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GEORGIA ARMENIA  

8 DAYS 5 NIGHTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ราคาเพยีง... 79,900.- 
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ทบลิซิ ี– กอร ี- สตาลนิ ออฟ มวิเซยีม – เมอืงถ ้าอพุลสิชเิค - มชิเคหท์า – มหาวหิารจวารี ่– โบสถส์เวตสิโคเวล ี

- ป้อมอนานูร ี– กดูาอรู ี– คาซเบก ิ– โบสถเ์กอรเ์กตี ้– ซาดาโคล – อารามฮคัพัท – อนุสาวรยีต์วัอกัษรอาเมเนยีน – 

เยเรวาน -เอคมอิตัซนิ - โบสถซ์วารท์นอรต์ - อาสนวหิารเอคมอิตัซนิ - โรงงานอะรารัต บรั่นด ี- คาสเคด - วหิารเกก๊ฮารด์ 

-วหิารการน์ี ่- ซมิโฟนี ่ออฟ สโตน  - ทะเลสาบเซวาน - อารามเซวานนาวังค ์ - ป้อมนารคิารา่ - โบสถเ์มเตค ี- วหิารซโิอ

นี ่

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - อสิตนับลู 

 

21.00 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 10.35 ช.ม.) 

 

วนัทีส่อง อสีตนับลู - ทบลิซิ ี- กอร ี– อพุลสิชเิค - มชิเคหท์า - ทบลิซิ ี

 

05.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิาวาลมิานี ่อสีตันบลู ประเทศตรุก ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

06.30 น. “เหริฟ้าสูเ่มอืงทบลิซิ"ี โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK378 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 03.15 ช.ม.)   

09.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

เดอืน วนัที ่ ราคา 

สงิหาคม 09 - 16 สงิหาคม 2565 79,900.- 

กนัยายน 13 – 20 กนัยายน 2565 79,900.- 

ตลุาคม 21 – 28 ตลุาคม 2565 79,900.- 

พฤศจกิายน 10 – 17 พฤศจกิายน 2565 79,900.- 

ธนัวาคม 1 – 8 ธนัวาคม 2565 79,900.- 

 27 ธนัวาคม – 3 มกราคม 2566 79,900.- 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันทีแ่รก กรงุเทพฯ อสิตันบล ู BKK - IST TK 069 23.00 – 05.15 

วันทีส่อง อสิตันบล ู ทบลิซิ ี IST - TBS TK 378 06.30 – 09.45 

วันทีเ่จ็ด ทบลิซิ ี อสิตันบล ู TBS - IST TK 383 17.30 – 19.00 

วันทีแ่ปด อสิตันบล ู กรงุเทพฯ IST – BKK TK 068 01.45 – 15.25  
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น าทา่นออกเดนิทางสู ่กอร(ีGORI) เพือ่เขา้เยีย่มชม สตาลนิ ออฟ มวิเซยีม (Museum of Stalin)        

- สถานทีร่วบรวมเรือ่งราว และสิง่ของเครือ่งใชต้่างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตัวอาคารที ่   สตา

ลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภัณฑ์สตาลนิ มกีารจัดแสดงชวีประวัตขิองสตาลนิตัง้แต่เกดิจนกระทั่ง

เสยีชวีติ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้เดนิทาง เมอืงถ า้อพุลสิชเิค (Uplistsikhe Cave Town)  

- หนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีารตัง้ถิน่ฐานกนัมานานแลว้กว่า 3000 ปี มศีาสนสถานทีม่หีอ้ง

โถงขนาดใหญท่ีช่าวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรม ซึง่เป็นลัทธบิชูาไฟ และยังมี

หอ้งตา่งๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 

เดนิทางสู ่มชิเคหท์า (Mtskheta) ระหวา่งทางแวะเยีย่มชม มหาวหิารจวารี ่(Jvari Monastery)  

