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Code: IG09-GEO-Grand-107TK-Jun-Aug-85-A220523 

 

GRAND GEORGIA 10 DAYS 7 NIGHTS 

Pearl of Caucasus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ราคาเพยีง...585,900.- 
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จอรเ์จยี มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จยีก็เป็นหนึง่ในภาษาเกา่แกท่ีส่ดุในโลกทีย่ังมกีารใชอ้ยู ่

เมอืงหลวงทบลิซิ ีซ ึง่มอีายกุวา่ 1,500 ปี ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีง่ดงามซึง่ถกูแบง่โดยแมน่ ้ามทควาร ีในอดตีพืน้ทีส่ว่นใหญ่ของ

จอรเ์จยีถกูยดึครองโดยเปอรเ์ซยี อาหรับ เตริก์และมองโกล ในระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่7 ถงึศตวรรษที ่18 

•ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ป้อมนารคิาลา่ •ชมโบสถเ์มเตหค์ ี•แวะถา่ยรปูสะพานสนัตภิาพ •ชอ้ปป้ิงชาเดนแีละรสุทาเวล ี•ชมอนา

นุร ี•ซนิวาล ี•ชมโบสถเ์กอรต์ี ้•ชมวหิารจาวาร ี•ชมวหิารสเวตสิโคเวล ี•ชมพพิธิภัณฑส์ตาลนิ •บา้นถ ้าอพุลสีตซ์คีห ์•ชม

วหิารจลีาต ี•ชมวหิารบากราด ี•ชมเขือ่นเอนกรูี ่•ชมหมูบ่า้นอชุกลูลี ่•ชมโบสถล์ามาเรยี •ชมเมอืงบาตมู ี•ลอ่งเรอืทะเลด า 

 

§ พกัโรมแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - อสีตนับลู 

 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว U เคาน์เตอรส์ายการ

บนิเตอร์กสิ แอรไ์ลน์ (TK) ประตูทางเขา้ที ่9 โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ ตรวจ

เอกสาร และสมัภาระ 

23.00 น. “เหริฟ้าสูก่รงุอสีตันบลู” โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 069 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ช.ม.) 

 

วนัทีส่อง เมอืงบาตมู-ียา่นเมอืงเกา่-จตัรุสัเปียซซา่-รปูปัน้อาลแีละนโีน ่ 

 

05.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิาวาลมิานี ่อสีตันบลู ประเทศตรุก ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

06.15 น. “เหริฟ้าสูเ่มอืงทบลิซิ"ี โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK390 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 02.20 ช.ม.)   

09.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงบาตมู ี(BATUMI)  

ก าหนดวนัเดนิทาง 

มถินุายน 10 - 19 มถินุายน 2565 85,900.- 

กรกฎาคม 22 – 31 กรกฎาคม 2565 85,900.- 

สงิหาคม 5 – 14 สงิหาคม 2565 85,900.- 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา เวลาในการเดนิทาง 

วันแรก กรงุเทพฯ อสีตันบลู BKK - IST TK069 23.00-05.15+1 10.25 ชม. 

วันทีส่อง อสีตันบลู บาตมู ี IST - BUS TK390 06.55-09.40 02.20 ชม. 

วันทีเ่กา้ ทบลิซิ ี อสีตันบลู TBS - IST TK383 17.30-19.00 02.10 ชม. 

วันทีส่บิ อสีตันบลู กรงุเทพฯ IST - BKK TK068 01.45-15.25 09.35 ชม. 
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-  เมอืงหลวงของจังหวัดอะจารา่ทีป่กครองตนเอง และตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังดา้นตะวันออกของทะเล

ด า เมอืงนีม้ปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 200,000 คน เป็นเมอืงท่าทีม่คีวามส าคัญในดา้นการคา้

และเป็นศนูยก์ลางการพาณชิย ์นอกจากนัน้ยงัเป็นทีต่ัง้ของเมอืงในเขตรอ้นทีเ่ต็มไปดว้ยผลติผล

ของพชืผัก ผลไมต้่างๆ หลายอย่าง และทีส่ าคัญยังมโีรงงานอุตสาหกรรมทีส่ าคัญของเมอืง 

รวมถงึโรงงานต่อเรอื ผลติอาหารและยังมกีารท าอตุสาหกรรมเบาอกีหลายอยา่ง ซึง่ต่อมาดา้น

