
Page 1 of 21 

 

 

 

Code: IP03-GEO-Grand-85TK-Jun-Aug2023-55-56-A230307 

 

GRAND GEORGIA แกรนดจ์อรเ์จยี 8 วนั 5 คนื  

บนิ Turkish Airlines TK 
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วัน โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่ัก/หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพ –  อสิตันบลู (-/-/-)                         ✈ ✈ ✈ - 

2 
เมอืงทบลิซิ ี–เมอืงกอร-ีพพิธิภณัฑส์ตาลนิ -สวนบอร์

จอมี ่(BORJOMI CITY PARK)  เมอืงบอรโ์จม ี(-/L/D) 
✈   

BAKURIANI INN (BAKURIANI) 

ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

3 

เมอืงบอรโ์จม ี–บาทมู-ีประวัตขิองประตมิากรรม "Ali 

and Nino"-ลอ่งเรอืในทะเลด า ชมอา่วเมอืงบาทมู ี

(BLACK SEA)   (B/L/D) 

   

KING DAVID HOTEL 

(KUTAISI) ระดับ 4 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

4 

ยา่น Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square 

และ Medea Square -วหิารบากราต ิ (Bagrati 

Cathedral)  -ถ ้าโพรมเีทยีส (PROMETHEUS CAVE)  

(B/L/D) 

   

GUDAURI INN HOTEL 

(GUDAURI) ระดับ 4 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

5 

เมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) - ป้อมอนานูร ี(ANANURI 

FORTRESS) -อา่งเกบ็น ้าซนิวาล ี(ZHINVALI 

RESERVOIR)  คัสเบก-ีรถจี๊บ 4WD-โบสถเ์กอรเ์กตี ้

(GERGETI TRINITY CHURCH)   (B/L/D) 

   

GUDAURI INN HOTEL 

(GUDAURI) ระดับ 4 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

6 

วหิารสเวตสิโคเวล ี-มหาวหิารจวาร ีกดูาอรู ี-ขึน้

กระเชา้ไฟฟ้าป้อมนารคิาลา่-มารดาแหง่จอรเ์จยี 

(MOTHER OF GEORGIA)-โรงอาบน ้าโบราณ อะบา

โนตบูาน-ีชมยา่นเมอืงเกา่ ชมโบสถ ์METEKHI 

ST.VIRGIN CHURCH และอนุสาวรยีก์ษัตรยิ-์ถนนคน

เดนิชาเดอรน์ี ่(B/L/D) 

   

BEST WESTERN ART HOTEL 

(TBILISI)ระดับ 4 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

7 
ทบลิซี ี– สง่ออกสนามบนิ - แวะเปลีย่นเครือ่งที่

สนามบนิอสิตันบลู  (B) 
 - - - 

8 
ดไูบ–กรงุเทพฯ       (-/-/-) 

DXB-BKK EK374 
✈ ✈ ✈ - 
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18.30 น.        คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับและดแูล 

ในการตรวจเอกสารการเดนิทาง เคานเ์ตอร ์U ประต ู9 ของสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์  

23.00 น. ✈ ออกเดนิทางสู ่สนามบนิ BKK-IST อสิตันบลู อตาเตริก์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

            โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK69 (ใชเ้วลาเดนิทาง 10 ชัว่โมง) 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางไฟลบ์นิโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์TURKISH AIRLINES TK (BKK-IST-TBS-IST-BKK) 

PLACE DEP TIME-ARR 

TIME 

FLIGHT NO. ระยะเวลาเดนิทาง 

BKK-IST 23.00-05.15+1 TK69 11 ชัว่โมง 

IST-TBS 06.30-09.45 TK378 2.20 ชัว่โมง 

TBS-IST 10.35-12.05 TK379 2.45 ชัว่โมง 

IST-BKK 16.35-06.10+1 TK58 9.30 ชัว่โมง 

วนัทีห่นึง่  กรงุเทพ –  อสิตนับลู (-/-/-)                              
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05.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิอตาเตริก์ กรงุอสิตันบลู IST (รอตอ่เครือ่งประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

