
	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จอรเจีย 6 วัน 3 คืน  

GEORGIA ON MY MIND 

พิเศษ!! กาลาดินเนอรพรอมชมระบําพ้ืนเมือง 
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วันที่หา  อนุสาวรีย the chronicle of Georgia-Tbilisi Mall-ดูไบ  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานชม อนุสาวรีย the chronicle of Georgia หรือแทงหินสี

ดําแกะสลักขนาดใหญยักษบนแทนหินจะแกะสลักออกมาเปนรูปตางๆและบอกเลาเรื่องราวของประเทศจอรเจียใน

อดีต สรางขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกช่ือดัง เริ่มสรางขึ้นเม่ือป 1985 chronicle of Georgia ประกอบไปดวย แทงเสา 

16 แทง แตละแทงสูง 35 เมตร โดยที่แตละเสาจะแบงบอกเลาเรื่องราวออกเปน 3 สวน คือ ลางสุดเกี่ยวกับพระ

คัมภีรสวนกลาง คือ เรื่องของชนช้ันสูงในจอรเจียและสวนบนจะเลาเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญของประเทศจากน้ัน

นําชมโบสถตรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา (Sameba Chthedral) มีความหมาย

วา โบสถพระตรีเอกานุภาพศักด์ิสิทธิ์แหงกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ช่ือเรียกของคนทองถิ่น เปนวิหารหลักของ

ชาวคริสตนิกายจอรเจียนออรโธด็อกซในกรุงทบิลิซีกอสรางขึ้นระหวางปค.ศ.1995 -2004 ใหญที่สุดอันดับ 3 

ของศาสนสถานในนิกายออรโธดอกซตะวันออกทั่วโลกแมจะมีอายุไมมากแตก็เปนโบสถตัวอยางของสถาปตยกรรม

แบบจอรเจียนทองถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทนโบสถเปน  อาคารขนาดใหญที่โดดเดนมาก สมควรแก

เวลานําทานเดินทาฃสูสนามบิน  

15.30 น.  ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ EK 2201   

18.45 น.   เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง   

22.30 น.   ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 374 
 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่หก   กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ      

07.35 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

************************************************** 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนา 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ    2,000  บาท 

  พักเด่ียว     เพิ่มทานละ  6,000  บาท 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษัท 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 3-8 /14-19 เม.ย. /26 เม.ย.-1 พ.ค. 2563 34,900 

พฤษภาคม 6-11 พ.ค. 2563 34,900 



	 	

 

อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส  

สําหรับเที่ยวบินกรุงเทพ-ดูไบ-กรุงเทพ และสายการบินฟลายดูไบ สําหรับเที่ยวบิน ดูไบ-ทบิลิซี 

(เดินทางไปและกลับพรอมคณะ) นํ้าหนักกระเปา 30 กิโลกรัมตอหน่ึงทาน 

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไม 

สามารถเขาพักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

 

อัตราน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น (6 USD  x 4 วัน = 24 USD) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย เร่ิมตนวันละ 100 x 6 วัน = 600 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาข้ึนเคร่ืองในวันเดินทางไป-กลับ ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2.  ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3.  ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4.  ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5.  ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6.  กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ   



	 	

           คาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญ  

           หาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

 เชน ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ  

          ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม 


