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Code: IG14-GEO-TBS02-GrandElegant-85TK-Sep-Oct-47-A220809 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ TURKISH AIRLINE (TK) : ข ึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

TK 069 BKK(สวุรรณภมู)ิ – IST(อสิตนับลู) 23.00 – 05.10+1 

TK 378 IST(อสิตนับลู) – BTS(ทบลิซิ)ี 06.30 – 09.45 

TK 393 BUS(บาทมูี)่ – IST(อสิตนับลู) 20.25 – 21.30  
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TK 068 IST(อสิตนับลู) – BKK(สวุรรณภมู)ิ 01.45 – 15.25 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 30  ก.ก. (ไมเ่กนิ 1ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก. ** 

 

มาตรการความปลอดภยัยคุโควดิ-19  

** หัวหนา้ทัวร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวัคซนีครบแลว้กอ่นรับกรุ๊ป 14 วัน 

** รับจองเฉพาะลกูคา้ทีฉี่ดวัคซนีครบแลว้ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  

** วัคซนีทีเ่ดนิทางได ้ทกุชนดิ ฉดีครบโดสแลว้ 14 วัน และสามารถเป็นวคัซนีสตูรไขวไ้ด ้** 

** เอกสารส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศจอรเ์จยี 

1.เอกสารรับรองการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ คอื วัคซนีพาสปอรต์แบบรปูเลม่หรอื E-VACCINE PASSPORT ก็ได(้สามารถ

ท าการจองลงทะเบยีนผา่นแอปหมอพรอ้มหรอืสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจังหวดั)  

**ลกูคา้จดัเตรยีมเอง** 

** เอกสารส าหรับการเดนิทางกลบัประเทศไทย 

 1.ลงทะเบยีนผา่นระบบ THAILAND PASS **ลกูคา้จดัเตรยีมเอง** 

 

DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

 

20.00  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ ROW U 

ประตู 9 สายการบนิ TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง  

23.00 ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก  ีโดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 069  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 

10 ชัว่โมง ** 

 

DAY 2 อสิตนับลู(ตรุก)ี – สนามบนิทบลิซิี ่– ข ึน้กระเชา้สูป้่อมนารคิาลา่ – โบสถต์รนีติ ี ้– อทุยาน

ประวตัศิาสตร ์        (–/L/D) 

 

05.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอสิตนับลู เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

06.30 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่TK378  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร ** 

09,45 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเมอืงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง 

และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI)  

- เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าคูรา (KURA) หรอืเรยีกว่า แม่

น ้ามตควาร ี(MTKVARI) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากร 

1,093,000 คน เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาล ี(VAKHTANG GORGASALI) กษัตรยิ์

จอรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงนี้ข ึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศูนยก์ลาง

การท าอตุสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนี้อยูใ่นสายทาง

หนึง่ของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมบีทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ 

เนือ่งจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตัดระหว่างทวปีเอเชยีกับทวยีโุรปกรุงท

บลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ (NARIKALA FORTRESS)  

- ใหท้า่นไดช้มป้อมปราการซึง่เป็นป้อมโบราณทีถ่กูสรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค 

อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวามสม า่เสมอกนั และตอ่มาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์มูยัยาด

ไดม้กีารกอ่สรา้งต่อขยายออกไปอกี และต่อมาในสมัยของกษัตรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ี

การสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแห่งนี้ว่า นา

รนิ กาลา (NARIN QALA) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมา

บางสว่นไดพั้งทลายลง เพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและไดถ้กูรือ้ท าลาย 

 

 

น าทา่นสู ่โบสถต์รนีติ ี ้(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI)  

- มคีวามหมายว่า โบสถพ์ระตรเีอกานุภาพศักดิส์ทิธิแ์ห่งกรุงทบลิซิ ีหรอื อารามซามบีา ชือ่เรยีกของ

คนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลักของชาวครสิต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซใ์นกรุงทบลิซิ ีก่อสรา้งขึน้
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ระหวา่งปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ทีส่ดุอันดับ 3 ของศาสนสถานในนกิายออรโ์ธด๊อกซต์ะวันออกทั่ว

โลกแมจ้ะมอีายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถต์ัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีนทอ้งถิน่ทีม่รีูปแบบ