- อารามแห่งไมก้างเขน (Monastery of the Cross) อันศักดิส์ทิธิ ์ของศานาครสิตน์กิายออโธดอกซ ์               

สรา้งขึน้เมือ่ครสิตวรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยีสักการะนับถอืวหิารแห่งนี้เป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ไีม ้

กางเขนขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางโถง ชาวเมอืงไดใ้หค้วามเคารพนับถอืวหิารแห่งนี้เป็นอย่างมาก 

และไดก้ลา่วกนัวา่ นักบญุนโีน่ หรอืแมช่นีโีน่แหง่คัปปาโดเกยี (เมอืงหนึง่ในประเทศตรุกปัีจจบุนั) ได ้

น าไมก้างเขนนีเ้ขา้มาพรอ้มกบัการเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล  

จากนัน้น าทา่นเทีย่ว โบสถส์เวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli Cathedral)   

- โบสถ์แห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่ศักดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอร์เจีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาว

จอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าว

จอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่ และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติ

ของจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ. 337  

  จากนัน้เดนิทางกลับสู ่กรงุทบลิซิ ี(Tbilisi) เพือ่ท าการ Check in โรงแรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ น าทา่นเชา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม ทบลิซิ ี- ป้อมอนานรู ี– กดูาอรู ี-คาซเบก ิ– ทบลิซิ ี

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่จอรเ์จยี มลิทิาร ีไฮเวย ์(Georgia Military Highway)  

ระหวา่งทางแวะเยีย่มชม ป้อมอนานรู ี(Ananuri Fortress)  

- ป้อมปราการเกา่แก ่ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่16-17 ชมความงดงามของโบสถส์อง ห ลั ง ข อ ง

ครสิตจักรชาวเวอรจ์นิ จากมุมสูงของป้อมปราการนี้ มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ อ่างเก็บน ้า

ซนิวาล ี(Zhinvali) แหล่งเก็บน ้าของชาวเมอืงทบลิซิ ีและววิภเูขาทีล่อ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้ไวอ้ยา่ง

งดงาม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กดูาอรู ี(Gudauri)  

- เมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีง ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ ่ทีม่คีวาม

สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหลง่ทีพ่ักผอ่นเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้เดนิทางสู ่คาซเบก ิ (Kazbegi) และจากน ัน้ใหท้า่นไดเ้ปลีย่นรถน ัง่เป็นรถทีข่บัเคลือ่น 4 

ลอ้  เยีย่มชม โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Church)  

- โบสถห์นิแกรนติขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 ตัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของแมน่ ้าชคเฮรกีลางหุบเขา

คอเคซัส ตัวโบสถ์โดดเด่นดว้ยดา้นหนา้ของตัวอาคารที่ใชอ้ฐิบล็อกขนาดใหญ่ ช่องประตูและ

หนา้ตา่งโคง้ไดส้ดัสว่นสวยงาม ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก อกีทัง้ยังเป็นศูนยร์วมวัฒนธรรม

ทีส่ าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ในจอรเ์จยีโบราณดว้ย (การเดนิทางมายังสถานทีแ่ห่งนี้ ขึน้อยู่กับสภาพดิน 

ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลุมอยู ่และการเดนิทางอาจจะเป็นอปุสรรคได ้แต่

จะค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางใหม้ากทีส่ดุ) 

  จากนัน้เดนิทางกลับสู ่กรงุทบลิซิ ี(Tbilisi) เพือ่ท าการ Check in โรงแรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ น าทา่นเชา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN TBILISI  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ กรงุทบลิซิ ี– ซาดาโคล - ฮคัพทั – อนสุาวรยีต์วัอกัษร - เยเรวาน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ซาดาโคล (Sadakhlo) เพือ่ขา้มเขตพรมแดนจากประเทศจอรเ์จยี และมุง่

หนา้สูป่ระเทศ อารเ์มเนยี (Armenia)  

