บินด้วยสายการบิ น TURKISH AIRLINE (TK) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
TK 069
BKK(สุวรรณภูมิ) – IST(อิ สตันบูล)
23.00 – 05.10+1
TK 378
IST(อิ สตันบูล) – BTS(ทบิลิซี)
06.30 – 09.45
TK 383
BTS(ทบิลิซี)– IST(อิ สตันบูล)
17.25 – 18.55
TK 068
IST(อิ สตันบูล) – BKK(สุวรรณภูมิ)
01.45 – 15.25

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 1ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง
** รับแค่กรุ๊ปละ 25 ท่านเท่านัน้ เทีย่ วสบายใจ
** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ทีน่ ัง่ นัง่ สบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคทุกวัน
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** วัคซีนทีเ่ ดินทางได้ ทุกชนิด ฉีดครบโดสแล้ว 14 วัน และสามารถเป็ นวัคซีนสูตรไขว้ได้ **
** เข้าร่วม TEST & GO นอนโรงแรมคืนที่ 1 และ 5 เพื่อตรวจ RT-PCR

DAY 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

20.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW U ประตู
9 สายการบิน TURKISH AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวก
ตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุง อิ ส ตันบูล ประเทศตุร กี โดยสายการบิน TURKISH
AIRLINE เที่ยวบินที่ TK 069 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10
ชั ่วโมง **

23.00

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิ น)

DAY 2

อิ สตันบูล(ตุรกี) – สนามบิ นทบิลิซี่ – ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ –
อุทยานประวัติศาสตร์
(–/L/D)

05.10
06.30

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อิ สตันบูล เมืองอิ สตันบูล ประเทศตุรกี
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานเมือ งทบิ ลิ ซี่ ประเทศจอร์เ จีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เทีย่ วบินที่ TK378 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่
แม่น้าคูรา (KURA) หรือเรียกว่า แม่น้ามตควารี (MTKVARI) ในภาษาท้องถิน่ ทบิลซิ ิ มีเนื้อทีป่ ระมาณ 372
ตร.กม. และมีป ระชากร 1,093,000 คน เมือ งนี้ ถู ก สร้ า งโดย วาคตัง จอร์ ก าซาลี ( VAKHTANG
GORGASALI) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้ เมืองนี้ข้นึ ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลซิ ิ
เป็ นศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมภิ าคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ใน
สายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า
เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตงั ้ ที่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโรปกรุง ทบิลิซี
ประเทศจอร์เจีย
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
นาท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ป้ อมนาริ คาล่า (NARIKALA FORTRESS) ให้ท่านได้ชมป้ อมปราการซึ่งเป็ น
ป้ อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรู ปแบบของชู ร ิส ทซิเค อัน หมายถึง รู ปแบบที่ไ ม่มีค วาม
สม่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมยั ยาดได้มกี ารก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก
และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มกี ารสร้างเพิม่ เติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมอง
โกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้ อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้ อมอัน
เล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้พงั ทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรือ้ ทาลาย

09,45

เที่ยง

นาท่านสู่ โบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุ
ภาพศักดิ ์สิทธิ ์แห่งกรุงทบิลซิ ี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิน่ เป็ นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกาย
จอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลซิ ี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสน
สถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั ่วโลกแม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็ นโบสถ์ตั วอย่างของสถาปั ตยกรรม
แบบจอร์เจียนท้องถิน่ ทีม่ รี ูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็ น อาคารขนาดใหญ่ทโี่ ดดเด่นมาก
นาท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มีลกั ษณะเป็ น
แท่ ง หินสีดาขนาดใหญ่ แกะสลักเป็ นรู ปต่างๆ ที่ส่อื ถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดย
ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะ
แบ่งเรื่องราวออกเป็ น 3 ส่วนนั ่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีรข์ องศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่อง
ของข้าราชการชนชัน้ สูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถ
ชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานทีแ่ ห่งนี้

คา่
พักที่

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 3

ป้ อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – โบสถ์เกอร์เกตี้ (B/L/D)