เศรษฐกจิทีส่ าคัญของเมอืงนีก้ลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แต ่ปี ค.ศ. 2010 เมอืงนีม้ี

การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วพรอ้มกับการปรับปรุงเพือ่ใหเ้ป็นแหล่งสถานทีบ่ันเทงิส าหรับการ

พักผอ่น มกีารสรา้งโรงแรม ภตัตาคาร ไนตค์ลับและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ มากมายหลาย

อยา่ง  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ป้อมโกนโีอ ้(Gonio Fortress)  

- ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลด า ใกลอ้าณาเขตประเทศตุรก ีถูกสรา้งขึน้เพือ่ป้องกันการรุกราน

ของอาณาจักรออตโตมันในอดตี นอกจากนี้ยังถูกเชือ่ว่าเป็นสถานทีฝั่งศพของนักบญุมัทธอีัส หนึง่

ใน 12 อัครสาวกของพระเยซ ูแต่ไม่ไดม้กีารขุดเจาะสถานทีเ่พือ่พสิูจน์แต่อยา่งใด เนื่องจากค าสั่ง

หา้มของรัฐบาลจอรเ์จยี เหตเุกรงวา่จะเป็นการท าลายโบราณสถานใหท้รดุโทรมลง  

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมน ้าตก (Makhuntseti Waterfall)  

- น ้าตกทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในจอรเ์จยี เป็นน ้าตกทีส่งูทีส่ดุแห่งหนึง่ ตัง้อยูใ่นอะจาร่า

ในหมู่บา้น Makhuntseti สามารถชมน ้าตกไดต้ลอดทัง้ปี อกีทัง้ยังสามารถซือ้ผลติภัณฑ์จาก

ธรรมชาตขิองชาวบา้นไดท้ีน่ี ่เชน่ น ้าผึง้ทอ้งถิน่ได ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

น าทา่น ลอ่งเรอืรมิฝั่งทะเลด าของบาตมู ี 

- ชมความสวยงามของทะเล บา้นเรอืนทีถ่กูสรา้งขึน้ตามแบบรปูทรงโบราณทีป่ลกูกนัอยา่งสวยงาม

ตามรมิทะเล พรอ้มกบัรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิเป็นไรส่ม้ พชืพันธุธ์ญัญาหารและตน้ชา อสิระให ้

ทา่นไดเ้ทีย่วชมบรเิวณทะเลด า 

จากนัน้น าท่านไปชมความสวยงามของเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยทวิทัศน์ของธรรมชาตอิันงดงาม และยังเป็น

เมอืงส าคัญทีม่ทีา่เรอืขนาดใหญบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลด าดา้นตะวันออก  

จากนัน้ใหท้า่นได ้ชมบรรยากาศของบา้นเรอืนใน ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town)  

-  ชมอาคารทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกทีม่ชี ือ่เสยีงสรา้งขึน้ในรูปแบบของสถาปัตยกรรม

แบบผสมผสานกนัเป็นพเิศษทีม่คีวามสวยงามน่ารัก ซึง่อาคารสว่นมากถกูตกแตง่ขึน้มาดว้ยความเพอ้ฝัน

อนัเลือ่นลอย เป็นรปูสงิโต และบางแหง่ถกูสรา้งขึน้โดยไมท่ราบชือ่และทีม่าจากนทิานโบราณ และทีน่ า

ความภมูใิจมาใหช้าวบาตเูมยีน ก็คอื รปูของเด็กกบัขลุย่ตน้ออ้ (A boy with the reed-pipe)  

น าทา่นเดนิชม จตัรุสัเปียซซา่ (Piazza Square)  

-  หนึง่ในจัตรัุสส าคัญของเมอืงบาตมู ีซึง่รายลอ้มดว้ยรา้นอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อทีก่ว่า 

5,700 ตารางเมตรใกลร้มิอ่าวทะเลด า สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าไดแ้รงบันดาลใจจากประเทศอติาลี

โดยแท ้สงัเกตไดจ้ากภาพโมเสคและงานกระจกสทีีห่าดไูดต้ามอาคารรอบจัตรัุส  
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น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั รปูปัน้อาลแีละนโีน ่(Ali and Nino Moving Sculptures)  

-  รปูปัน้พเิศษสงู 8 เมตร รมิทะเลด าทีส่ามารถเคลือ่นไหวไดทุ้กๆ 10 นาท ีจุดประสงคท์ีถู่กสรา้ง

