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AMAZING NEW YEAR GEORGIA  

8 วนั 5 คนื 

โดย สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์ 

 

เสน้ทางแนะน าสมัผสัความคลาสสคิของดนิแดนแหง่ทะเลด าและเทอืกเขาคอเคซสั 8 วนั 5 คนื  

เทีย่วบนิสวยกบัสายการบนิ 5 ดาว Turkish Airlines 

บนิเขา้ทบลีซิี/่บนิออกบาทมู ิถงึเชา้กลบัเย็น เทีย่วครบทกุไฮไลทเ์หนอืจรดใต ้ 

อาหารด ีโรงแรมมาตรฐานอนิเตอร ์4-5 ดาว  

ทบลีซีี-่มทิสเคตา้-น ัง่กระเชา้ชมววิหบุเขาคอเคซสั-โกร-ีอพุลสิชเิค-  

Akhaltsikhe-ปราสาทราบตั-บอรโ์จม-ีคไูทซ-ีบาทมู ิ
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วนัแรก            กรงุเทพฯ - อสิตนับลู                                                                                                      

 

19.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีเ่คารเ์ตอรเ์ชคอนิ U  ประตทูางเขา้ที ่10 อาคารผูโ้ดยสาร เคาร์

เตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23:00 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ10 ชัว่โมง)  

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง บรกิารอาหารค ่าและอาหารเชา้ บน

เครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง        อสิตนับลู - ทบลีซิี ่                                                                                     

 

05:10 น.        เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่งเทีย่วบนิ TK378  

06:45 น.        ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สู ่สนามบนิทบลิซิี ่(TBS) โดยสายการบนิเตอรก์ชิ 

แอรไ์ลน ์สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ช.ม.)  

 

09.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิทบลีซิี ่ประเทศจอรเ์จยี น าท่านผานพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรจากนัน้

เดนิทางสูเ่มอืงทบลีซิี ่(TBILISI)   

 

น าท่านชมโบสถต์รนีติ ี ้(Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามบีา (Sameba 

Chthedral) มคีวามหมายว่า โบสถพ ์ระตรเีอกานุภาพศักดิส์ทิธ์แิห่งกรุงทบลิซิหีรอือารามซามบีาชือ่

เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลักของชาวครสิตน์กิายจอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซใ์นกรุงทบลิซิกีอ่สรา้งขึน้

ระหว่างปีค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ทีส่ดุอันดับ 3 ของศาสนสถานในนกิายออรโ์ธด๊อกซต์ะวันออกทั่วโลก

แมจ้ะมอีายไุมม่ากแต่ก็เป็นโบสถต์ัวอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีนทอ้งถิน่ทีม่รีูปแบบทางศลิปะ  

จากไบแซนไทนโ์บสถเ์ป็นอาคารขนาดใหญท่ีโ่ดดเดน่มาก  
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เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าท่านชมอนุสาวรยี ์ CHRONICLE OF GEORGIA ที่

เสมอืน STONEHENGE แห่ง Tbilisi ลักษณะเป็นแท่งหนิสี

ด าแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ บนแท่นหนิสลักเป็นรูปต่างๆ 

และเรื่องราวของประเทศจอร์เจีย สรา้งขึ้นโดย ซุราป 

สถาปนกิชือ่ดัง เริม่สรา้งเมือ่ปี 1985 แต่ยังไมเ่สร็จ โดยไมม่ี

ใครรูว้่าจะเลกิสรา้งตอนไหน Chronicle of Georgia 

ประกอบดว้ยแทง่เสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละ

เสาจะแบง่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่น คอื ล่างสุดเกีย่วกับพระคัมภรี ์สว่นกลาง คอื เรือ่งของชนชัน้สงูใน

จอรเ์จยี และสว่นบนเกีย่วกบัเหตกุารณ์ส าคัญของประเทศ 

 

จากนัน้น าทา่นขึน้กระเชา้ชมววิเมอืงเกา่แหง่นครหลวงทบลิซิี ่(Old town of Tbilisi) ชมสสีนัอาคาร

บา้นเรอืน สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ทีผ่สมผสานศลิปะแบบเปอรเ์ซยีและยโุรปเป็นการบรรจกนัของ