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านสู่ ป้ อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็ น สถานที่ก่อสร้างอัน เก่าแก่มีกาแพงล้อมรอบและ
ตัง้ อยู่รมิ แม่น้าอรักวี ทีต่ งั ้ อยู่ห่างจากทบิลซิ ปี ระมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึน้ ให้เป็ นป้ อมปราการในศตวรรษที่
16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ ูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีส่ ูงใหญ่ตงั ้ ตระหง่านอยู่ ทาให้เห็น
ภาพทิวทัศน์อนั สวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน้าซิ นวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขื่อนซึ่ง
เป็ นสถานทีท่ สี่ าคัญสาหรับนาน้าทีเ่ ก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้ าอีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็ นเมืองสาหรับสกีรสี อร์ททีม่ ชี ่อื เสียงที่ตงั ้ อยู่บริเวณที่ร าบ
เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มคี วามสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็ น
แหล่งที่พกั ผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นช่วงที่
สวยงามและมีหมิ ะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา
น าท่ านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT)
อนุ ส รณ์ส ถานหิน โค้งขนาดใหญ่ บนเนิน เขา สร้างขึ้น ในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของ
สนธิสญ
ั ญาจอร์จีเอฟสกี (TREATY OF GEORGIEVSKI) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและ
จอร์เจีย จุดชมวิวนี้ถอื เป็ นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย

จากนั ้น เดิน ทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่ง เป็ น ชื่อเมือ งดัง้ เดิม แต่ ปั จ จุ บัน ได้เ ปลี่ย นมาเป็ น ชื่อ
สเตพานท์สมิ นด้า (STEPANTSMINDA) หลัง จากนั กบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพานัก
อาศัยและก่อสร้างสถานทีส่ าหรับจาศีลภาวนาขึน้ มาเมืองคาซเบกี้ เป็ นเมืองเล็กๆทีต่ ั ้งอยู่ตามริม ฝั ง่ แม่น้า
เทอร์ก้ที มี่ คี วามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้ อยู่บนความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดู
ร้อนจะมีอุณหภูมทิ อี่ ยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งทีป่ ระมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศ
เย็นและยาวนาน มีอุณหภูมทิ ปี่ ระมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็ นเดือนทีห่ นาวเย็นทีส่ ุด
นาท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI
TRINITY CHURCH) ซึ่ง ถู ก สร้า งขึ้น ในราวศตวรรษที่ 14 หรือ มีอีก ชื่อ เรีย กกัน ว่ า ทสมิน ดา ซามีบ า
(TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็ นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศกั ดิ ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตงั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ ขวาของ
แม่น้าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็ นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD มายัง
สถานทีแ่ ห่งนี้ ขึ้นอยู่กบั สภาพดิน ฟ้ า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิ ดกัน้ ได้ด้วยหิมะที่ ปกคลุมอยู่ และการเดินทาง
อาจจะเป็ น อุปสรรคได้ แต่จ ะคานึ ง ถึง ผลประโยชน์ของผู้เดิน ทางให้มากที่สุด ขอสงวนสิท ธิไ์ ม่มีการคืน
ค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ เราจะพาทุกท่านไปยังสกีรสี อร์ตของเมืองกูดาอูรแี ทน
โดยพาขึน้ กระเช้าสกีเพื่อไปชมวิวยังยอดภูเขา)

คา่
พักที่

หลังจากนัน้ เดินทางกลับสู่เมือง เมืองทบิลิซี (TBILISI) เพื่อเดินทางสู่ทพี่ กั
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู อาหารไทย
CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 4

เมืองซิ กนากี– วิ หารบอดี – ควาเรลี – สวนไร่องุ่น – ถนนคนเดิ นชาเดอนี่ (B/L/-)

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซิ กนากี (SIGHNAGHI CITY) ซึ่งเป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขต
ซิกนากี ในจังหวัดคาเคตีทอี่ ยู่ทางด้านใต้ของประเทศ ซึ่งห่างจากกรุงทบิลซิ ปี ระมาณ 110 กม. เป็ นเมือง
เล็กๆทีม่ พี น้ื ทีป่ ระมาณ 2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คนมีการปลูกพืชพันธุ์ไม้
หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ จึงทาให้เป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญ ทีม่ กี ารทาเหล้าไวน์ ผลิตพรม
และผลิตอาหารทีส่ าคัญของจอร์เจีย ซึ่งต่อมาได้รบั การบูรณะและปรับปรุงให้มคี วามเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับ
สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆมากมาย จึงทาให้มชี ่อื เสียงสาหรับนักท่องเทีย่ วให้ท่านได้ชมความสวยงามและ
บรรยากาศของเมืองซิกนากี ทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญ่ทมี่ ภี ูมอิ ากาศแบบสีฤ่ ดูในหนึ่งปี และมี
อุณหภูมปิ านกลาง ในฤดูรอ้ นมีอุณหภูมสิ ูงทีส่ ุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอุณหภูมจิ ะอยู่
ทีป่ ระมาณ 1 องศา
เดินทางสู่ วิหารบอดี (BODBE MONASTERY) ซึ่งตัง้ อยู่ในพืน้ ทีข่ อง เมืองซินากี้ (SIGHNAGHI) เป็ นวิหาร
ของชาวจอร์เจียนทีน่ ับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกถูกสร้างขึน้ ในครัง้ แรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาใน
ศตวรรษที่ 17 ก็ได้มกี าร สร้างต่อเติมขึน้ มาอีก จนกระทั ่งวิหารแห่งนี้มคี วามสาคัญและเป็ นหนึ่งในวิหารที่
จะมีนานักท่องเทีย่ วเดินทางมาทาพิธแี สวงบุญ