ขึน้เพือ่แสดงถงึ ความรักของหนุ่มสาวตา่งเชือ้ชาตแิละศาสนา และยังแสดงถงึสันตภิาพระหว่างประเทศ

จอรเ์จยี และอารเ์ซอไบจาน 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

พกัที ่  BEST WESTERN PREMIER หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงบาตมู-ีวงัดาเดยีน-ีเมอืงเมสเทยี-เอนกรูี ่

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นชมพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตร ์Dadiani Palaces  

- พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตขิองจอร์เจียตัง้อยู่ใน Zugdidi ภูมภิาค Samegrelo-Zemo Svaneti 

ประเทศจอร์เจีย พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร์และสถาปัตยกรรม Dadiani Palaces ยังถือเป็น

พระราชวังทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ในคอเคซสั เป็นอาคารนโีอโกธคิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมสเทยี (Mestia)  

- ตัง้อยูท่างตะวันตกของประเทศจอรเ์จยีตะวันตกเฉียงเหนอื ตัง้อยูเ่หนอืระดับความสงูที ่1,500 เมตร 

ซึง่ตัง้อยูต่อนบนของประเทศจอรเ์จยีเขา้สูเ่ขตภมูภิาค”สเวเนตตีอนบน” (Upper Svaneti)  เมอืง

เมสเทยีเป็นเมอืงเกา่แกโ่บราณทีม่มีาตัง้แต ่800 ปีมาแลว้ บา้นเรอืนยงัคงเป็นแบบโบราณทีส่ะทอ้น

ใหเ้ห็นวถิชีวีติคนในยคุสมยักอ่นในบรเิวณนี ้ดว้ยลักษณะของบา้นหอคอยกอ่ดว้ยหนิทใีชด้แูล

ปกป้องอยูต่ดิบา้นเรอืน เมสเทยียงัเป็นเมอืงตน้ทางของนักปีนเขาและชมป่าสนอลัไพนอ์กีดว้ย 

บา่ย น าทา่นแวะชม เขือ่นเอนกรูี ่(Enguri Dam)  

-  เขือ่นไฟฟ้าพลังน ้าทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของโลก มคีวามสงูอยู่ที ่271.5 เมตร ตัง้อยูบ่นแมน่ ้า

เอนกรูี ่เขือ่นแห่งนี้ไดเ้ริม่กอ่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1961 และไดม้กีารทดลองเปิดใชใ้นปี ค.ศ.1978 สรา้ง

แลว้เสร็จในปี ค.ศ.1987 และเขือ่นแหง่นีไ้ดส้รา้งขึน้เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ซึง่ภายในเขือ่นมี

จดุบรกิารนักทอ่งเทีย่ว 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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พกัที ่  MESTIA INN หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่   เมอืงเมสเทยี-หมูบ่า้นอชุกลูลี-่โบสถล์ามาเรยี-เมอืงเมสเทยี 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเปลีย่นรถเป็น 4 WD เพือ่เดนิทางขึน้เทอืกเขาคอเคซสัไปยัง หมูบ่า้นอุชกูลลี ่(Ushguli) ซึง่

หา่งออกไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 03.30 ชัว่โมง  

- อชุกลูลี ่เป็นกลุ่มหมูบ่า้นเล็กๆ 4  แห่ง ตังอยูก่ลางหุบเขาสงู 2,410 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล และ

ตนีของ ยอดเขาชาขร่า Shkhara summit หนึง่ในยอดเขาทสีงูทสีุดในคอเคซสั โดยมชีาวบา้น

อาศัยอยูร่าว  70ครัวเรอืนท่ามกลางหมิะทีป่กคลุมราว 6 เดอืน ท าใหอ้ชุกลูลีก่ลายเป็นเมอืงปิดไม่

สามารถตดิตอ่โลกภายนอกไดก้ว่า 6 เดอืนเลยทเีดยีว ดว้ยความงดงามของขนุเขานานาทรีายลอ้ม

และเป็นชมุชนโบราณ มโีบสถเ์กา่แกร่าวศตวรรษที ่12 ตัง้อยูบ่นเนนิเขา ท าให ้“ดนิแดนสวาเนตบิน 

Upper Svaneti” ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เดนิทางถงึหมูบ่า้นอชุกลูลี ่น าท่านสัมผัสวถิี