ตะวันออกและตะวันตกของประเทศทีต่ัง้อยรูะหวา่งสองทวปีอยา่งจอรเ์จยีเกดิเป็นศลิปะแบบจอรเ์จยีทีม่ี

เอกลักษณ์  

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัสะพานสนัตภิาพ (Peace bridge) ซึง่เชือ่มระหวางตวัเมอืงเกา่และเมอืง

ใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี  ค.ศ. 2010 จัดวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหมท่ีส่วยงามชิน้หนึง่ซ ึง่พาด

ผา่นแมน่ ้าครูา  

 

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 

ทีพ่กั    Holiday Inn Tbilisi Hotel 4*หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม  มทิสเคตา้ น ัง่กระเชา้– หบุเขาคอเคซสั                                                                

 

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

เดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) อดตีนครหลวงแห่ง  แรกของประเทศจอรเ์จยี ปัจจุบันเป็น

เมอืงส าคัญ ทางศาสนาครสิต ์นกิายจอรเ์จยีออรโ์ธด็อกซ ์โดยจอรเ์จยีรับครสิตศ์าสนาเขา้มาในประเทศ

เป็นครัง้แรกชว่งตน้ ครสิตศ์ตวรรษที ่4 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนโบราณสถานแห่งเมอืงมทิสเคตา้

ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมือ่ปี ค.ศ.1994  

 

น าทา่นชม อารามจวาร ี(Jvari monastery) หรอือารามแห่งกางเขน สถานทีศ่ักดิส์ทิธิย์คุศตวรรษที ่

6 ซึง่ชาวจอรเ์จยีสักการะนับถอืบชูาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาด ยักษ์ซึง่ชาวเมอืง

กล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกยี (ซึง่ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญมากของประเทศ 

ตรุก)ี ไดน้ าไมก้างเขนนีเ้ขา้มาพรอ้มกบัการเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล อสิระให ้

ทา่นเก็บภาพทวิทัศนข์องเมอืงมทิสเคตา้และจดุบรรจบของแมน่ ้าคูราและแมน่ ้าอะรักว ีซึง่มคีวามงดงาม

เป็นอยา่งมาก  

 

จากนัน้น าท่านชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli cathedral) สัญลักษณ์ของการเปลีย่น

ความเชือ่มานับถอืศาสนาครสิตซ์ ึง่กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ. 337 และเป็น

สิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในครสิตวรรษที1่1 ภายในมภีาพเขยีนเฟรส

โกทีง่ดงาม  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบัป้อมปราสาทอนันานูร ี(Ananuri fortress) สรา้งขึน้สมัยศตวรรษที ่13 ถูกออกแบบ

ใหม้หีอคอยสงูและมคีวามแข็งแกรง่เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภยัในยามศกึสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาว

ครสิตใ์นอตตีกาลทีอ่าศัยอยใูนภมูภิาคคอเคซสั และไมย่อมตกอยภูายใตอ้ทิธพิลของจักรวรรดอิอตโตมนั

และเปอรเ์ซยีซึง่เป็นชาวมสุลมิ 

 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

เดินทางสู่ เมืองคาสเบก ิ(Kazbegi) เมืองเล็กๆซึง่ตัง้อยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส    

(Caucasus mountains) เมอืงนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั เป็นจุดชมววิ

ยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หนึง่ในยอดเขาทีส่วยทีส่ดุของเทอืกเขาคอเคซสั  
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น าทา่นเปลีย่นอรยิาบถ ขึน้กระเชา้ชมววิของเทอืกเขาคอเคซสั ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและววิอนั

งดงามของธรรมชาตเิทอืกเขาคอเคซสั  

 

น าท่านถ่ายรูปกับ  อนุสรณ์แห่งมติรภาพ 

(Monument of friendship) ก าแพง

ทรงครึ่งวงกลมซึ่ง เ ป็นสัญลักษณ์แห่ง

มติรภาพระหวางรัสเซยีและ  จอรเ์จยี  

 

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Loft 

Gudauri Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 

**หมายเหต ุ: เดนิทางเดอืน ธ.ค เป็นตน้ไป กรณีทีห่มิะตกหนกัรถไมส่ามารถขึน้เขาคาสเบก ิ

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมการเดนิทางใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศ** 