06.30 น.  ✈ออกเดนิทางสูเ่มอืงทบลิชิปีระเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์TURKISH AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่TK378 IST-TBS (รับประทานอาหารบนเครือ่ง พักผอ่นตามอธัยาศัย)  

09.45 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตทิบลีซี ี(TBS) ประเทศจอรเ์จยี น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่รอตอ้นรับ ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้  

 น าคณะออกเดนิทางโดยรถปรับอากาศ สูเ่มอืงกอร ีโดยมมีคัคเุทศกท์อ้งถิน่ใหบ้รกิารแนะน าเสน้ทางและ

ขอ้มลูทอ่งเทีย่ว 

 

เทีย่ง  แวะพกั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่เมอืงกอร ี

 

เมอืงกอร ี(GORI) เป็นเมอืงแหง่ประวัตศิาสตร ์เป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” อดตีผูป้กครอง

สหภาพโซเวยีต ในยคุ ค.ศ1920-1950  

 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (MUSEUM OF STALIN) ทีไ่ดร้วบรวมเรือ่งราวและสิง่ของเครือ่งใชข้อง 

ทา่นสตาลนิ ตัง้แตส่ถานทีเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ 

 

 

จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงบอรโ์จม ี(BORJOMI)  (ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง 30 นาท ีระยะทาง 87 

กโิลเมตร)  

เมอืงตากอากาศเล็กๆทางในหบุเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยีมปีระชากรอาศยัอยูไ่มถ่งึ 15,000 

คน เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งน ้าแร ่โดยไดม้กีารบรรจ ุณ ธารน ้าแรบ่รสิทุธิท์ีไ่หลรนิจากยอด

วนัทีส่อง  เมอืงทบลิซิ ี–เมอืงกอร-ีพพิธิภณัฑส์ตาลนิ -สวนบอรจ์อมี ่(BORJOMI CITY PARK)  เมอืงบอรโ์จม ี

(-/L/D) 



Page 5 of 21 

 

 

 

เขาบาคเุรยีน ี(BAKURIANI MOUNTAIN) และสง่ออกไปขายกวา่ 40 ประเทศทัว่โลกโดยในอดตี

ชาวเมอืงเชือ่กนัวา่จะท าใหม้สีขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้

 

น าทา่นเขา้ ชมสวนบอรจ์อมี ่(BORJOMI CITY PARK)  

สถานทีท่อ่งเทีย่วและพักผอ่นของชาวเมอืงบอรจ์อมี ่ทีน่ยิมมาเดนิเลน่และผอ่นคลายโดยการแชน่ ้าแรใ่น

วันหยดุ จากนัน้น าทา่นขึน้กระเชา้ Cable Care สูจ่ดุชมววิบนหนา้ผาเหนอืสวนบอรโ์จมอีสิระใหท้า่นเกบ็

ภาพววิทวิทศันธ์รรมชาตจิากมมุสงูตามอธัยาศัย  

 

น่ังกระเชา้ ขึน้ยอดเขาเพือ่ชมความงามของหบุเขา และสวนโดยรอบ  

 

 

  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั BAKURIANI INN (BAKURIANI) ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

ออกเดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศ มุง่หนา้สูเ่มอืง บาทมู ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชม ระยะทาง 

280 กโิลเมตร)  

เมอืงทา่แหง่บาทมู ิซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลด า เป็นจดุหมายปลายทางส าหรับการพักผอ่นสดุพเิศษในเมอืงบา

ทมูี ่(BATUMI) เมอืงนีเ้ป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเล บนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอตั

จารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอสิระทีป่กครองตนเองอยูท่างดา้นตะวันตกของประเทศจอรเ์จยีครอบคลมุ

พืน้ทีบ่รเิวณกวา้งปละมสีภาพภมูทิัศนท์ีห่ลากหลายแตกตา่งกนั มทีัง้บรเิวณเทอืกเขาสงูทีอ่ดุมไปดว้ยป่า

