือนธันวาคม – กลางเดือนเมษายนของทุกปี 
https://www.skiresort.info/ski-resort/hochkoenig-maria-almdientenmuehlbach/ 
https://www.skiresort.info/ski-resort/gudauri/trail-map/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.skiresort.info/ski-resort/hochkoenig-maria-almdientenmuehlbach/
https://www.skiresort.info/ski-resort/gudauri/trail-map/


 

รหัสโปรแกรม : LPP3-GEOEK7D4NEK 

ค่ า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GUDAURI INN HOTEL@GUDAURI  DAYS 2  ระดับ 4 
ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่สี่   กูดารี – มิสเคด้า – ทบิลซิี                                                                 (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (MTSKHETA) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่ว
เป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัย
นั้นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี้ช่วงศตวรรษท่ี 4 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้น
ทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) เป็น
มรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้
เป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE)และล้อมรอบด้วยเทือกเขาคอเคซัสเป็นจุดตัด
ของแม่น้ าอักราวิ (Aragvi) และแม่น้ ามิกวาริ (Mtkvari) ความโดดเด่นของเมืองนี้คือภูมิประเทศที่สวยงาม
และอาคารบ้านเรือนท่ียังคงรักษาเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมแบบยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดี บ้านเรือนส่วน
ใหญ่ทาสีขาว หลังคาสีส้มปนแดงสดใส มิสเคทาเป็นสถานท่ีตั้งของมรดกโลกถึง 2 ท่ีคือจวาริ (Jvari 
Church) โบสถ์สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์บนเนินเขาและสเวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli Church) โบสถ์
หลวงสถาปัตยกรรมยุคกลางท่ีเคยใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกและเป็นสุสานหลวงของราชวงศ์
จอร์เจีย 
น าท่านเข้าชม วิหาร (SAMTAVRO MONASTERY) ตั้งอยู่ในเมืองมิสเคด้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางจิต
วิญญาณของจอร์เจีย และถือเป็นสถานท่ีส าคัญท่ีมีชื่อเสียงของเมืองนี้ สร้างขึ้นโดย (คิงมิเลี่ยน King 
Mirian )  
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น าท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งนี้ถือ
เป็นศูนย์กลางทางศาสนาท่ีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางท่ีท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือ
ศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น 
น าท่านชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์
นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายใน
โบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมือง
หนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้น าไม้กางเขนนี้เข้ามาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณ
กาล  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  พาทุกท่านกลับเข้าสู่เมืองทบิลิซี แวะห้างคาร์ฟูให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  
ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 3 ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค่ – BARJOMI บอจอร์มี่                                       (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 87 
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ทุกวันนี้ 
เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นท่ีรู้จักกันดีว่าเป็นบ้าน
เกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจีย
ท่ีในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 
1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมใน
การปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ 
น าท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ่งในเมืองถ้ าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่น
ฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic 
and Late Antique periods) ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้ เป็นศูนย์กลางทางศาสนา
และวัฒนธรรม และช่วงท่ีเมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกราน
โดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสน
สถานท่ีมีห้องโถงขนาดใหญ่ท่ีชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิ
ของคนในแถบนี้ก่อนท่ีศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์
เก่าแก่ของชาวคริสต์ ท่ีสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 เป็นหินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกัดเป็นช่องห้องโถง
มากมายท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ 8 เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีต
กาล นครถ ้าแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมท่ีเชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศ
อินเดียและ ประเทศจีน 
 
 
 

 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น 
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น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีได้รวบรวมสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ พร้อมท้ังเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งเสียชีวิต 
 

 
 
 
 
ค่ า  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 4 ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเท่า 

วันที่หก TBILISI – DUBAI                                                                                       (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกันว่า HOLY 
SAMEBA เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้น
ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก 

 
 
 

 
 
 
 
 

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
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น าท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONLCLE OF GEORGIA) ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแท่งหินสีด าขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆท่ีสื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้น
โดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่
ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลาง
เกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆของประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารอาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอร์เจีย 
16.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เท่ียวบินท่ี EK 2201  (เวลาบิน

โดยประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่อง)  
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20.10น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ( รอเปลี่ยนเครื่อง )  
22.35 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรสต์ เท่ียวบินท่ี EK374  

(เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่อง)  
 
 
 
 
 

วันที่เจ็ด BKK – กรุงเทพฯ                                                                                         (-/-/-) 
07.35 น. เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

อัตราค่าบริการ ขั้นต่ า 15 ท่าน  

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
(พักห้องละ  
2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่  

2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

20 – 26 พ.ย. 62 
07 – 13 ธ.ค. 62 
29 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 
05 – 11 ม.ค. 63 
05 – 11 มี.ค. 63 
19 – 25 มี.ค. 63 

39,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 9,000 บาท 

 
*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก *** 
ราคานี้ขายในคณะท่ีมากกว่า 15 – 20 ท่านขึ้นไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการ
ยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใช้ในการน าเท่ียว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
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ล่วงหน้า ท้ังนี้กรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต่ ากว่า 15 ท่าน ทางคณะทัวร์จะแจ้งค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นในกรณีท่ีคณะทัวร์
ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีหัวหน้าทัวร์ไทย อ านวยความสะดวก 
 
เงื่อนไขการจอง 
งวดท่ี 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มกีารจอง  

        พร้อมส่งรายช่ือและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทันที  
งวดท่ี 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณีท่ีต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

หลังจากช าระค่ามัดจ าแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อน
การเดินทาง 

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น ประหยัด (Economy Class)  ท่ีระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ //ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ตามรายการ 
 ค่าท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องจะเป็นเตียง  TWIN ROOM รวมท้ังสิ้น  4 คืน  
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 ( ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว )  ) 
 ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
  ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ 
 อัตราค่าเข้าชมสถานท่ีท่ีระบุไว้ในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 

(คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัย
อายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)  

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry)  
น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีไม่ระบุไว้ในรายการ 
 พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมท่ีพัก  
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก 

เมืองไทย USD/วัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 
 3 USD / ท่าน ส าหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  x 5 วัน =15 USD 
 2 USD / ท่าน ส าหรับคนขับรถต่อวัน  x 5 วัน = 10 USD 
 3 USD /ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์ไทย  x 7 วัน = 21USD 
รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,520 บาทไทย 
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้  
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น)  
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ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล รับรอง บริษัทจะท าเรื่องย่ืนเอกสาร
ไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครั้ง ท้ังนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ท้ังหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและ
ตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคัญ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมัดจา ค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต ่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 

หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
ตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอย่างน้อย 

นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมคีุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน 
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (โดนน้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ 
อ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบินเท่านั้น 
 
หมายเหตุ โปรดอ่าน !! 

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ทาง
คณะทัวร์ ขอเพิ่มท่านละ 2,000 บาท กรณีท่ีคณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมไีกด์ อ านวยความสะดวก ** 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ ากว่า 15ท่าน หรือต่ ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอ
พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกที 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใน
เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน  เครื่องบินรีเลย์  ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ 
อุบัติเหตุต่าง  

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง 

ส าหรับ ผู้โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) 
หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี  ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออก  

หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามท่ีแจ้งไว้ตาม
เอกสารด้านบนแล้ว  
 
 
 
 



 

รหัสโปรแกรม : LPP3-GEOEK7D4NEK 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าท่ีเหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับวันเดินทางท่ีท่านได้ท าการจอง
ไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี** 

 