จากนัน้มุง่หนา้สู ่อารามฮคัพทั (Haghpat Monastery)  

- อารามอาร์เมเนียยุคกลางหรืออารามไบแซนไทน์ที่มีความซับซอ้นทาง ศาสนา ที่ก่อตัง้ขึน้ใน

ศตวรรษที ่10 ในราชวงศค์ลรูเิคยีน (Klurikain dynasty) และยังเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมทาง

ศาสนาในยคุรุง่เรอืงสงูสดุ ซึง่มรีปูแบบอนัเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะทอ้งถิน่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้พาทา่นสู ่อนสุาวรยีต์วัอกัษรอาเมเนยีน (Armenia Alphabet Monument)  

- อักษรอาร์เมเนียมีอายุมากกว่า 1,600 ปีและยังคงใชม้าจนถงึปัจจุบันในรูปแบบดัง้เดมิ ไดรั้บการ

คดิคน้โดย Saint Mesrop Mashtots นักภาษาศาสตรช์าวอารเ์มเนียและผูน้ าทางศาสนาในปีค. ศ. 

405 

  จากนัน้เดนิทางสู ่เยเรวาน (Yerevan) เพือ่ท าการ Check in โรงแรม  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ น าทา่นเชา้สูท่ ีพ่กั ANI PLAZA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  เยเรวาน - เอคมอิตัซนิ– ตลาดผลไมพ้คัชูคา - คาสเคด – เยเรวาน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

จากนนัน้เดนิทางสู ่เอคมอิตัซนิ (Echmiadzin)  

- อาสนวหิารหลักของครสิตจักรอัครสาวก อาร์เมเนีย ตัง้อยู่ในเมอืงวาการ์สชาพัต จังหวัดอาร์มา

วรี์ ประเทศอารเ์มเนีย นักวชิาการส่วนใหญ่เชือ่ว่าเป็นอาสนวหิารแห่งแรกที่สรา้งขึน้ในพื้นที่ของ

อารเ์มเนยีโบราณ และมกัถอืกนัวา่เป็นหนึง่ในอาสนวหิารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก  

ระหวา่งทางแวะเยีย่มชม โบสถซ์วารท์นอรต์ (Zvartnots Cathedral)  

https://www.wiki.th-th.nina.az/w/index.php?title=Mother_Church&action=edit&redlink=1
https://www.wiki.th-th.nina.az/Armenian_Apostolic_Church.html
https://www.wiki.th-th.nina.az/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95.html
https://www.wiki.th-th.nina.az/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html
https://www.wiki.th-th.nina.az/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html
https://www.wiki.th-th.nina.az/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2.html
https://www.wiki.th-th.nina.az/w/index.php?title=Kingdom_of_Armenia_(antiquity)&action=edit&redlink=1
https://www.wiki.th-th.nina.az/w/index.php?title=List_of_oldest_church_buildings&action=edit&redlink=1
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- สรา้งขึน้ในช่วงเวลาที่อาร์เมเนียส่วนใหญ่เพิง่ถูกยดึครองโดยชาวอาหรับมุสลิมซึง่ครอบครอง

Sasanian Persia / อหิรา่นซึง่อารเ์มเนียเป็นสว่นหนึง่ในเวลานัน้ การกอ่สรา้งอาสนวหิารเริม่ขึน้ในปี 

643 ภายใตก้ารแนะน าของคาทอลคิอส เนอรเ์สสที ่3  

  จากนัน้เยีย่มชม อาสนวหิารเอคมอิตัซนิ (Echmiadzin Mother Cathedral)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

จากนัน้เดนิทางกลับสู ่เยเรวาน (Yerevan) เพือ่เยีย่มชม โรงงานอะรารตั บร ัน่ด ี(Ararat Brandy 

Factory)  

- เป็นทีรู่จั้กโดยทั่วไปกบัแบรนดท์ีม่ชี ือ่เสยีงของ"อารารตั"เป็นองคก์รชัน้น าของอารเ์มเนยีส าหรับการ