วนัทีส่าม  เมอืงบอรโ์จม ี–บาทมู-ีประวตัขิองประตมิากรรม "Ali and Nino"-ลอ่งเรอืในทะเลด า ชมอา่วเมอืงบา

ทมู ี(BLACK SEA)   (B/L/D) 
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ไมเ้ขยีวขจ ีไปจนถงึเนนิเขาทีเ่ขยีวชอุม่ เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ทีวิทัศนส์วยทีส่ดุของจอรเ์จยี มคีวามงาม

ของธรรมชาตทิีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ พืน้ทีด่า้นหนึง่ของเมอืงทีถ่กูลอ้มดว้ยทวิทัศนข์องทะเลด า เมอืงบาทมูี ่

(Batumi) เป็นเมอืงทีม่ทีา่เรอืส าคญัขนาดใหญ ่รวมถงึถนนทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นชมรปูปัน้ความรักในบาทมูเีป็นอนุสาวรยีท์ีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเมอืงชายทะเลบาตมู ีซึง่เป็นรปูปัน้

ขนาดใหญท่ีแ่สดงถงึความรักทีแ่ทจ้รงิ ประวตัขิองประตมิากรรม "Ali and Nino"  

ดว้ยเพราะเหตผุลทางศาสนาทัง้คูจ่งึไมส่ามารถอยูด่ว้ยกนัไดเ้พราะผูช้ายคนนัน้เป็นมสุลมิและผูห้ญงิคน

นัน้เป็นครสิเตยีน พวกเขาตอ้งอดทนทัง้การปฏวิตัแิละสงครามกลางเมอืงเพือ่เป็นพยานในการกอ่ตัวของ

สาธารณรัฐอาเซอรไ์บจาน โดยอาลแีละนโีมจ่ะคอ่ยๆขยบัเขา้หากนั เปลีย่นทา่ทกุ ๆ 10 นาทจีนกระทั่ง

พวกเขาพบกนัและรวมเขา้เป็นหนึง่เดยีว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทกุทา่น ลอ่งเรอืในทะเลด า ชมอา่วเมอืงบาทมู ี(BLACK SEA)  

เหตทุีไ่ดช้ ือ่วา่ทะเลด าก็เพราะดนิโคลนชายฝ่ัง ดนิทรายชายหาด ของทะเลแหง่นีเ้ป็นสดี า อนั

เนือ่งมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชมความงามของอา่วเมอืงบาทมู ิ(ประมาณ 30

นาท)ี  

 

น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่THE BOULVARD  

ถนนสายใหญท่ีท่อดยาวไปตามรมิอา่วทะเลด า และเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่ มากมาย ใหล้กูคา้

ไดผ้อ่นคลายและถา่ยรปูตามอธัยาศัย 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั KING DAVID HOTEL (KUTAISI) ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าทา่นชมบรรยากาศของบา้นเรอืนเกา่ ในยา่น Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ 

Medea Square  

สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังชาวจอรเ์จยี Vazha Orbeladze 

สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ทีผ่า่นมา สถานทีแ่หง่นีไ้ดเ้ริม่ปรับปรงุ

เพือ่ใหเ้ป็นแหลง่บนัเทงิและพักผอ่นหยอ่นใจแหง่ใหมข่องเมอืงประกอบไปดว้ยภตัตาคาร , โรงแรม , 

ไนทค์ลับ ฯลฯ  

วนัทีส่ ี ่ ยา่น Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square -วหิารบากราต ิ (Bagrati 

Cathedral)  -ถ า้โพรมเีทยีส (PROMETHEUS CAVE)  (B/L/D) 
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จากนัน้น าทา่นออกเดนิทาง มุง่หนา้สูเ่เมอืงโบราณ เมอืงคไูตซ ี(KUTAISI)  

เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรโคลซสิหรอือาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณ เมือ่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่

12-13  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

วหิารบากราต ิ (Bagrati Cathedral)  

โบสถท์ีเ่งยีบสงบและสวยงามอยู ่ภายนอกโบสถม์ไีมก้างเขนอนัใหญท่ีม่คีวามโดดเดน่อยูด่า้นหนา้ และ