ชวีติของผูค้นในหมูบ่า้นทโีดดเด่นดว้ยหอคอยโบราณตังเรยีงรายอยูท่ั่วหมูบ่า้นนับสบิหอ มยีอดเขา

ด าทะมนึทีส่งูชนัปกคลมุดว้ยหมิะอนัขาวโพลนปกคลมุเกอืบทัง้ยอดซอ่นตัวอยู ่หลังยอดเขาสงูชนัสี

เขยีวมหีมูบ่า้นตัง้อยูต่นีเขาและธารหมิะทลีะลายกลายเป็นสายน ้าเล็ก ๆ ไหลเป็นลอ่งเลาะรมิหมูบ่า้น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

จากนัน้น าทา่นน่ังรถขึน้เนนิเขาแวะชม โบสถล์ามาเรยี Lamaria Church  

- อายเุกา่แกย่อ้นไปถงึศตวรรษท ี ภายในโบสถม์ภีาพเขยีนสเีฟรสโก ้เลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัพระเยซู

และอคัรสาวก จนกระทั่งสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่กทีเ่มอืงเมสเทยี 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  MESTIA INN หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้  เมอืงเมสเทยี-เมอืงคไูทซ-ีวหิารจลีาต-ีวหิารบากราต ี

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นออกเดนิทางไปยงั เมอืงคไูทซ ี(Kutaisi)  

- ตัง้อยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนอืหา่งประมาณ 150 กม. เมอืงนีม้คีวามเจรญิเป็นอนัดับสองรอง

จากทบลิซี ี 

- ชมความสวยงามของเมอืงคไูทซซี ึง่มชี ือ่เสยีงทางดา้นวฒันธรรมและไดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็น

มรดกโลก  ซึง่ถา้ยอ้นกลับไปเมือ่สมยัศตวรรษที ่12-13 ไดเ้คยเป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจกัร

โคลคลสิ (Empire of Colclis) และอาณาจักรอเีมรเีทยี (Kingdom of Emeretia) ทีอ่ยูท่างดา้นของ

ตะวันตกของประเทศ     

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

น าทา่นไปชม วหิารจลีาต ี (Gelati Monastery)  

-  ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่12 โดยกษัตรยิผ์ูม้ชี ือ่เสยีง คอื กษัตรยเ์ดวดิที ่5 (King David V) 

ในอดตีไดใ้ชเ้ป็น สถานทีศ่กึษาและศาสนสถานส าหรับศนูยก์ลางการศกึษาและศนูยก์ลางวัฒนธรรมทีม่ี

ชือ่เสยีง  เป็นสถานทีท่ีเ่ก็บรวบรวมภาพจติรกรรมฝาผนังจ านวนมากมายทีไ่ดบ้อกเลา่เกีย่วกบันักบญุและ

กษัตรยิใ์นยคุตา่งๆอยูภ่ายในใจกลางของวหิารเวอรจ์นิ (Virgin Cathedral)  

- ชมวหิารบากราต ี(Bagrati Cathedral) ไดถ้กูกอ่สรา้งขึน้ในราวปลายศตวรรษที ่10 โดย

กษัตรยิบ์ากราด ที ่3 ซึง่เป็นกษัตรยิอ์งคแ์รกทีไ่ดร้วบรวมแควน้ตา่งๆของจอรเ์จยี สถานทีแ่หง่นีแ้มจ้ะถกู

ท าลายไปบางสว่นโดยพวกเตริก์ในปี ค.ศ.1691 แตก่็ยงัมเีหลือ่ซากปรักหักพังปรากฏอยู ่ 

จากนัน้น าทา่นชมน ้าพ ุ(Colchis Fountiains)  

- อยูใ่จกลางเมอืงซึง่มกีารตกแตง่ดว้ยรปูปัน้อยา่งสวยงาม โดยจะเห็นวา่รปูปัน้จะเป็นรปูสตัวต์า่ง ๆ 

โดยจะมมีา้สองตวัอยูท่ีด่า้นบนสดุ ตวัรปูปัน้มทีีม่าจากการจ าลองเครือ่งประดับโบราณ 30 ช ิน้ทีจั่ด

แสดงไวใ้นพพิธิภณัฑข์องเมอืง Kutaisi ซึง่ท าใหเ้ห็นวา่เมอืง Kutaisi แหง่นีม้ปีระวัตศิาสตรอ์นั