ผลติคอนยัค ไดก้่อตัง้ขึน้ในปี 1887 ในช่วงระยะเวลาของจักรวรรดรัิสเซยี โรงงานไดก้ลายเป็น

รัฐวสิาหกจิ ในปี 2542 รัฐบาลของอารเ์มเนียทีเ่ป็นอสิระไดข้ายโรงงานใหก้ับบรษัิทPernod Ricard

ของฝร่ังเศส เพือ่ท าเครือ่งดืม่กลั่น ความหลากหลายของผลติภัณฑค์อนยัคของ บรษัิท ทีม่คีวาม

โดดเดน่และเผยแพรเ่ป็นอารารัต 

จากนัน้พาทา่นเดนิชม คาสเคด (The Cascade Complex)  

- บนัไดยกัษ์ทีส่รา้งจากหนิปนู ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเยเรวาน ประเทศอารเ์มเนยี ทีเ่ชือ่มตอ่ไปถงึยา่นเคน

ทรอน และยงัมอีนุสาวรยีม์าเธอร ์อาเมเนยี ภายในคาสเคดจะม ีหอ้งโถงนทิรรศการ และ คาเฟส

เจยีน มวิเซยีม ออฟ อารต์ทีแ่สดงงานศลิปะรปูปัน้ ถา้เดนิขึน้บนัไดไปจนสดุดา้นบน จะสามารถชมววิ

เมอืงเยเรวานได ้รอบๆคาสเคดจะมคีาเฟ่ใหท้า่นไดน่ั้งเลน่ดืม่ด า่กบัววิคาสเคด  

พาทา่นแวะเดนิที ่ตลาดผลไมพ้คั ชูคา (Pak Shuka Market)   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มโชวส์ดุพเิศษ  

พกัที ่ น าทา่นเชา้สูท่ ีพ่กั ANI PLAZA HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hmong.in.th/wiki/Arab_conquest_of_Armenia
https://hmong.in.th/wiki/Sasanian_Persia
https://hmong.in.th/wiki/Iran
https://hmong.in.th/wiki/Catholicos_of_All_Armenians
https://sawadee.wiki/wiki/Armenia
https://sawadee.wiki/wiki/Cognac
https://sawadee.wiki/wiki/Russian_Empire
https://sawadee.wiki/wiki/Pernod_Ricard
https://sawadee.wiki/wiki/Pernod_Ricard
https://sawadee.wiki/wiki/France
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วนัทีห่ก เยเรวาน - การน์ี ่– ซมิโฟนี ่ออฟ สโตน – เกก๊ฮารด์– ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน           

                  - ทบลิซิี ่ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นเดนิทางสู ่วหิารเกก๊ฮารด์ (Geghard Monastery)  

- วหิารที่ตัง้อยู่ท่ามกลางเทอืกเขาและธรรมชาติทีส่วยงาม จนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกในปี 

ค.ศ.2000 สรา้งขึน้โดยการตัดหนิเขา้ไปในภเูขาเพือ่ท าเป็นหอ้งโถงและหอ้งต่างๆดว้ยความศรัทธา

ในศาสนาครสิต ์ซึง่วหิารแหง่นีเ้ป็นการสรา้งและแกะสลักดว้ยมอืทัง้วหิารและใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 

40 ปี ตัวอาคารแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 เป็นวหิารทีง่ดงามทีส่ดุอกีแห่งหนึง่

ของอารเ์มเนยี 

จากนัน้เดนิทางสู ่วหิารการน์ี ่(Pagan Temple of Garni)   

- เป็นอาคารยคุกรกี-โรมนัชนดิมรีะเบยีงเสาแหง่เดยีวทีย่งัหลงเหลอืในประเทศอารเ์มเนยี และในพืน้ที่