 

วนัทีส่ ี ่  โกร ี-อพุลสิชเิค – Akhaltsikhe- บอรโ์จม ี                                                                              

 

เชา้                รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

เดนิทางสู ่เมอืงโกร ี(Gori) อดตีเมอืงอตุสาหกรรมและเกษตรกรรมในยคุการปกครองโดยสหภาพโซ

เวยีต  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอพุลสิชเิค (Uplistsikhe) ชมหนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยีซึง่ตาม

ประวัตศิาสตร ์ไดบ้ันทกึวามกีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบ

นี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมอืงนี้มคีวามเจรญิถงึขดีสุด 

คือในช่วงคริสต์วรรษที่ 9ถึง 11ก่อนจะถูกรุกรานและ

ท าลายโดยชาวมองโกลในช่วงครสิต์วรรษที่ 11 หนิผา

ขนาดใหญ่ที่ถูกสกัด และสลักเสลาเป็นช่องหอ้งโถง

มากมายคอืทีต่ัง้ของนครบนแนวเทอืกเขาหนิทราย ซึง่มี

เนื้อที่ประมาณ 8 เฮกตาร์ หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล 

นครถ ้าแหง่นีย้งัเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหมทีเ่ชือ่มต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับ ประเทศอนิเดยี

และประเทศจนี อสิระใหท้า่นเก็บภาพตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
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เดนิทางสูเ่มอืง Akhaltsikhe  

 

น าท่านชมป้อมปราการของราบตั ปราสาท

Rabati เป็นอาคารยคุกลางใน Akhaltsikhe รัฐ

จอรเ์จยีซึง่มอีายยุอ้นไปถงึศตวรรษที ่13  

คอมเพล็กซ์ของปราสาทประกอบดว้ยสุเหร่า

สุเหร่าสุเหร่ายิวโบสถ์คริสต์พระราชวังป้อม

ปราการรวมถงึสวนภมูทิัศน์ไร่องุ่นบนระเบยีงสระ

ว่ า ย น ้ า ก ล า ง แ จ ้ง พ ร ้อ ม น ้ า พุ พิพิ ธ ภั ณฑ ์ 

ประวัตศิาสตรโ์รงแรมรา้นอาหาร รา้นขายของ  ที่

ระลกึและไวน ์เดมิเคยเป็นศนูยก์ลางของจักวรรดอิอตโตมนั สรา้งขึน้ในยคุกลาง ชือ่เมอืงมคีวามหมายว่า 

‘ป้อมปราการใหม่’ มจีุดทีน่่าสนใจหลายจุด ทัง้สเุหร่าอัคเมดเิย (Akhmediye Mosque) โบสถอ์อรโ์ธ

ดอกซ ์โรงละครกลางแจง้ และป้อมปราการชัน้ใน และมปีราสาทราบาต ิ(Rabati Castle) เป็นแลนด์

มารก์ส าคัญ โดยตัง้อยูช่ัน้บนของเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของราชวงคจ์าเคล ิ(Jakeli Dynasty) ปัจจุบัน

เปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑป์ระจ าภมูภิาคแซมซเค-จาวาเคต ิ(Samtskhe-Javakheti) 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงบอร ์โจม ี(Borjomi) เมอืงตากอากาศเล็กๆในหบุเขาทางตอนใตข้อง ประเทศ

จอรเ์จยี มปีระชากรอาศัยอยไูมถ่งึ 15,000 คน แตเ่ป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งน ้าแร่ โดยน ้าแร่

ยี่หอ้บอร์โจมีไดม้ีการบรรจุ ณ ธารน ้ าแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani 

mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศ ทั่วโลก โดยในอดตีชาวเมอืงเชือ่กันว่าจะท าใหม้ี

สขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้ทา่นสามารถลิม้ลอง น ้าแร่จากธรรมชาตขิองเมอืงบอรโ์จม ี

หรอืสามารถซือ้ขวดทีข่ายบรเิวณใกลเ้คยีงเพือ่บรรจนุ ้าเพือ่ดืม่ได ้ 

 