ทางศลิปะจากไบแซนไทนโ์บสถเ์ป็น อาคารขนาดใหญท่ีโ่ดดเดน่มาก 

น าทา่นเดนิทางสู ่อนสุาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี (THE CHRONICLE OF GEORGIA)  

- มลีักษณะเป็นแท่งหนิสดี าขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ทีส่ ือ่ถงึเรื่องราวในอดีตของประเทศ

จอรเ์จยี สรา้งขึน้โดย       ซรุาป สถาปนกิชือ่ดังกอ่สรา้งเมือ่ปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง 

แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรือ่งราวออกเป็น 3 ส่วนน่ันคือ ส่วนล่างสุดเกีย่วกับพระ

คัมภรีข์องศาสนาครสิต์ ส่วนกลางเกีย่วกับเรื่องของขา้ราชการชนชัน้สูงของจอร์เจีย และส่วนบน

เกีย่วกบัเหตกุารณ์ส าคัญตา่งๆ ของประเทศ ทา่นสามารถชมววิเมอืงจากมมุสงูไดจ้ากสถานทีแ่หง่นี ้

 

  

 

ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่  CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

DAY 3  ป้อมอนานรู ี– เมอืงกดูาอรู ี– อนสุรณ์สถานรสัเซยี – โบสถเ์กอรเ์กตี ้  (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่ป้อมอนานรู ี(ANANURI FORTRESS)  

- เป็นสถานที่ก่อสรา้งอันเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรักวี ที่ตัง้อยู่ห่างจากทบลิซิี

ประมาณ 45 กม.ซึง่ถกูสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยังมโีบสถ ์2 หลังที่

ถกูสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหงา่นอยู ่ท าใหเ้ห็นภาพทวิทัศน์อันสวยงาม

ของเบือ้งลา่งและ อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี(ZHINVALI RESERVOIR) และยงัมเีขือ่นซึง่เป็นสถานที่

ทีส่ าคัญส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยงัเมอืงหลวง พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 
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เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกดูาอรู ี(GUDAURI)  

- ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่ี

ความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่ักผ่อนเล่นสกขีองชาว

จอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเลน่ในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลุม

อยูต่ลอดเวลา  

น าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซยี – จอรเ์จยี (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP 

MONUMENT)  

- อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่บนเนนิเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี 

ของสนธสิัญญาจอรจ์เีอฟสก ี(TREATY OF GEORGIEVSKI) และความสัมพันธร์ะหว่างสหภาพโซ

เวยีตและจอรเ์จยี จดุชมววินีถ้อืเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของจอรเ์จยี 
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จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคาซเบกี ้(KAZBEGI) ซึง่เป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิ แต่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมาเป็นชือ่             

สเตพานทส์มนิดา้ (STEPANTSMINDA)  

- หลังจากนักบญุในนกิายออรโ์ธด๊อกชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลี

ภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็นเมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูต่ามรมิ ฝ่ังแมน่ ้าเทอรก์ีท้ีม่คีวามยาวประมาณ 157 

กม. และตัง้อยูบ่นความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมอีณุหภมูทิีอ่ยูป่าน

กลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดูหนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน 

มอีณุหภมูทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ 

น าท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจี๊ บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี ้

(GERGETI TRINITY CHURCH)  

- ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัวา่ ทสมนิดา ซามบีา (TSMINDA SAMEBA) 

ซึง่เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกนัของโบสถศ์ักดิแ์หง่นีส้ถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่น

เทอืกเขาของคาซเบกี ้ซ ึง่เป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจยีร ์(การเดนิทางโดย 4WD มายังสถานที่

แหง่นี ้ขึน้อยูก่ับสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลุมอยู ่และการเดนิทาง

อาจจะเป็นอปุสรรคได ้แต่จะค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหม้ากทีส่ดุ ขอสงวนสทิธิไ์มม่กีาร

คนืคา่ใชจ้า่ยในกรณีเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ เราจะพาทกุทา่นไปยังสกรีสีอรต์ของเมอืง

กดูาอรูแีทน โดยพาขึน้กระเชา้สกเีพือ่ไปชมววิยงัยอดภเูขา)  
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หลังจากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืง เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) เพือ่เดนิทางสูท่ีพั่ก 