อดตีรัฐของสหภาพโซเวยีต วหิารมลีักษณะของความเป็นสถาปัตยกรรมกรกีโบราณ-โรมนั และ

ประดับดว้ยเสาไอออนกิ ตัววหิารตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นการน์ ีประเทศอารเ์มเนยี วหิารนีเ่ป็นสิง่กอ่สรา้งและ

สญัลักษณ์ชิน้ส าคญัของอารเ์มเนยียคุกอ่นศาสนาครสิต ์

จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่ซมิโฟนี ่ออฟ สโตน (Symphony of the Stones)  

- นักธรณีวทิยาใหค้ าอธบิายวา่แทง่หนิทรงเหลีย่มแนวตัง้แบบนีเ้กดิจากหนิบะซอลต์รอ้นหลอมละลาย

ใตโ้ลกไดผ้ดุขึน้เหนอืผวิโลกแลว้เย็นตัวลง ถา้เย็นตัวเร็วแท่งหนิก็จะมขีนาดเล็ก แต่ถา้เย็นตัวอยา่ง

ชา้ๆ แท่งหนิทรงรวงผึง้เหลีย่มก็จะมขีนาดใหญ่ จงึเป็นประจักษ์พยานว่าในครัง้อดตีกาลนานโพน้

แถบนีน่้าจะเคยมภีเูขาไฟระเบดิครัง้มโหฬารน่ันเอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พาทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบเซวาน  

- ตัง้อยูใ่นเมอืงเซวาน (Sevan) ซึง่กนิพืน้ทีก่วา่ 940 ตารางกโิลเมตรและลอ้มรอบดว้ยแมน่ ้าทัง้หมด 

28 สาย ชมความสวยงามของตัวเมอืง อดตีบา้นพักอาศยัของชาวรัสเซยีรอบทะเลสาบ พรอ้มดว้ย

สถานทีพ่ักผอ่นประเภทรสีอรท์ของนักทอ่งเทีย่ว  

- กอ่นลอ่งเรอืชมความงามของ อารามเซวาน (Sevan Monastery) ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณแหลมดา้น

ตะวันตกเฉียงเหนอืของทะเลสาบ (หมายเหต:ุทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์รณีกระเชา้ปิดเนือ่งดว้ย

เหตกุารณ์ตา่งๆทีไ่มเ่อือ้อ านวยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการรายการหากมเีหตอุนั

ควรโดยไมไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้โดยค านงึถงึความปลอดภยัของทา่นเป็นอนัดับแรก) และเยีย่มชม อาราม

เซวานนาวงัค ์ (Sevanavank Monastery) 

จากนัน้พาทา่นกลบัสู ่เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) ประเทศจอรเ์จยี (Georgia) เพือ่ท าการ Check in 

โรงแรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มกบัชมการแสดง 

พกัที ่ น าทา่นเชา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN TBILISI  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด ทบลิซิ ี- ป้อมนารคิารา่ – โบสถเ์มเตค ี- วหิารซโิอนี–่ มตควาร ี 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้พาทา่นทวัรช์มเมอืง และพาท่านเยีย่มชม ป้อมนารคิารา่ (Narikala Fortress) โดย 

กระเชา้ลอยฟ้า  

- ป้อมปราการนารคิาร่า สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัตศิาสตร์ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงทบลิซิี ่ประเทศ

จอรเ์จยี เป็นป้อมปราการโบราณทีส่ามารถมองเห็นววิเมอืงทบลิซิแิละแมน่ ้า Mtkvari ถูกสรา้งในราว

ศตวรรษที ่4 ป้อมปราการนี ้ประกอบดว้ย สว่นของผนังสองสว่นบนเนนิเขาสงูชนัระหว่างหอ้งอาบน ้า

ก ามะถัน และสวนพฤกษศาสตรข์องทบลิซิ ิในสไตล ์"ชรูสิ ทซเิค" ซึง่หมายถงึ รูปแบบทีไ่มม่คีวาม

สม า่เสมอกนั  

เยีย่มชม โบสถเ์มเตค ี(Metekhi Church)  