ยาวนาน และคนในยคุโบราณมคีวามสามารถในการท าเครือ่งประดับทีส่วยงามและประณีตมาก  

ไดเ้วลาน าทา่นชอ้ป (Kutaisi Bazar)  

- ศนูยก์ารคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในคไูทซเีพือ่ซือ้สนิคา้เกษตร คณุจะพบกบัผักสด ผลไม ้

ผลติภณัฑจ์ากนมจากธรรมชาต ิเนือ้สตัว ์เครือ่งเทศหลากหลายชนดิ และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ อกีมากมาย 

นอกจากนีใ้นตลาดนี ้สามารถซือ้ผลติภณัฑจ์ากธรรมชาตทิีเ่กษตรกรปลกู และยงัสามารถซือ้ 

chiri,churchkhelas (ขนมจอรเ์จยีดัง้เดมิ) และขนมจากธรรมชาตอิืน่ๆ ไดห้ลายพันชนดิในตลาดแหง่นี ้

และยงัมผีลติภณัฑท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศมากมายทีน่ี ่

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  BEST WESTERN PLUS หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงคไูทซ-ีเมอืงอพุลสีตซ์คีห-์เมอืงกอร-ีเมอืงคไูทซ ี

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นออกเดนิทางไปยงั เมอืงกอร ี(GORI)  

- อยูท่างดา้นตะวันตก ระยะทางห่างประมาณ 82 กม. กอร ีเป็นเมอืงหลวงและศูนยก์ลางการปกครอง

ของจังหวัดชดีา คารท์ล ีเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา ทีใ่นอดตีเคยมคีวามส าคัญทางดา้นทหารในยคุ

กลางเป็นทีต่ัง้ของกองก าลังทีอ่ยูบ่นถนนสายส าคัญทีเ่ชือ่มกับทางดา้นตะวันออกและดา้นตะวันตก 

นอกจากนั้นเมอืงนี้ยังเป็นเมืองบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ อดีตผูน้ าที่มชี ือ่เสยีงของพรรคอม

มวินสิตโ์ซเวยีต และอเล็กซานเดอร ์นาดรีาซ ีผูเ้ป็นนักออกแบบชือ่ดังในดา้นจรวดขปีนาวุธขา้ม

ทวปีของโซเวยีต  

น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงอพุลสีตซ์คีห ์(UPLISTSIKHE)  

- บรเิวณถ ้าทีถ่กูท าขึน้เพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของมนุษยใ์นยคุการเริม่ตน้ราวศตวรรษที ่8-7 กอ่นครสิตกาล 

ซึง่ในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอนิเดยีสูท่างดา้นเหนือแถบหมูบ่า้นมทวาร ีและหุบเขารี

โอนไีปยงัทะเลด า และตอ่ไปยงัดา้นตะวันตก ท าใหเ้กดิการพัฒนาการเป็นเมอืงตา่งๆหลายเมอืง และ

อัพลสิตซ์คิห ์ก็เป็นเมอืงหนึง่ทีเ่ป็นศูนยก์ลางการคา้ ไดถู้กสรา้งขึน้ในราว 1,000 ปีก่อนครสิตกาล 

และตอ่มาก็ไดถ้กูขยายออกไปจนกวา้งขวาง 

- ใหท้่านไดช้มหมู่บา้นทีถู่กสรา้งจากถ ้าโดยมเีนื้อทีก่วา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

คือ ส่วนใต ้ส่วนกลาง และส่วนเหนือ ซึง่ส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ที่สุด ประกอบไปดว้ย

สถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยูอ่าศัย นอกจากนัน้ยังถูกสรา้งใหต้่อไปยัง

สว่นใตโ้ดยผา่นอโุมงคแ์ละทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมบีันไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยังสว่น

ต่างๆ ถ ้าส่วนมากจะไม่มกีารตกแต่งใดๆภายในเลย ถงึแมว้่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมี

เพดานหอ้งทีท่ าเป็นทีห่ลบซอ่นอกีทหีนึง่ และบางแห่งถงึแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทาง

ดา้นหลังหรอืทางดา้นขา้งอกีดว้ย ซึง่บางทีอ่าจจะใชใ้นการประกอบพธิตีา่งๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษที ่

9-10 ทีด่า้นบนของสถานทีแ่ห่งนี้ไดถู้กสรา้งเป็นยอดโดมดว้ยหนิและก่ออฐิ ซึง่ต่อมานักโบราณคดี