น าทา่นเขา้ชมสวนบอรโ์จม ี(Borjomi city park) สถานทีท่อ่งเทีย่วและพักผอ่นของชาวเมอืงบอรโ์จ

มี ที่นิยมมาเดินเล่นและ ผ่อนคลายโดยการแช่น ้าแร่ในวันหยุด อสิระให ้ท่านเก็บภาพววิทิวทัศน์

ธรรมชาตจิากมมุสงูตามอธัยาศัย            

 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั   Crown Plaza Borjomi Hotel5* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้          บอรโ์จม ี– คไูทซ ี

 

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคไูทซ ี(Kutaisi) ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดับสามในจอรเ์จยีตามธรรม

เนยีมแลว้มคีวามส าคัญเป็นอนัดับสองรองจากเมอืงหลวงทบลิซิ ิตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของประเทศ  

 

น าทา่น เดนิเลน่ผา่นถนนและชืน่ชมโรงละครโอเปรา่ทีม่รีปูปัน้ทีโ่ดดเดน่บนหลังคา  

 

เยีย่มชมโรงละครแหง่รฐั Lado Meskhishvili ซึง่เป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมอนังดงามของเมอืงนี ้ 

 

ชมบา้นเดีย่ว Okros Chardakhi ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ Imereti Kings  

 

เก็บภาพประทับใจกับ น ้าพุ Colchis Fountain 

ตัง้อยูจั่ตุรัสกลางเมอืงท าดว้ยทองส ารดิขนาดใหญ่

โดดเด่นตระการตาอย่างสวยงาม  ดว้ยน ้าพุและรูป

ปัน้แพะและแกะสลัก 30 รปูเป็นของใหม ่

 

เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นชม อารามเกลาต ิ(Gelati monastery) องคก์รยเูนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามแหง่นีเ้ป็นหนึง่ใน

มรดกโลกสถานเมือ่ปี ค.ศ.1944  อารามหลวงของเมอืง สรา้งขึน้ตามพระประสงคข์องกษัตรยิ์ เดวดิที ่4 

กษัตรยิผ์ูป้กครองประเทศจอรเ์จยี ในชว่งศตวรรษที ่10-11 อารามประกอบดว้ยโบสถ ์2 แห่งคอืโบสถ์

พระ แมม่าร ีและโบสถเ์ซนตจ์อรจ์/เซนตน์โิคลัส ภายในตัวโบสถม์ภีาพเขยีนเฟรสโกอ้นัสวยงามมากมาย

หลายภาพ นอกจากนีอ้ารามเกลาตยิงัเป็นสถาบนัชัน้น าของประเทศทีผ่ลตินักวทิยาศาสตร,์ นักเทววทิยา

, และนักปราชญช์ือ่ดัง มากมาย  

 

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Tskatubo Plaza Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก          คไูทซ-ีบาทมู ิ

 

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

เดนิทางสูป้่อมโกนโีอ ้(Gonio fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลด า ใกลอ้าณาเขตประเทศ

ตุรก ีถูกสรา้งขึน้เพื่อ ป้องกันการรุกรานของอาณาจักร

ออตโตมนัในอดตี นอกจากนีย้งัเชือ่วา่เป็นสถานทีฝั่งร่าง

ของนักบญุมัทธอีัส หนึง่ ใน 12 อัครสาวกของพระเยซ ู

แต่ไม่ไดม้ีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจน์แต่อย่างใด 

เนื่องจากค าสั่งหา้มของรัฐบาล จอรเ์จยี เหตุเกรงว่าจะ

เป็นการท าลายโบราณสถานใหท้รดุโทรมลง  

 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงบาทูม ิ(Batumi) เมอืงท่าชายทะเลและหนึง่ในเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของ

ประเทศจอรเ์จยี ตัวเมอืงตัง้อยูต่ดิทะเลด าทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ เมอืงบาทูมยิังไดรั้บการ

สนับสนุนใหเ้ป็นเมอืงท่องเทีย่ว ตัง้แต่ปี ค.ศ.2010 เป็นตน้มา โดยมกีารปรับรูปโฉมอาคารและตัวเมอืง

เกา่  

 