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
นาท่านสู่เขต ควาเรลี (KVARELI) ทีแ่ ปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ทีเ่ ป็ น 1ในเขตทีเ่ ป็ นแหล่งผลิตไวน์
ของจอร์เจีย ทีท่ มี่ ดี นิ ฟ้ าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นทาไวน์ โดยมีการทาอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขา
ขนาดมหึมา จานวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์ เพื่อให้เป็ นทีเ่ ก็บไวน์ในอุณหภูมเิ หมาะสม
จากนัน้ ให้ท่านได้ชมิ ไวน์คูวาเรลี รสเลิศ ไวน์ทอ้ งถิน่ ทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดในภูมภิ าคและสามารถซื้อกลับได้ใน
ราคาย่อมเยาว์ (ประเทศจอร์เจียมีช่อื เสียงเรื่องไวน์โดยทีท่ ่านไม่เคยได้ทราบมาก่อน ไวน์ดา หรือ ไวน์
เหลือง เนื่องด้วยวีธกี ารทาไวน์และพันธุ์องุ่นของจอร์เจียจะมีความพิเศษ ไวน์แดงจะเข้มจนสีออกดา ส่วน
ไวน์ขาวจะเข้มจนออกเหลือง)
จากนัน้ พาท่านเดินทางกลับสู่เมืองเมืองทบิลิซี (TBILISI)
จากนัน้ ให้ท่านชม ถนนคนเดิ นชาเดอนี่ (SHARDENI STREET) ซึ่งเป็ นถนนใหญ่ของเมืองที่มชี ่อื เสียง
และกลิน่ ไอแบบยุโรป และอาคารทีถ่ ูกสร้างขึน้ ทีม่ รี ูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และตามบริเวณทางเท้ายัง
เต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของทีร่ ะลึกทีเ่ ป็ นสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลายให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัยและ
เลือกซื้อสินค้าต่างๆ
คา่
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
พักที่
CITY AVENUE HOTEL , TBILISI โรงแรมระดับ4 ดาวหรือเทียบเท่า
** มีเจ้าหน้ าที่ท างการแพทย์ มาตรวจ RT-PCR ให้ที่โ รงแรมเพื่อออกเอกสาร เพื่อท าการเช็คอิน ขากลับประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่รวมอยู๋ในค่าทัวร์มคี ่าใช้จ่ายประมาณ 35 USD **
เที่ยง

DAY 5

เมืองมิทสเคต้า – วิ หารจวารี – วิ หารสเวติ สโคเวลี – สนามบินทบิลิซี่

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นออกเดิน ทางไปยัง เมืองมิ ท สเคต้ า (MTSKHETA) ที่ตัง้ อยู่ ท างด้า นเหนื อ ห่ างจากกรุ ง ทบิลิซี
ประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลีท่ างด้านตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี้นับว่าเป็ นเมืองทีม่ คี วามเก่าแห่งหนึ่ง
ของประเทศ และในปัจจุบนั เป็ นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิต้มี ปี ระชากรอาศัยอยู่
ประมาณ20,000 คนเนื่ องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงได้รบั การขึ้น
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994
นาท่านไปชม วิ หารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่
ถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนภูเขาทีม่ แี ม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารี
และแม่น้าอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซ่งึ ในอดีตเคยเป็ นอาณาจักร
ของไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่ง ได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตงั ้ แต่400ปี ก่อนคริสตกาล
จนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
นาท่านไปชม วิ หารสเวติ สโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็ นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งทีอ่ ยู่ใน
บริเวณของมตสเคต้าที่มรี ูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที1่ 1 โบสถ์แห่งนี้ถอื เป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกั ดิ ์สิทธิ ์ทีส่ ุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ ARSUKISDZE มี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศอีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางทีท่ าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมา
นับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ น
สิง่ ก่อสร้างยุคโบราณทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

(B/L/-)

