
	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สนามบินสวุรรณภูมิ      

23.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง  กรงุเทพฯ-ดไูบ-ทบิลิซี     

03.30น. ออกเดินทางสูเ่มืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตสเ์ที่ ยวบินที่ EK371 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

จอรเ์จีย 6 วนั 3 คืน 

GEORGIA ON MY MIND 

พิเศษ!! กาล่าดินเนอรพ์รอ้มชมระบาํพ้ืนเมือง 
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สรา้งข้ึนโดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงั เร่ิมสรา้งข้ึนเม่ือปี 1985 chronicle of Georgia ประกอบไปดว้ยแทง่เสา 16 

แทง่ แตล่ะแทง่สูง 35 เมตรโดยที่แตล่ะเสาจะแบง่บอกเลา่เร่ืองราวออกเป็น 3 สว่น คือ ลา่งสุดเกี่ยวกบัพระคมัภรี์

สว่นกลาง คือ เร่ืองของชนชัน้สูงในจอร์เจยีและสว่นบนจะเลา่เกี่ยวกบัเหตุการณส์าํคญัของประเทศจากน้ันนําชม

โบสถต์รีนิต้ี (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi)หรือ ซามีบา (SamebaChthedral)มคีวามหมายวา่ โบสถ์

พระตรีเอกานุภาพศกัด์ิสิทธ์ิแหง่กรุงทบลิิซหีรืออารามซามบีา ช่ือเรียกของคนทอ้งถิ่ น เป็นวิหารหลกัของชาวคริสต์

นิกายจอร์เจยีนออร์โธดอ็กซใ์นกรุงทบิลิซกีอ่สรา้งข้ึนระหวา่งปีค.ศ.1995 -2004 ใหญท่ี่ สุดอนัดบั 3 ของศาสน

สถานในนิกายออร์โธด๊อกซต์ะวนัออกทั่วโลกแมจ้ะมอีายุไมม่ากแตก่เ็ป็นโบสถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบ

จอรเ์จยีนทอ้งถิ่ นที่มรูีปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถเ์ป็น อาคารขนาดใหญท่ี่โดดเดน่มาก สมควรแกเ่วลานํา

ทา่นเดินทาฃสูส่นามบนิ 

15.30 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินฟลายดไูบเที่ยวบนิที่ EK 2201 

18.45 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง   

22.30 น.  ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 374 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

วนัท่ีหก   กรงุเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ     

07.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุตํา่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ  2,000  บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ  6,000 บาท 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

 

กาํหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 3-8 / 14-19 เม.ย. 2563 34,900 

พฤษภาคม 6-11 พ.ค. 2563 34,900 



	 	

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส ์

สําหรบัเท่ียวบินกรงุเทพ-ดไูบ-กรงุเทพ และสายการบินฟลายดไูบ สําหรบัเท่ียวบิน ดไูบ-ทบิลิซี 

(เดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะ) น้ําหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงทา่น 

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไม ่

สามารถเขา้พกัที่ เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณนํ์าเที่ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน(6USD  x 4 วนั = 24USD) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย เร่ิมตน้วนัละ 100 x 6 วนั = 600 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาชําระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 2 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที่ เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาข้ึนเคร่ืองในวนัเดินทางไป-กลบั ใหท้า่น

ติดตอ่เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกดิข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลกิการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํท ัง้หมด 

2.  ยกเลกิการเดินทาง 41-64 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3.  ยกเลกิการเดินทาง 31-40 วนั เกบ็เงนิมดัจาํท ัง้หมด 

4.  ยกเลกิการเดินทาง 21-30 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

5.  ยกเลกิการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

6.  กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกดิข้ึนจริง  

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยนิดคืีนเงนิโดยหกัเฉพาะ 

คา่ใชจ้า่ยที่ เกดิข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผดิชอบใดๆในกรณีที่ สูญ 



	 	

หาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบินกาํหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกดิเหตุ 

ฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่ เชค็อนิเทา่น้ัน 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 


