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AMAZING WONDERFUL OF GEORGIA 

10 วนั 8 คนื 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์
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+++++เสน้ทางแนะน า+++++ 

สมัผสัทีส่ดุของความงามเทอืกเขาคอเคซสั  

Ushguli เป็นชุมชนมรดกโลกทีส่งูทีส่ดุในยโุรป 

 Mestia เป็นหมูบ่า้นกลางหบุเขาคอเคซสั 

อาหารด ีโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว+ เทีย่วครบทกุเมอืงสวย 

บาทมู-ิMESTIA-หมูบ่า้น Ushguli-คไูทซ-ีบอรโ์จม-ี 

ปราสาทราบตั Akhaltsikhe-อพุลสิชเิค-โกร-ี 

มทิสเคตา้-คาสเบก-ิทบลีซีี ่

ราคา 79,998.- 

เดนิทาง เม.ย. – ส.ค. 66 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - นครอสิตนับลู - บาทมู ิ

 

04.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคารเ์ตอรเ์ชคอนิ U  ประตูทางเขา้ที ่10 อาคารผูโ้ดยสาร เคาร์

เตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

07.50 น. ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบนิ TK 59 (ใชเ้วลาบนิประมาณ10 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง บรกิารอาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

13.55 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่งเทีย่วบนิ TK392  

17.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST) สู ่สนามบนิบาทูม ิ(BUS) โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

สายการบนิมบีรกิารอาหารเย็นบนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.15 ช.ม.)  

20.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิบาทมู ิประเทศจอรเ์จยี น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั BEST WESTERN HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง บาทมู ิ– Zugdidi - Mestia 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นชมนครบาทมู ิชมแลนดม์ารก์ส าคัญ ๆ  ตลอดถนน  

 

ชมจตัรุสัปิอาซซา่ (Piazza Square)  

หนึ่งในจัตุรัสส าคัญของเมืองบาทูม ิซึง่รายลอ้มดว้ยรา้นอาหารและ

โรงแรมมากมายใกลร้มิอา่วทะเลด า สถาปัตยกรรมโดยรอบ นับว่าไดแ้รง

บนัดาลใจจากประเทศอติาลโีดยแท ้ 
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เมอืงบาทูม ิ(Batumi) เมอืงท่าชายทะเลและหนึง่ในเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี ตัว

เมอืงตัง้อยูต่ดิทะเลด าทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ  

 

น าทา่นชมรปูปัน้อาลแีละนโีน ่(Ali and Nino moving sculptures)  

งานสถาปัตยกรรมโลหะสมัยใหม่รูปคู่รักชายชาวอาเซอรไ์บจานและหญงิสาวชาวจอรเ์จยีนในนวนยิาย

ทอ้งถิน่  

 

ชมหอคอยชงิชา้สวรรค ์(Ferris Wheels Tower) อาคารตัวอักษร (Alphabet Tower) ทีป่ระดับดว้ย

ตัวอกัษรโลหะอนัมเีอกลักษณ์ และหอคอยแหง่บาตมู ี(Batumi Tower)  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเมอืงซุกดดิ ี(Zugdidi) 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

เมอืงซุกดดิ ี(Zugdidi)  

ถกูเรยีกวา่ Dadi จากนามสกลุของผูป้กครองของ  Megrelia 

เจา้ชาย Dadiani เคยทีป่ระทับอยูท่ีเ่มอืงนีเ้ป็นเมอืงทางภาค

ตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศจอรเ์จยี ระหว่างทางน าทาง

แวะเก็บภาพของเขือ่น Enguri เป็นเขือ่นไฟฟ้าพลังน ้าบน

แมน่ ้า Enguri ปัจจุบันเป็นเขือ่นคอนกรตีโคง้ทีส่งูเป็นอันดับ

สองของโลก  

 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง Mestia ทีส่ดุของความงามบนเทอืกเขาคอเคซสั เป็นเมอืงเล็กๆ บนทีร่าบสงู

ทางตะวันตกเฉียงเหนอืของจอรเ์จยี ทีร่ะดับความสงู 1,500 เมตรในเทอืกเขาคอเคซสั   

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั GISTOLA HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม Mestia - Ushguli 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้น Ushguli  

ชมุชนมรดกโลกทีส่งูทีส่ดุในยโุรป ตัง้อยูใ่จกลางหบุเขาบนแนวเทอืกเขาคอเคซสั ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 

ชม สงูจากระดับน ้าทะเล 2,100 เมตร ซึง่หมูบ่า้นนี้ไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ร UNESCO 

ในปี 1996 หรอืเรยีกว่า Upper Svaneti มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 200 คนเท่านัน้ คนในชมุชนท า