ไดค้น้พบสิง่ต่างๆ มากมาย รวมทัง้เครือ่งทองเครือ่งเงนิและอัญมณีต่างๆ และยังมเีครือ่งเซรามคิส์

และการแกะสลักทีส่วยงาม ซึง่ส ิง่ของต่าง ๆ เหล่านี้ไดถู้กน าไปไวท้ีใ่นพพิธิภัณฑส์ถานแห่งชาตทิี่

กรงุทบลิซิ ี 

จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ (Museum of Stalin)  
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- สถานทีท่ีไ่ดร้วบรวมสิง่ของเครือ่งใชต้่างๆ พรอ้มทัง้เรือ่งราวต่างๆของสตาลนิ และยังมกีารแสดงถงึ

ประวัตชิวีติตัง้แตเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ    

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุทบลิซิ ี 

- เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้ครูา (Kura) หรอืเรยีกวา่ 

แมน่ า้มตควาร ี(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนือ้ทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากร 

1,093,000 คน เมอืงนีถ้กูสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยี

แหง่คารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงนีข้ ึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศนูยก์ลางการท า

อตุสาหกรรม สงัคมและวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนีอ้ยูใ่นสายทางหนึง่ของ

เสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนือ่งจากความ

ไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตัดระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวยีโุรปกรงุทบลิซิ ีประเทศ

จอรเ์จยี  

น าทา่นชม อนุสาวรยี ์(Chronicle of Georgia)  

- ตัง้อยูใ่กลก้บัทะเลทบลิซิ ีเป็นอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยี ตัง้โดดเดน่อยูบ่น

ภเูขาสงูนอกเมอืงทบลิซิ ีมขีนาดใหญโ่ตอลังการสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล และท าใหใ้ครกต็ามที่

ไปยนืใกล ้ๆ  ดตูวัเล็กจิว๋ลงทนัตา สถานทีแ่หง่นีถ้กูสรา้งขึน้มาตัง้แตปี่ ค.ศ.1985 ในสมยัทีป่ระเทศ

จอรเ์จยียงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของประเทศรัสเซยี 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  RAMADA OLD TOWN หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด กรงุทบลิซิ-ีเมอืงมทิสเคตา้-วหิารจวาร-ีวหิารสเวตสิโคเวล-ีกดูาอรู ี

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นไปชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery)  

- วหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยูบ่น

ภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คอื แม่นา้มคิวาร ีและแม่น ้าอรักวแีละถา้มองออกไปขา้ม

เมอืงมทิสเคตา้ไปยังบรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักรของไอบเีรยี (Kingdom of 

Iberia) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนในบรเิวณนีต้ัง้แต่ 400 ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึราวครสิตศ์ตวรรษที ่

5   

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
http://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
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น าทา่นไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Sveti Tskhoveli Cathedral)  

- โบสถอ์กีแหง่หนึง่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณของมทิสเคตา้ ทีม่รีปูแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราว

ศตวรรษที ่11 โดยมสีถาปัตยกรรมของจอรเ์จยี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงกดูาอรู ี(GUDAURI)  

- เมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวาม

สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหลง่ทีพ่ักผอ่นเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยี

ทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งที่สวยงามและมหีมิะปกคลุมอยู่

ตลอดเวลา 

ป้อมอนานรู ี(Ananuri Fortress)  

- สถานที่ก่อสรา้งอันเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรักวี ที่ตัง้อยู่ห่างจากทบลิซิี

ประมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยังมโีบสถ ์2 หลังทีถู่ก

สรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยังมหีอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู ่ท าใหเ้ห็นภาพทวิทัศน์อันสวยงามของ

เบือ้งลา่งและ อา่งเก็บน ้าซนิวาล ี(Zhinvali Reservoir) และยงัมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีท่ีส่ าคัญส าหรับ

น าน ้ าที่เก็บไวส้่งต่อไปยังเมืองหลวง พรอ้มกับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย แวะชมจุดชมวิวกูดาอูร ี

(Viewpoint in Gudauri) 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  GUDAURI LOFT หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด เมอืงกดูาอรู-ีโบสถเ์กอรเ์กตี-้กรงุทบลิซิ ี

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงคาซเบกี ้(KAZBEGI)  