น าทา่นสูต่ลาดผลไมต้ามฤดกูาลใหท้า่นเลอืกซือ้ผลไมส้ดใหมข่องประเทศจอรเ์จยี ซึง่ทีต่ลาดแห่งนี้มี

สนิคา้วางจ าหน่ายมากมาย ไมว่่าจะเป็นผัก ผลไม ้เครือ่งเทศ และสนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้ของ  

  

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Radisson Blu Batumi Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด  บาทมู ิ-อสิตนับลู                                                                                      

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิชมนครบาทูม ิชมแลนด์มาร์กส าคัญ ๆ 

ตลอดถนน  

 

ชมจตัุรสัปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึง่ใน

จัตุ รัสส าคัญของเมืองบาทูมิ ซ ึ่งรายลอ้มด ว้ย

รา้นอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อทีก่ว่า 5,700 

ตารางเมตร ใกลร้มิอ่าวทะเลด า สถาปัตยกรรม

โดยรอบนับว่าไดแ้รงบันดาลใจจากประเทศอติาลี

โดยแท ้สงัเกตไดจ้ากภาพ โมเสกและงานกระจกสทีีห่าดไูดต้ามอาคารรอบจัตรัุส 

 

แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลแีละนโีน ่(Ali and Nino moving sculptures) งานสถาปัตยกรรมโลหะ

สมัยใหม่รูปคู่รักชายชาวอาเซอร์ไบจานและหญงิสาวชาวจอรเ์จียนในนวนยิายทอ้งถิน่ หอคอยชงิชา้

สวรรค ์(Ferris Wheels Tower) อาคารตัวอักษร (Alphabet Tower) ทีป่ระดับดว้ยตัวอักษรโลหะอันมี

เอกลักษณ์ รวมถงึ หอคอยแห่งบาตูม ี(Batumi Tower) ทีสู่งถงึ 200 เมตร อสิระใหท้่านเก็บภาพ  

ประทับใจ  

 

น าท่านขึน้กระเชา้ชมววิ 360 องศาของเมอืงบาทูม ิ

ใหท้่านสัมผัสววิมุมสูงอันสวยงามของเมอืงบาทูมทิที่ท

อดยาวจรดทะเลด า 

 

เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นสู ่The Batumi Bazar ชมสสีนัของตลาดทอ้งถิน่ขนาดใหญ ่อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้

สนิคา้พืน้เมอืงและฝากของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตามอธัยาศยั  

 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิบาทมู ิเพือ่เตรยีมเชคอนิ  

17.25 น.        ออกเดนิทางจากสนามบนิบาทมูสิูส่นามบนิอสิตันบลู (IST)โดยเทีย่วบนิ TK393 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 

ชัว่โมง)  

18.55 น.  เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตนับลู เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  
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วนัทีแ่ปด  กรงุเทพฯ 

 

01.45 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

15.25 น.         เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง 2565                      ราคา/ บาท  

 

31 ธ.ค. 65 - 07 ม.ค. 66  **ปีใหม ่**  

 

65,975 

พกัเดีย่วเพิม่ 7,900.- 

 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 3,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.   คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยดั (กรงุเทพ-อสิตนับลู-ทบลีซิี/่บาทมู ิ-อสิตนับลู-กรงุเทพ) 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศจอรเ์จยี 

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    

8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 2500 บาท/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  

3.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  

5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
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6.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ     

7.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณีป่วยเขา้ตอ้งรกัษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน หรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด 

2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่

กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัท าการ  หกัคา่มดัจ า 11,000 บาท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัท าการ หกัมดัจ า 21,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัท าการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

 

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   

15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
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7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปจัจบุนั หากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัรา คา่

น า้มนั หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรบัราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู

ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 

น า้หนกัไมเ่กนิ 8 ก.ก. 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

โรงแรมและหอ้ง  

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

ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกต่างกันซึง่อาจจะท า

ใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะ
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ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้ในกรณีที่

มกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้

กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่

น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 

10 ช ิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความ

ปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย

การบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่าง

สายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 8 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5นิว้ ) + 

สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตราฐานไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใน

น ้าหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ 

(Hand carry) 

 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไว้

แลว้** 
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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 

 