การเลีย้งสตัวป์ลกูพชืในตัวหมูบ่า้นเอง เหตทุีช่มุชนนีท้ีไ่ดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกของโลกจาก UNESCO 

เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่และสามารถด ารงไวซ้ ึง่วัฒนธรรมดัง้เดมิสืบต่อมาจากยุคอดีต 

โรงเรียน และโบสถ์ บา้นเรือนส่วนใหญ่จะสรา้งดว้ยอฐิ หนิ และวัสดุพื้นบา้น มหีอคอยทุกหลังดูเป็น

เอกลักษณ์ของชุมชน  อสิระใหท้่านเดนิเล่นเก็บภาพประทับใจและดื่มด ่ากันบรรยากาศสวยงามน่า

หลงใหล ราวกบัสวรรคบ์นดนิ เรยีกไดว้า่ หมูบ่า้นแหง่นีอ้ยูใ่นจดุทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของจอรเ์จยี 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ยน าไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นทา่นเดนิทางกลับสูชุ่มชนโบราณ Mestia  

หมูบ่า้นกลางหบุเขาคอเคซสัทีอ่ยูใ่นเขต Svaneti ทีถ่อืเป็นศูนยก์ลางในการเทีย่วชมธรรมชาตยิอดนยิม

ของชาวจอรเ์จยี หมู่บา้นแห่งนี้เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ทีเ่งยีบสงบมากสภาพอากาศเย็นสบายความงามจาก

ธรรมชาตทิีไ่มป่รุงแต่ง ความบรสิทุธิข์องอากาศสมบรูณ์ทีข่องจอรเ์จยีก็ว่าได ้ น าท่านอสิระใหท้่านเดนิ

เลน่และเก็บภาพประทับใจหมูบ่า้นMestia ตามอธัยาศัย  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั GISTOLA HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  Mestia – คไูทซ ี- บอรโ์จม ี

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคไูทซ ี(Kutaisi)  

เมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดับสามในจอรเ์จยีตามธรรมเนียมแลว้มคีวามส าคัญเป็นอันดับสองรองจาก

เมอืงหลวงทบลิซิ ิตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของประเทศ  

 

น าทา่นชมเมอืงโรงละครโอเปรา่ทีม่รีปูปัน้ทีโ่ดดเดน่บนหลังคา ใหท้า่นอสิระเก็บภาพประทับใจ โรงละคร

แหง่รัฐ Lado Meskhishvili ซึง่เป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมอนังดงามของเมอืงนี ้ 

 

ชมน ้าพุ Colchis Fountain ตัง้อยู่จัตุรัสกลาง

เมอืงท าดว้ยทองส ารขินาดใหญ่โดดเด่นตระการตา

อยา่งสวยงาม   

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 

 

เดนิทางสู ่เมอืงบอรโ์จม ี(Borjomi)  

เมอืงตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตข้อง ประเทศจอรเ์จยี มปีระชากรอาศัยอยไูมถ่งึ 15,000 คน 

แตเ่ป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งน ้าแร ่โดยน ้าแรย่ีห่อ้บอรโ์จมไีดม้กีารบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บรสิทุธิ์

ทีไ่หลรนิจากยอดเขาบาคุเรยีน ี(Bakuriani mountain) และสง่ออกไปขายกว่า 40 ประเทศ ทั่ว

โลก โดยในอดตีชาวเมอืงเชือ่กนัวา่จะท าใหม้สีขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้ 

ท่านสามารถลิม้ลอง น ้าแร่จากธรรมชาตขิองเมอืงบอรโ์จม ีหรอืสามารถซือ้ขวดทีข่ายบรเิวณใกลเ้คยีง

เพือ่บรรจนุ ้าเพือ่ดืม่ได ้

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  โรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั PARADISE HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ บอรโ์จม ี– Akhaltsikhe – โกร ี- อพุลสิชเิค 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง Akhaltsikhe  

 

น าทา่นชมป้อมปราการของราบตั ปราสาท Rabati  

อาคารยุคกลางใน Akhaltsikhe รัฐจอรเ์จียซึง่มอีายุ

ยอ้นไปถึงศตวรรษที่ 13 คอมเพล็กซ์ของปราสาท

ประกอบดว้ยสุเหร่าสุเหร่าสุเหร่ายิวโบสถ์คริสต์

พระราชวังป้อมปราการรวมถงึสวนภูมทิัศน์ไร่องุ่นบน

ระเบยีงสระว่ายน ้ากลางแจง้  พรอ้มน ้าพุพพิธิภัณฑ ์ 

ประวัตศิาสตรโ์รงแรมรา้นอาหาร รา้นขายของ  ทีร่ะลกึ

และไวน ์เดมิเคยเป็นศูนยก์ลางของจักวรรดอิอตโตมัน 

สรา้งขึน้ในยุคกลาง ชื่อเมืองมีความหมายว่า ‘ป้อม

ปราการใหม’่ มจีุดทีน่่าสนใจหลายจุด ทัง้สเุหร่าอัคเมดเิย (Akhmediye Mosque) โบสถอ์อรโ์ธดอกซ ์