- เป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิ แตปั่จจบุนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นชือ่ สเตพานทส์มนิดา้ (Stepantsminda) 

หลังจากนักบญุในนกิายออรโ์ธด๊อกชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลี

ภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็นเมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูต่ามรมิ ฝ่ังแมน่ ้าเทอรก์ีท้ีม่คีวามยาวประมาณ 157 

กม. และตัง้อยูบ่นความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดรูอ้นจะมอีณุหภมูทิีอ่ยูป่าน
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กลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดหูนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน 

มอีณุหภมูทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ 

จากน ัน้ใหท้า่นไดเ้ปลีย่นรถน ัง่เป็นรถทีข่บัเคลือ่น 4 ลอ้  น าทา่นไปชมความสวยงามของ โบสถ์

เกอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) 

- ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัวา่ ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) 

ซึง่เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกนัของโบสถศ์ักดิแ์หง่นีส้ถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่น

เทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดนิทางมายงัสถานทีแ่หง่นี ้ขึน้อยูก่บัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถกู

ปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลมุอยู ่และการเดนิทางอาจจะเป็นอปุสรรคได ้แตจ่ะค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางใหม้ากทีส่ดุ)  

น าทา่นชมน ้าตก (Gveleti Waterfall) ซึง่จะเป็นทรปิเดนิป่าเล็กๆ ตอ้งเดนิเขา้ป่าไป ประมาน 10 

นาท ีจะถงึน ้าตกเพือ่ชมความสวยงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

น าทา่นออกเดนิทางกลบัไปยงัเมอืงทบลิซิ ีและพาทา่นแวะชอ้ปป้ิงทีศ่นูยก์ารคา้ (Tbilisi mall)  

- หา้งสรรพสนิคา้แหง่แรกและใหญท่ีส่ดุในภาคใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานทีท่ัว่โลกยอมรับ ท าให ้เป็นทีน่่าสนใจทีส่ดุในเมอืง เพลดิเพลนิกบัรา้นคา้ รา้นอาหาร และ

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ตแบรนดด์ังกวา่ 250 แหง่ทั่วโลก จากนัน้น าทา่นชม วหิารทรนิติี ้ 

น าทา่นชม มหาวหิารประจ าเมอืงทบลิซิ ี (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi)   

- มหาวหิารในรปูแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธด๊อกทีใ่หญท่ีส่ดุในจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1995 

และปี 2004 ตัง้อยูใ่นตัวเมอืงทบลิซิซี ึง่เป็นเมอืงหลวงของจอรเ์จยี เป็นมหาวหิารประจ าเมอืงทบลิซิ ี

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  RAMADA OLD TOWN หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

  

วนัทีเ่กา้ ป้อมนารคิาลา่-โบสถเ์มเตหค์-ี The Bridge of Peace-ถนนคนเดนิ    

                   ชาเดนกีอร-ีถนนรสุทาเวล-ี ทบลิซิ-ีอสีตนับลู 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้น าทา่นขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress)  
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- ป้อมโบราณทีถ่กูสรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมายถงึรูปแบบทีไ่มม่คีวาม

สม ่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยาย

ออกไปอกี และตอ่มาในสมยัของกษัตรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่

ตอ่มาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแหง่นีว้า่ นารนิ กาลา (Narin Qala) ซึง่มี

ความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนไดพั้งทลายลง เพราะว่าเกดิ

แผน่ดนิไหวและไดถ้กูรือ้ท าลายไป  

น าทา่นไปชม โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church)  

- โบสถท์ีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาของแม่น ้ามตควาร ีเป็น

โบสถห์นึง่ทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศัยอยู ่ซ ึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษัตรยิ์

วาคตัง ที ่1 แหง่จอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณนี้ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดม้ี

การสรา้งขยายโดยกษัตรยิ ์เซน้ต ์เดมทิ รอีสั ที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็นสญัลักษณ์ของโบสถใ์นนกิายออร์

โธด๊อก ตอ่มาไดถ้กูท าลาย และไดม้กีารกอ่สรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมอง

โกลบกุท าลายและก็ไดส้รา้งขึน้ใหมอ่กี        

จากนัน้น าทา่นแวะชม The Bridge of Peace  

- สะพานคนเดนิสไตลโ์มเดริน์สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 2010 โดยใชเ้หล็กและกระจกใสสรา้งขา้มแม่น ้า