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษเมน ูอาหารไทย 

พกัที ่  CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 4 เมอืงมทิสเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(B/L/–) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางไปยงั เมอืงมทิสเคตา้ (MTSKHETA)  

- ทีต่ัง้อยู่ทางดา้นเหนือห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ20กม.ในจังหวัดคารท์ลีท่างดา้นตะวันออกของ

จอรเ์จยีเมอืงนี้นับว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามเก่าแห่งหนึง่ของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางการ

ปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ20,000 คนเนื่องจากมี

โบราณสถานทางดา้นประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแหง่จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี

ค.ศ.1994 

น าทา่นไปชม วหิารจวาร ี(JVARI MONASTERY)  

- ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิต์ศาสนาออรโ์ธ ด๊อกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้

ตัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน่า้สองสายไหลมาบรรจบกันคอืแมน่า้มคิวารแีละแมน่า้อรักวแีละถา้มองออกไป

ขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยังบรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักรของไอบเีรยี (KINGDOM 

OF IBERIA) ซึง่ไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตัง้แต่400ปีก่อนครสิตกาลจนถงึราว

ครสิตศ์ตวรรษที ่5 
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เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนี 

น าทา่นไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL)  

- ซึง่เป็นโบสถอ์กีแหง่หนึง่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณของมตสเคตา้ทีม่รีูปแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้

ในราวศตวรรษที1่1 โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้

โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ ARSUKISDZE มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอกีทัง้ยังเป็น

ศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์า

เป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

จากนัน้ใหท้า่นชม ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(SHARDENI STREET)  

- ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มชี ือ่เสียงและกลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรา้งขึน้ที่มรีูปร่าง

ลักษณะใหญโ่ตแข็งแรง และตามบรเิวณทางเทา้ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึที่เป็นสนิคา้

พืน้เมอืงอนัหลากหลายใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัยและเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ 

ค า่  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่  CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 5 เมอืงอพัลสีสคิ – เมอืงกอร ี– พพิทิธภณัฑส์ตาลนิ – เมอืงคไูตซ ี       (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม เมอืงอพัลสีสคิ (UPLISTSIKHE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.)  

- หนึง่ในเมอืงถา้เกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีารตง้ัถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้มานานแลว้กว่า 3000 ปีกอ่น ใน

อดตีชว่งยุคโบราณก่อนยุคกลาง ชว่ง500 ปีก่อนครสิตกาลถงึค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม และชว่งทีเ่มอืงนีม้คีวามเจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที9่ ถงึ 11กอ่นจะถูก

รุกรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไปท่านจะไดพ้บ
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กบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ (PAGAN) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธิ

บูชาไฟซึง่เป็นลัทธขิองคนในแถบนี้  ก่อนที่ศาสนาครสิตจ์ะเขา้มาเมือ่1700 ปีก่อน และยังมหีอ้ง

ต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สรา้งขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ดว้ย

สถาปัตยกรรมการสรา้งโดยตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยูอ่าศัย 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงกอร ี(GORI)  

- เป็นเมอืงแห่งประวัตศิาสตร ์เป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” อดตีผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ใน

ยคุ ค.ศ 1920-1950  
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น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (MUSEUM OF STALIN)  

- ทีไ่ดร้วบรวมเรือ่งราวและสิง่ของเครือ่งใชข้อง ทา่นสตาลนิ ตัง้แตส่ถานทีเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ 

 

น าทา่นสูเ่มอืงโบราณ เมอืงคไูตซ ี(KUTAISI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.)  

- ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรโคลซสิ(COLCHIS) หรอือาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณ เมือ่

สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13  

ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่  CONTINENTAL HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 6  ตลาดเชา้คไูตซ ี– วหิารบากราต ิ– ถ า้โพรมเีทยีส – อารามจลีาต ิ– บาทมูี ่(B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม ตลาดยามเชา้ของเมอืงคไูตซ ี 

- ตลาดผลไมแ้ละขายขา้วของตา่งๆ สนิคา้และผลไมท้ีข่ ึน้ชือ่ของจอรเ์จยี สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆทีร่าคา