โรงละครกลางแจง้ และป้อมปราการชัน้ใน และมปีราสาทราบาต ิ(Rabati Castle) เป็นแลนดม์ารก์ส าคัญ 

โดยตัง้อยูช่ัน้บนของเมอืง เคยเป็นทีป่ระทับของราชวงคจ์าเคล ิ(Jakeli Dynasty) ปัจจุบันเปลีย่นเป็น

พพิธิภณัฑป์ระจ าภมูภิาคแซมซเค-จาวาเคต ิ(Samtskhe-Javakheti) 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

เดนิทางสู ่เมอืงโกร ี(Gori) อดตีเมอืงอตุสาหกรรมและเกษตรกรรมในยคุการปกครองโดยสหภาพโซ

เวยีต  

 

น าทา่นชมเมอืงอพุลสิชเิค (Uplistsikhe)  

เมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยีซึง่ตามประวัตศิาสตร ์ได ้บนัทกึ

วามกีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยชว่ง

ทีเ่มอืงนี้มคีวามเจรญิถงึขดีสุด คอืในช่วงครสิตว์รรษที ่9 

ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกล

ในช่วงครสิตว์รรษที่ 11 หนิผาขนาดใหญ่ทีถู่กสกัด และ

สลักเสลาเป็นช่องหอ้งโถงมากมายคือที่ตัง้ของนครบน

แนวเทอืกเขาหนิทราย ซึง่มเีนือ้ทีป่ระมาณ 8 เฮกตาร ์หรอื
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ราว 50 ไร่ ในอดตีกาล นครถ ้าแห่งนี้ยังเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหมทีเ่ชือ่มต่ออาณาจักรไบแซน

ไทน ์กบั ประเทศอนิเดยีและประเทศจนี อสิระใหท้า่นเก็บภาพตามอธัยาศัย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั GORI INN HOTEL 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก โกร ี– มทิสเคตา้ - หบุเขาคอเคซสั  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

เดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) 

อดตีนครหลวงแห่ง  แรกของประเทศจอรเ์จยี ปัจจุบันเป็นเมอืงส าคัญ ทางศาสนาครสิต ์นกิายจอรเ์จยี

ออรโ์ธด็อกซ ์โดยจอร์เจยีรับครสิต์ศาสนาเขา้มาในประเทศเป็นครัง้แรกช่วงตน้ ครสิตศ์ตวรรษที่ 4 

องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนโบราณสถานแห่งเมอืงมทิสเคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World 

Heritage Site) เมือ่ปี ค.ศ.1994  

 

น าทา่นชม อารามจวาร ี(Jvari monastery) หรอือารามแหง่กางเขน  

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิย์คุศตวรรษที ่6 ซึง่ชาวจอรเ์จยีสักการะนับ

ถอืบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดยักษ์

ซึง่ชาวเมอืงกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกยี (ซึง่

ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญมากของประเทศ ตุรก)ี 

ไดน้ าไมก้างเขนนี้เขา้มาพรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนาครสิต์

เป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล  

อสิระใหท้่านเก็บภาพทวิทัศน์ของเมืองมทิสเคตา้และจุด

บรรจบของแมน่ ้าคูราและแมน่ ้าอะรักวี ซ ึง่มคีวามงดงามเป็น

อยา่งมาก  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

น าทา่นชมป้อมปราสาทอนันานรู ี(Ananuri fortress)  

สรา้งขึน้สมยัศตวรรษที ่13 ถกูออกแบบใหม้หีอคอยสงูและมคีวามแข็งแกร่งเพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยในยาม

ศกึสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาวครสิตใ์นอตตีกาลทีอ่าศัยอยใูนภมูภิาคคอเคซสั และไมย่อมตกอ

ยูภายใตอ้ทิธพิลของจักรวรรดอิอตโตมันและเปอร์เซยีซึง่เป็นชาวมุสลมิ ไดเ้วลาอันสมควนน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงกดูาอรูี ่ 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร โรงแรมทีพ่กั   

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั GUDAURI INN HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด คาสเบก ิ- ทบลิซิ ี 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

เดนิทางสู ่เมอืงคาสเบก ิ(Kazbegi)  

เมอืงเล็กๆซึง่ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางเทอืกเขาคอเคซัส    (Caucasus mountains) เมอืงนี้ถอืเป็น

ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั เป็นจุดชมววิยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หนึง่ในยอด