- ตัง้อยู่เหนือเนนิผาสูงรมิแม่น ้ามทิควาร ี(Mtkvari River) เมอืงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้

ระหวา่งปี 1278 - 1284 โดยมอีนุสาวรยีท์รงมา้ของกษัตรยิ ์Vakhtang Gorgasali ผูส้ถาปนาทบลิซิี

เป็นนครหลวง ตัง้ตระหงา่นอยูคู่ก่นั ในอดตีโบสถถ์กูท าลายและไดรั้บการบรูณะอยูห่ลายครัง้ 

- เคยถูกใชเ้ป็นคุกในยคุทีร่าชวงศซ์ารส์ปกครองและเปลีย่นมาเป็นโรงละครในยุคโซเวยีต ซึง่ไดรั้บ

การบรูณะลา่สดุปลายปี 1980 เพือ่เป็นโบสถอ์อรโ์ธดอกซข์องเมอืง  และ  ว ิหารซิโอนี่ (Sioni 

Cathedral)  สถานทีแ่ห่งนี้มีช่ ือ่ว่า ซโิอนีแห่ง ทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่

6-7 และตอ่มาก็ไดถ้กูท าลายลงโดยผูท้ีบ่กุรกุแต่ก็ไดม้กีารสรา้งขึน้ใหมห่ลายครัง้ดว้ยกัน จนกระทั่ง

เป็นโบสถท์ีไ่ดเ้ห็นอยูใ่นปัจจบุนันี ้และไดม้กีารบรูณะในชว่งศตวรรษที ่17-19 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตทิบลิซิ ีเพือ่เดนิทางสูก่รงุอสิตนับลู  
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17.30 น. “เหริฟ้าสูก่รงุอสีตันบลู” โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 383 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 09.35 ช.ม.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด เมอืงอสิตนับลู - กรงุเทพฯ 

 

19.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิาวาลมิานี ่อสิตันบลู ประเทศตรุก ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทาง

บรษิทัฯ จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

อตัราคา่บรกิาร 

 

คา่ทัวรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารส าหรับผูเ้ดนิทาง 10 ทา่น ขึน้ไป 

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

79,900.- 

8,000.- 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาท/

ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่น

ไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-อสีตันบลู-ทบลิซิ-ีอสีตันบลู-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอร์
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ไลน ์(TK) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่อารเ์มเนยี 

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่พดูภาษาองักฤษ  

 กรณีทีก่รุ๊ป 10 ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทัวรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท  

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ตอ่ทา่น คดิเป็น 40 ดอลลาร ์

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ตลอดการเดนิทาง ตอ่ทา่น คดิเป็น 30 ดอลลาร ์ 

(ขึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น) 

 คา่ตรวจ PCR TEST ส าหรับเดนิทางเขา้ประเทศจอรเ์จยี อารเ์มเนยี (ถา้ม)ี 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพัก

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

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

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมดหลังหักค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท (ยกเวน้ค่าวีซา่ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิที่

ออกล่วงหนา้และกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือ

เทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 

และปีใหม่) ที่ตอ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิ

หรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก โดยตรงหรอื
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โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและ

ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

***หนงัสอืเดนิทางประเทศไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศจอรเ์จยี*** 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้หากผลตรวจ PCR ขากลับเป็นบวก และท่านไมส่ามารถเดนิทางกลับได ้

พรอ้มคณะ แต่ทางบรษัิทจะช่วยดูแลและอ านวยความสะดวกใหก้ับท่าน ขณะพักรักษาตัวอยู่ต่างประเทศ จนสามารถ

เดนิทางกลับได ้

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ

เพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ 

บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอื

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์
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ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน 

หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบต่อ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน ซึง่อาจจะ

ท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภูมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนั

ในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการ

บนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ 

ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) 

ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่น

ตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสญูหาย ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ใน

ระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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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 

 