18.55

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย
ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กรุง อิ ส ตันบูล ประเทศตุร กี โดยสายการบิน TURKISH
AIRLINE เทีย่ วบินที่ TK383 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองอิ สตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่อง)

DAY 6

อิ สตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

01.55

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE
เทีย่ วบินที่ TK 068 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 10 ชั ่วโมง **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

15.00
17.25

15.00

หมายเหตุ สถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆในจอร์เจีย/ตุรกี อาจจะปิ ดโดยไม่มกี ารแจ้งล่วงหน้า เช่น
- อนุสาวรีย,์ โบสถ์และสถานทีส่ าคัญ ปิ ดในวันส่าคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานทีท่ ่องเทีย่ วสาคัญอื่นๆ
อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มกี ารแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมทีเ่ ป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที่
ผูป้ กครองรัฐเข้าเยีย่ มชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มกี ารแจ้งล่วงหน้า เป็ นต้น
- เนื่องจากเป็ นประเทศทีเ่ คยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติทงั ้ รัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนัน้ อาหารส่วนใหญ่
จะได้รบั อิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
- โดยปกติรา้ นอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมือ้ กลางวันอาจจะเริม่ ที่ 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ ค่าเร็วทีส่ ุด
คือเริม่ เวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป
- เนื่องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตัง้ แต่ในอดีต ทา
ให้ประเทศแห่งนี้มโี บสถ์และวิหารทีเ่ ก่าแก่ทเี่ ปิ ดให้นักท่องเทีย่ วเข้าชม ซึ่งเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผา้ คลุม
ศรีษะ ดังนัน้ กรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีทไี่ ม่ได้น่าติดตัวไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมีผา้ คลุมให้

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าของบริษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดิ นทาง

28 เม.ย. – 03 พ.ค. 65

12 – 17 พฤษภาคม 65

รายละเอียดไฟล์ทบิน
TK069 BKK-IST 23.00-05.10
TK 378 IST-TBS 06.30-09.45
TK 383 TBS-IST 17.25-18.55
TK068 IST-BKK 01.55-15.00
TK069 BKK-IST 23.00-05.10
TK 378 IST-TBS 06.30-09.45
TK 383 TBS-IST 17.25-18.55
TK068 IST-BKK 01.55-15.00

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
2-3 ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี ) (อายุไม่เกิน 12 ปี ) อัตรา
อัตราท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

39,999

39,999

38,999

5,500

39,999

39,999

38,999

5,500

ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 22,000 บาท
** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 60 ดอลล่าร์สหรัฐ
(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT)
ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นงั ่ บน
เครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศจอร์เจีย ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 1ปี ต่อครัง้ **
อัตราค่าบริการนี้ รวม

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั ๋วเครื่องบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดย
มีน้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่ทงั ้ นี้
เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
- ค่ามัคคุเทศก์ทคี่ อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนี ยม 70 USD ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน
ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ั ่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทสี่ ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
- ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 35 USD (ในกรณีทตี่ ้องใช้)
- ค่าโรงแรม TEST&GO ในคืนที่ 1 และ คืนที่ 5 ตอนมาถึงประเทศไทย

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน

- กรุ ณ าท าการจองล่วงหน้าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 20,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีที่มี ควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตาม
ระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทนี่ ั ่งราคาพิเศษจานวนจากัด
- จ่ายเต็มส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนเดินทาง
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไี่ ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในกรณี ที่วนั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชี่ าระแล้วทัง้ หมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิด ชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศฯลฯ
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีที่จ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่มเพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทที่ ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้

-

-

-

-

-

-

เพราะมีบางกรณีทสี่ ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบิน ของท่ าอากาศยานเป็ น ส าคัญเท่านั น้ สิ่ง ส าคัญ ท่ านจาเป็ น ต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
กรณีทที่ ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทที่ ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีที่
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
กรณีทอี่ อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่ วนใดได้ จ าเป็ น จะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทที่ ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัท
จะคานึ ง ถึง ประโยชน์ ของลูกค้าเป็ น สาคัญ หากกรณีที่จาเป็ น จะต้องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ทางบริษัท จะแจ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า
เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว

- กรณีทที่ ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทที่ ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัท เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยัง ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่ านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ห ากออกบัตร
โดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริงทัง้ หมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ตั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อั ตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดิน ทางด้วยกัน กรุ ณ าเช็คอิน พร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโี่ รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้ เป็ น เพียงข้อ เสนอที่ต้องได้ร ับการยืน ยัน จากบริษัท ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