ทีถ่กูแสนถกู 

น าทา่นสู ่มหาวหิารบากราต ิ( BAGRATI CATHEDRAL)  
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- โบสถท์ีแ่สนสวยงามตัง้อยูบ่นเนนิเขา UKIMERIONI ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพทีส่วยงามได ้

โดยรอบ 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นสู ่ถ า้โพรมเีทยีส (PROMETHEUS CAVE)  

- ถ ้าโพรเมอสุเป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองจอรเ์จยีและเป็นหนึง่ในถ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก

และมแีมน่ ้าใตด้นิมากมาย มันถูกคน้พบในปี 1984 คุณสมบัตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ของมันรวมถงึความ

หลากหลายของหอ้งโถงและความหลากหลายของภมูทิัศน ์มสีีช่ัน้ทีแ่ตกตา่งกนัเกดิขึน้ในชว่งต่าง ๆ 

ของการพัฒนาของโลกและนักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิทางผา่นดนิแดนประวัตศิาสตรด์ว้ยการเดนิเทา้

หรอืในเรอื ถ ้าโพรเมอุสเป็นหนึ่งในถ ้าท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในโลกและมหีนิงอกหนิ

ยอ้ยหนิทรายมา่นน ้าตกหนิถ ้าแม่น ้าใตด้นิและทะเลสาบหลายชนดิ กระจุกของถ ้าทัง้หกนัน้มคีวาม

แตกตา่งกนัอยา่งมากจากสเกลและรปูทรงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของหนิทีก่ลายเป็นหนิทีพ่บภายใน  

 

จากนั้นน าท่านสู่แหล่งมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจีลาต ิ(GELATI 

CATHEDRAL)  

- อารามหลวงของเมอืงถูกคน้พบในชว่งครสิตศ์ตวรรษ ที ่12 ซึง่ทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให ้

เป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบง่เป็นสองสว่นคอืโบสถเ์ซนตน์โิคลาส     (ST. 

NICHOLAS) และโบสถเ์ซนต ์จอรจ์(ST.GEORGE) ในโบสถม์ภีาพเขยีนสเีฟรสโก เล่าเรือ่งราว

เกีย่วกบัครสิตศ์าสนาทีส่วยงาม และยงัคงอยูใ่น สภาพสมบรูณ์ และพาทา่นไปอกีหนึง่สถานทีส่ าคัญ

ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาทมูี ่(Batumi) (เดนิทางประมาณ 2 ชม.)  

- เมอืงนี้ตัง้อยูบ่นรมิะเล บนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอัตจารา (Ajara) เป็น

สาธารณรัฐอสิระทีป่กครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวันตกของประเทศจอรเ์จยี เมอืงบาทูม ิ(Batumi) 

เป็นเมอืงทีม่ทีา่เรอืส าคัญ ขนาดใหญ ่

ค า่ บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่  ELEGANT HOTEL , BATUMI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 7 ลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทมู ี- บา้นเรอืนเกา่ในยา่นเมอืงเกา่ Old Town – Metro City 

Mall -  สนามบนิบาทมูี ่– สนามบนิอสิตนับลู (ตรุก)ี        (B/–/–) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทกุทา่น ลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทมู ี(BLACK SEA)  

- เหตุที่ไดช้ือ่ว่าทะเลด าก็เพราะดนิโคลนชายฝ่ัง ดนิทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีด า อัน

เนือ่งมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชมความงามของอา่วเมอืงบาทมู ิ(ประมาณ 

30นาท)ี น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญท่ีท่อดยาวไปตามรมิอา่วทะเลด ืและ

เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหล้กูคา้ไดผ้อ่นคลายและถา่ยรปูตามอธัยาศัย 
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เทีย่ง  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

น าท่านชมบรรยากาศบา้นเรอืนเกา่ในยา่นเมอืงเกา่ OLD TOWN ชมจตุรสัเปียเซซ่า PIAZZA 

SQUARE  

- สรา้งขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย VAZHA 

ORBELADZE สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนทิานท าใหเ้มอืงนี้มี

ความน่ารัก  

น าทา่นชมรปูปั้นอาลแีละนโีน ่(ALI AND NINO MOVING SCULPTURES)  

- รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด าทีส่ามารถเคลือ่นไหวได ้สรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความรักหนุ่มสาวต่างเชือ้

ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพระหวา่งประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 
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  น าทกุทา่นชอ้ปป้ิง ทีห่า้ง Metro city mall หา้งใหญป่ระจ าเมอืง เพือ่เลอืกซือ้สิน้คา้ราคาถกู 

ค า่  อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานบาทมูี ่ ประเทศจอรเ์จยี 

20.25 ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก  ีโดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK393 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

21.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

DAY 8  อสิตนับลู - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

 

01.55  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 068  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 

10 ชัว่โมง ** 

15.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

หมายเหต ุสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในจอรเ์จยี/ตรุก ีอาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่ 

- อนุสาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่า่คญั ปิดในวันสา่คญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่อ่งเทีย่วสา่คญัอืน่ๆอาจจะปิดโดย

ไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐบาล,หรอืกรณีทีผู่ป้กครองรัฐเขา้เยีย่ม

ชม อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ เป็นตน้      

- เนือ่งจากเป็นประเทศทีเ่คยถกูปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิัง้รัสเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี ดังนัน้อาหารสว่นใหญจ่ะ

ไดรั้บอทิธพิลจากอาหารยโุรปและเอเชยีผสมกนั        

- โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญใ่นจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวันอาจจะเริม่ที ่13.00-14.00 น. สว่นมือ้ค่า่เร็วทีส่ดุ 

คอืเริม่เวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

- เนือ่งจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญนั่บถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็นหลักมาตัง้แตใ่นอดตี ท า 

ใหป้ระเทศแหง่นีม้โีบสถแ์ละวหิารทีเ่กา่แกท่ีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม ซึง่เวลาเขา้โบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลมุ 

ศรษีะ ดังนัน้กรณุาเตรยีมผา้คลุมศรษีะไปดว้ย หรอืกรณีทีไ่มไ่ดน่้าตดิตัวไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลมุให ้

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ)  

กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ 

หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลทบ์นิ 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(อายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(อายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา 

ทา่นละ 

05 – 12 กนัยายน 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 

TK 378 IST-TBS 06.30-

09.45 

TK 393 BUS-IST 20.25-

21.30 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

47,999 47,999 47,999 7,500 

06 – 13 กนัยายน 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 

TK 378 IST-TBS 06.30-

09.45 

TK 393 BUS-IST 20.25-

21.30 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

47,999 47,999 47,999 7,500 

12 – 19 กนัยายน 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 

TK 378 IST-TBS 06.30-

09.45 

TK 393 BUS-IST 20.25-

21.30 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

47,999 47,999 47,999 7,500 

29 กนัยายน -              06 

ตลุาคม 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 

TK 378 IST-TBS 06.30-

09.45 

TK 393 BUS-IST 20.25-

21.30 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

47,999 47,999 47,999 7,500 

 

28 ตลุาคม - 04 พฤศจกิายน 

65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.10 

TK 378 IST-TBS 06.30-

09.45 

TK 393 BUS-IST 20.25-

21.30 

TK068 IST-BKK 01.55-15.00 

47,999 47,999 47,999 7,500 

ในกรณีที ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 20,000 บาท 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 70 ดอลลา่ร์

สหรฐั (USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

(Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 
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** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศจอรเ์จยี ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 1ปี ตอ่คร ัง้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่ว

ใด เทีย่วหนึง่  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ 

ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

- คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ 

โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ 

แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

- ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขัน

กี ฬ า  

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก 

ไ ป 

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่มคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

- ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 70 USD  ตอ่ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให ้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 
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- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

-  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 21,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอยา่งเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทิันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางใน

พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตาม

ระบบ ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- จา่ยเต็มสว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

- กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 21 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ

ในกรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางต ัง้แต่ 30 วนัข ึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหกัคา่ธรรมเนยีมท่านละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 40%ของคา่ทวัร ์หรอืหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่

ทัวรส์่วนใดส่วนหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย

หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 
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เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อ

จัดเตรยีมล่วงหนา้ กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิ

กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  
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- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถ

เดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุาร

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทาง

บรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บ

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ 

และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านได ้

สง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่

หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 

จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) 

จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
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- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนี้

แลว้* 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

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) 
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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 

 