ดว้ยต าแหน่งทีต่ัง้ทีอ่ยูบ่นเนนิเขา ท าใหม้องเห็นววิของตัวเมอืงดา้นลา่งไดอ้ยา่งชดัเจน ตวัโบสถส์รา้ง

จากหนิออ่นและดา้นบนของโบสถท์ าเป็นหนา้ตา่งรอบดา้นท าใหแ้สงอาทติยส์อ่งผา่นเขา้มาภายในโบสถ์

ได ้เกดิเป็นล าแสงทีส่วยงาม ประกอบกบัอากาศในชว่งเดอืนกรกฎาคมทีเ่ย็นสบาย ท าใหเ้ราสามารถเดนิ

ชมโบสถแ์ละบรรยากาศโดยรอบไดอ้ยา่งสบาย ๆ 

 

 

น าทา่นสู ่ถ ้าโพรมเีทยีส (PROMETHEUS CAVE) หรอืทีเ่รยีกวา่ถ ้า Kumistavi  

ถ ้านีถ้กูคน้พบและศกึษาโดยนักส ารวจถ ้าชาวจอรเ์จยี เป็นสว่นหนึง่ของระบบถ ้าขนาดใหญท่ีร่วมกนัเป็น

แมน่ ้าใตด้นิสายเดยีว ปัจจบุนัมกีารส ารวจแมน่ ้าประมาณ 30 กม. ซึง่ยาวประมาณครึง่หนึง่ของระบบถ ้า

ทัง้หมด ในปี พ.ศ. 2528 ไดม้กีารเปลีย่นถ ้าเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิทอ่งเทีย่ว ภายในปี 1989 มกีาร

วางเสน้ทางเดนิเทา้ในถ ้าเป็นระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร มกีารสรา้งบนัไดและทางเดนิ และอโุมงค์

ยาว 150 เมตรถกูเจาะออกทีท่างออก และเริม่การกอ่สรา้งอาคารชัน้ลา่ง ถ ้ามไีฟสอ่งสวา่งชัว่คราว 

(พรอ้มบรกิารน่ังเรอืเขา้ชม)  
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) ระดบั 4 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าทา่นออกเดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศ สู ่เมอืงกดูาอรู ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 

เมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีง ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของ

เทอืกเขาคอเคซสัใหญ ่ทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหลง่ที่

พักผอ่นเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยี ทีจ่ะนยิมมาเลน่ในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งที่

สวยงามและมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา    

 

น าทา่นชม ป้อมอนานูร ี(ANANURI FORTRESS)  

สถานทีก่อ่สรา้งอนัเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรักวทีีต่ัง้อยูห่า่งจากทบลิซิปีระมาณ 45 

กม.ซึง่ถกูสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลังทีถ่กูสรา้งไดอ้ยา่ง

งดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหงา่นอยู ่ท าใหเ้ห็นภาพทวิทัศนอ์นัสวยงามของเบือ้งลา่งและ 

วนัทีห่า้  เมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) - ป้อมอนานรู ี(ANANURI FORTRESS) -อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี(ZHINVALI 

RESERVOIR)  คสัเบก-ีรถจีบ๊ 4WD-โบสถเ์กอรเ์กตี ้(GERGETI TRINITY CHURCH)   (B/L/D) 
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อา่งเก็บน ้าซนิวาล ี(ZHINVALI RESERVOIR) และยงัมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีท่ีส่ าคญัส าหรับน าน ้าทีเ่กบ็

ไวส้ง่ตอ่ไปยงัเมอืงหลวงพรอ้มผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคาซเบกี ้(KAZBEGI)  

ซึง่เป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิ แตปั่จจบุนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นชือ่สเตพานทส์มนิดา้ (STEPANTSMINDA) หลังจาก

นักบญุในนกิายออรโ์ธด๊อกชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้มา

เมอืงคาซเบกี ้ เป็นเมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูต่ามรมิ ฝ่ังแมน่ ้าเทอรก์ีท้ีม่คีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่

บนความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดรูอ้นจะมอีณุหภมูทิีอ่ยูป่านกลางมคีวามชืน้และ

แหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดหูนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน มอีณุหภมูทิีป่ระมาณ -5 

องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ  

 

น าทา่นเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพือ่เดนิทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้ (GERGETI 

TRINITY CHURCH)  

ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัวา่ ทสมนิดา ซามบีา (TSMINDA SAMEBA) ซึง่เป็น

ชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกนัของโบสถศ์ักดิแ์หง่นีส้ถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของแมน่ ้าชคเฮร ี อยูบ่นเทอืกเขา

ของคาซเบกี ้ ซ ึง่เป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจยีรห์มิะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ (การเดนิทางโดย 4WD 

มายงัสถานทีแ่หง่นี ้ขึน้อยูก่บัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถกูปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลมุอยู ่และการ

เดนิทางอาจจะเป็นอปุสรรคได ้ ขอสงวนสทิธิไ์มม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยในกรณีเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพ

อากาศ) 
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น าทา่นแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซยี&จอรเ์จยี (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT)  

อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญบ่นเนนิเขาสรา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของ

สนธสิญัญาจอรจ์เีอฟสก ี และความสมัพันธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีตและจอรเ์จยี จดุชมววินีถ้อืเป็นจดุชม

ววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของจอรเ์จยี 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) ระดบั 4 ดาว

หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

น าทา่นไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL)  

โบสถอ์กีแหง่หนึง่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณของมตีสเคตา้ ทีม่รีปูแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธดอ๊กถกูสรา้งขึน้ในราว

ศตวรรษที1่1โบสถแ์หง่นีถ้อืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิ

ชาวจอรเ์จยีชือ่ ARSUKISDZE มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศอกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าให ้

ชาวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์ และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติ

ของจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี 

ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

วนัทีห่ก  วหิารสเวตสิโคเวล ี-มหาวหิารจวาร ีกดูาอรู ี-ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าป้อมนารคิาลา่-มารดาแหง่จอรเ์จยี 

(MOTHER OF GEORGIA)-โรงอาบน า้โบราณ อะบาโนตบูาน-ีชมยา่นเมอืงเกา่ ชมโบสถ ์METEKHI 

ST.VIRGIN CHURCH และอนสุาวรยีก์ษตัรยิ-์ถนนคนเดนิชาเดอรน์ี ่(B/L/D) 
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มหาวหิารจวาร ี(JVARI MONASTERY)  

หรอืเรยีกไดอ้กีชือ่หนึง่วา่ อารามแหง่ไมก้างเขนอนัศกัดิส์ทิธิ ์ของศานาครสิตน์กิายออโธดอกซ ์สรา้งขึน้

เมือ่ครสิตวรรษที ่ 6 ชาวจอรเ์จยีสกัการะนับถอืวหิารแหง่นีเ้ป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาด

ใหญต่ัง้อยูใ่จกลางโถง ชาวเมอืงไดใ้หค้วามเคารพนับถอืวหิารแหง่นีเ้ป็นอยา่งมาก และไดก้ลา่วกนัวา่ 

นักบญุนโีน่ หรอืแมช่นีโีน่แหง่คัปปาโดเกยี (เมอืงหนึง่ในประเทศตรุกปัีจจบุนั) ไดน้ าไมก้างเขนนีเ้ขา้มา 

พรอ้มกบัการเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงทบลิซิ ี 
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น าทา่นเดนิทาง ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าป้อมนารคิาลา่ (NARIKALA FORTRESS)  

ชมป้อมปราการซึง่เป็นป้อมโบราณทีถ่กูสรา้งในราวศตวรรษที ่4 ใน รปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึ

รปูแบบทีไ่มม่คีวามสม า่เสมอกนั และตอ่มาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์มูยัยาดไดม้กีารกอ่สรา้ง

ตอ่ขยายออกไปอกีและตอ่มาในสมยัของกษัตรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี 

ซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแหง่นีว้า่ นารนิกาลา (NARIN QALA) ซึง่มี

ความหมายวา่ ป้อมอนัเล็ก (LITTLE FORTRESS) และตอ่มาบางสว่นไดพั้งทลายลง เพราะวา่เกดิ

แผน่ดนิไหวและไดถ้กูรือ้ท าลาย  

 

น าทา่นถา่ยรปู มารดาแห่งจอรเ์จยี (MOTHER OF GEORGIA)  

อนุสาวรยีส์ญัลักษณ์ส าคญัทีต่ัง้ ตระหงา่นอยูใ่จกลางเมอืงราวกบัก าลังเฝ้ามองผูค้น มอีกีชือ่หนึง่คอื 

มารดาคารท์ลสิ และ คารท์ลสิ เดดา เป็นประตมิากรรมทีต่ัง้อยูบ่นยอดเยาโซโลลากเีพือ่ฉลองทีท่บลิซิี

ครบครอบ 1,500 ปี 

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตบูาน ี(ABANOTUBANI SULFUR BATHS)  

ดว้ยความทีเ่มอืงทบลิซินัีน้มบีอ่น ้าพรุอ้นเป็นจ านวนมาก แตโ่รงอาบน ้าแหง่นีเ้ป็นโรงอาบน ้าโบราณแหง่นี้

ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับแชน่ ้าพรุอ้น ทีม่สีว่นผสมของแรก่ ามะถัน ซึง่เชือ่กนัวา่ในน ้าพรุอ้นมแีรธ่าตตุา่ง ๆ ที่

ชว่ยก าจัดของเสยีและท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั่ง โรงอาบน ้ารอ้นแหง่นีไ้ดเ้ปิดใหบ้รกิารมาอยา่งยาวนาน 

และในปัจจบุนัยงัคงเปิดใหบ้รกิารกนัอยู ่  

 

ชมยา่นเมอืงเกา่ (OLD TOWN TBILISI) ชมโบสถ ์METEKHI ST.VIRGIN CHURCH และอนุสาวรยี์

กษัตรยิ ์KING VAKHTANG GORGASALI  

ถอืเป็นกษัตรยิผ์ูน้ าทีย่ ิง่ใหญข่องคนจอรเ์จยี ตัง้อยูบ่นเนนิเขาใกลก้บั วหิาร METEKHI โดยหันหนา้ไป

ทางแมน่ ้า นับวา่เป็นอกีหนึง่จดุทีส่ามารถ มองเห็นววิเมอืงทบลิซิไีดส้วยงามมาก  
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จากนัน้ใหท้กุทา่นอสิระ  ถนนคนเดนิชาเดอรน์ี ่(SHARDEN STREET)  

ถนนใหญข่องเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบ และอาคารถกูสรา้งขึน้ทีม่รีปูลักษณะใหญโ่ตแข็งแรง

และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้และสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆมากมายและตามบรเิวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้น

ขายของทีร่ะลกึเป็นสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลาย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  BEST WESTERN ART HOTEL (TBILISI)ระดบั 4 ดาว

หรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิทบลิซิ ี 

10.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ อสิตันบลู อาตาเตริก์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล  

    โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์TK 379 

12.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ IST อสิตันบลู อาตาตรูก์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (รอเปลยีนเครือ่ง) 

16.35 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์TK 58 IST-BKK 

 

06.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูพิรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร ข ัน้ต า่ 15 ทา่น / (ยอดจอง 15 ทา่นคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง)  

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

14-21 ม.ิย. 66 

05-12 ก.ค. 66 
55,988 บาท 55,988 บาท 54,988 บาท 9,000 บาท 

วนัทีแ่ปด   21.06.66 อสีตนับล–ูกรงุเทพฯ      (-/-/-)      

วนัทีเ่จ็ด  ทบลิซี ี– สง่ออกสนามบนิ - แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิอสิตนับล ู (B) 
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19-26 ก.ค. 66 