มตควาร ีเพือ่เชือ่มฝ่ังเมือ่เก่าและเมอืงใหม่ของทบลิซิ ีมคีวามยาวประมาณ 150 เมตร ซึง่สะพาน

แหง่นีถ้อืเป็นสญัลักษณ์ของทบลิซิยีคุใหม ่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิชาเดน ี(Shardeni Street)  

- ถนนคนเดนิย่านเมอืงเก่าที่จะเป็นแหล่งรวมของรา้นอาหารพื้นเมอืงรา้นกาแฟ ที่เต็มไปดว้ยผูค้น 

บรเิวณนัน้จะมบีา้นเมอืงเก่าในแบบทบลิซิทีีโ่ดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแลว้ยังมพี่อคา้แม่คา้น า

สิง่ของตา่งๆมาวางขายมากมาย 

จากนัน้น าทา่นไปเดนิเทีย่วชม ถนนรสุทาเวล ี(Rustaveli)  

- ถนนใหญ่ของเมอืงที่มชี ือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรา้งขึน้ที่มรีูปร่างลักษณะ

ใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย และตามบรเิวณทาง

เทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอนัหลากหลายใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตาม

อธัยาศัยและเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.25 น. “เหริฟ้าสูเ่มอืงอสีตันบลู" โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK393 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 02.10 ช.ม.)   

18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิาวาลมิานี ่อสีตันบลู ประเทศตรุก ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
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วนัทีส่บิ  เมอืงอสีตนับลู-กรงุเทพฯ 

 

01.25 น. “เหริฟ้าสูก่รงุอสีตันบลู” โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 068 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 09.35 ช.ม.)  

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ 

 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารส าหรับผูเ้ดนิทาง 4 ทา่น ขึน้ไป 

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

          85,900.- 

9,500.-        

 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาท/ทา่น (เพื่อ

เป็นการยนืยันการเดนิทางของทา่น) 

 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมช่ าระ

เงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์(TK) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภัยสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพั่ก 7 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง (4 ทา่น รถตู ้7 ทีน่ั่ง / 6-9 ทา่น รถมนิบิัส 19 ทีน่ั่ง) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่พูดภาษาองักฤษ (4 ทา่น คนขับรถท าหนา้ทีเ่ป็นไกด,์ 6-9 ทา่น คนขบัรถ กบัไกดพ์ูด

ภาษาองักฤษ) 

 กรณีทีก่รุ๊ป 10 ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ตอ่ทา่น คดิเป็น 40 ดอลลาร ์

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรไ์ทย ตลอดการเดนิทาง ตอ่ทา่น คดิเป็น 30 ดอลลาร ์ 

(ขึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หาก

ทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
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 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั  คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมดหลังหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท (ยกเวน้ค่าวซี่าทีย่ืน่และตั๋วเครื่องบนิทีอ่อกล่วงหนา้

และกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วัน

แรงงาน ชว่งเดอืนตลุาคม และปีใหม)่ ทีต่อ้งการันต ีมัดจ า

กับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคี่ามัดจ าทีพั่ก 

โดยตรงหรือโดยการผ่านตั วแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั  หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั  หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

***หนงัสอืเดนิทางประเทศไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศจอรเ์จยี*** 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้หากผลตรวจ PCR ขากลับเป็นบวก และทา่นไม่สามารถเดนิทางกลับไดพ้รอ้มคณะ แต่

ทางบรษัิทจะชว่ยดแูลและอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น ขณะพักรักษาตวัอยูต่า่งประเทศ จนสามารถเดนิทางกลบัได ้

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 4 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 

20 วนั กอ่นการ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่ ่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่ ่องเทีย่วอืน่ๆเพื ่อ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ เหตุการณ์

ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือ

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านึงถงึความ

ปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือ

สิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมา

จา่ย 

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทตู (เลม่สแีดง) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
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ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่ายสว่น

ตา่งทีส่ายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีทีย่กเลกิการ

เดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิ

สามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออก

ตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋ว

เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคมุทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ

ทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM ) 

ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพัก

ตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้น

เทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณา

ใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ 

โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดง

ตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครื่องได  ้ และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ 

USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมี

คา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้งระวัง

ทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของทา่นเกดิความช ารุด หรอืสญูหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ในระหวา่งการ

เดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และ

ผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