เขาทีส่วยทีส่ดุของเทอืกเขาคอเคซสั  

 

น าท่านเปลีย่นอรยิาบถ น ัง่รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ (Jeep 4 wheels Drive) สูโ่บสถเ์กอรเ์กตสิเมบา 

(Gergeti sameba church)  

โบสถเ์กา่แกก่ลางหุบเขาคอเคซสั สรา้งตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15 ดว้ย หนิแกรนติขนาดใหญ่ บน

ความสงู 2,170 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล รอบตัวโบสถแ์หง่นีส้ามารถมองเห็นเทอืกเขาคอเคซสั360องศา 

ระหวา่งการเดนิทาง 

ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและววิอนังดงามของธรรมชาตเิทอืกเขาคอเคซสั   

 

น าทา่นชม อนุสรณ์แห่งมติรภาพ (Monument of 

friendship) ก าแพงทรงครึ่งวงกลมซึง่เป็น

สญัลักษณ์แหง่มติรภาระหวา่งรัสเซยีและจอรเ์จยี   

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

ทอ้งถิน่ 

 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงทบลีซิี ่(TBILISI)   

 

น าท่านชมอนุสาวรีย์ CHRONICLE OF 

GEORGIA  

เป็นเสมอืน STONEHENGE แห่ง Tbilisi ลักษณะ

เป็นแท่งหนิสดี าแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ บนแท่น

หินสลักเป็นรูปต่างๆ และเรื่องราวของประเทศ
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จอรเ์จยี สรา้งขึน้โดย ซรุาป สถาปนกิชือ่ดัง เริม่สรา้งเมือ่ปี 1985 แต่ยังไมเ่สร็จ โดยไมม่ใีครรูว้่าจะเลกิ

สรา้งตอนไหน Chronicle of Georgia ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสา

จะแบ่งเรือ่งราวออกเป็น 3 ส่วน คอื ล่างสุดเกีย่วกับพระคัมภรี์ ส่วนกลาง คอื เรื่องของชนชัน้สูงใน

จอรเ์จยี และสว่นบนเกีย่วกบัเหตกุารณ์ส าคัญของประเทศ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั RAMADA OLD TOWN HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด ทบลิซิ ี 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นขึน้กระเชา้ชมววิเมอืงเกา่แหง่นครหลวงทบลิซิี ่(Old town of Tbilisi)  

ชมสสีันอาคารบา้นเรือน สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ผสมผสานศลิปะแบบเปอร์เซยีและยุโรปเป็นกา

รบรรจกันของตะวันออกและตะวันตกของประเทศทีต่ัง้อยูระหว่างสองทวปีอย่างจอรเ์จยีเกดิเป็นศลิปะ

แบบจอรเ์จยีทีม่เีอกลักษณ์  

 

น าทา่นชมสะพานสนัตภิาพ (Peace bridge)  

เชือ่มระหวางตัวเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี  ค.ศ. 2010 จัดวา่เป็นงานสถาปัตยกรรม

ยคุใหมท่ีส่วยงามชิน้หนึง่ซ ึง่พาดผา่นแมน่ ้าครูา 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 



Page 10 of 15 

 

 

 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงที ่อสิ พอยต ์มอลล ์(EAST POINT MALL)  

แหล่งซือ้ของฝากต่าง ๆ ของเมืองทบลิิซ ีมีทัง้ขนม ของที่ระลึกเสื้อผา้ เครื่องประกับของจอร์เจีย

มากมาย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั RAMADA OLD TOWN HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ ทบลิซิ ี- กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ีเพือ่เตรยีมเชค็อนิ  

10.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิทบลิซิสีูส่นามบนิอสิตันบลู (IST)โดยเทีย่วบนิ TK379 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 

ชัว่โมง)  

12.15 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตนับลู เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

16.50 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 58 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่บิ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
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ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

 

ก าหนดการเดนิทาง 2566                      ราคา/ บาท  

  เมษายน 

28 เม.ย.-7 พ.ค. 66 

พฤษภาคม 

7-16 พ.ค. 66 

มถินุายน 

2-11 ม.ิย. 66 

กรกฎาคม 

7-16 ก.ค. 66 

สงิหาคม 

11-20 ส.ค. 66 

79,998 

พกัเดีย่วเพิม่ 10,900.- 

 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 6,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.   คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยดั (กรงุเทพ-อสิตนับลู-บาทมู/ิทบลีซิี ่-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 ( 90 USD/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย  

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

4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  

5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  

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 บาทคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

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 ู



Page 13 of 15 

 

 

 

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ 28/1/2566 หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน 

หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

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 ู
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โรงแรมและหอ้ง  

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

ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกต่างกันซึง่อาจจะท า

ใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะ

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 ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก 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 

 