02-09 ส.ค. 66 

09-16 ส.ค. 66 
56,988 บาท 56,988 บาท 55,988 บาท 9,000 บาท 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 80 USD เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

** ตั๋วโดยการส าหรับกรุ๊ปทวัร ์เป็นตั๋วราคาพเิศษ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้** 

**ราคานี ้สงวนการเดนิทาง จ านวน 15 ทา่นขึน้ไป***ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้* 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง 

(Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 คา่ภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ สายการบนิเอมเิรตส ์Emirates อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม  

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry (น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครอง

อาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่น ัน้”) 
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(หมายเหต:ุค่าประกันอบุติเิหตุส าหรับเด็กทีม่อีายตุ ่ากว่า 6 เดอืน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบรษัิทประกันฯจะ

ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลมุการขึน้บอลลนูและเครือ่งรอ่นทกุประเภท ดงัน ัน้การเลอืกซือ้  

Optional Tour ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น กรณีใชบ้รกิาร BELL BOY ของแตล่ะโรงแรม 

 ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่+พนักงานขบัรถ+ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย = 80USD/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ กรณีผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ (ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) อตัรา

คา่บรกิาร และ การขอวซีา่ กรณุาตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่ขอค าแนะน าในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

 อตัราคา่เขา้หอ้งน ้าจดุแวะพักรถระหวา่งเดนิทางไปแตล่ะเมอืง ประมาณ 1-2 ลลีา่ /1หอ้งน ้า 

 ประกนัโควดิ ทีป่ระเทศ ตรุก ี(ถา้ทา่นใดสนใจ ตดิตอ่ ซือ้ เพิม่เตมิไดท้ี ่บรษัิทฯ) 

 คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเขา้ประเทศทัง้ 2 ประเทศ (ถา้ม)ี 

 คา่ Package Test & Go และ คา่ตรวจ Covid โดย RT-PCR ตามทีรั่ฐบาลก าหนด ซึง่ลกูคา้ สามารถท าการเลอืกและ

จองเองไดต้ามความพงึพอใจ (ถา้ม)ี 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดั

จ าทา่นละ 16,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บ

ยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่าง

และท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้

รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีี่

น่ังราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอื ชอ่งทางการตดิต่ออืน่ๆ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง

บรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใด

อยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 

โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ 

หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

1. แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยและคา่บรกิารบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิ ณ ขณะน ัน้ จะคนืเงนิใหบ้างสว่น ** กรณี

วนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

ยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ที่

เกดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2. แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิท ัง้หมด ทกุกรณี  

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ (จอยทัวรห์นา้รา้น) กรณีทีม่ผีู ้

เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร 

(ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอื

เอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและ

ด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 
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6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท 

อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 

อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 

(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิาร

เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ 

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 

5. โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมการเดนิทางนัน้ บางโรงแรมอาจจะไมเ่ทยีบเทา่กับ 

มาตรฐานสากล ระดับของโรงแรมทีร่ะบนัุน้เป็นการจัดอนัดับของการทอ่งเทีย่วประเทศตุรก ี

6. ในชว่งเทศกาล หรอื ชว่งทีต่รงกบัวันหยดุส าคัญตา่งๆ โรงแรมบางเมอืงอาจจะเต็ม ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธ ิพักโรงแรม ณ เมอืงใกลเ้คยีง 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน 

หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้

กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิ

ได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้

ธุรกจิ (Business Class) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ กรณีนี้ ควรแจง้ล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ ออกบัตร

โดยสาร พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ประมาณ 20-30 วันกอ่นออกเดนิทาง หากออกบัตรโดยสาร 
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พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) เรยีบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทัง้นี้การ

ตัดสนิใจ ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเป็นส าคัญ 

4. บตัรโดยสาร ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนือ่งจากเป็นบัตรโดยสารชนดิราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป ราคาประหยดัทีส่ดุ) 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคานเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้ 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุน

สงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไมใ่ช่

เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 
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10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 

กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับ

ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  
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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 

 


