
	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ      

23.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง  ดไูบ-ทบิลิซี     

03.30น. ออกเดินทางสูเ่มืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตสเ์ที่ ยวบินที่ EK371 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

07.15 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

12.25 น. เดินทางสู ่เมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จียโดยสายการบินฟลายดไูบเที่ยวบนิที่EK2200 

จอรเ์จีย 6 วนั 3 คืน 

GEORGIA ON MY MIND 

พิเศษ!! กาล่าดินเนอรพ์รอ้มชมระบาํพ้ืนเมือง 
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ท่ีสาม  

 

เดินทางถึ

หลงัผา่นพิธตีร

เมืองหลวงและ

ในภาษาถิ่ น 

อาณาจกัรโร

บลิซิมีเีน้ือที่ปร

ประชากร1,0

สรา้งโดย กษั

(Vakhtang 

จอร์เจยีแหง่ค

คริสต์ศตวรร

ศูนยก์ลางกา

และวฒันธรรม

บทบาทสาํคญั

ระหวา่งทวปีเอ

 บริการอา

สมควรแกเ่วล

เมืองมิสเคต้

บริการอ

(Mtskheta)ที

จอร์เจยีเมือง

แควน้มคสเค

ประวตัศิาสตร

 

จากน้ันนําทุก

ข้ึนในราวศตว

ถึงสนามบนิ ท่

รวจคนเขา้เมือ

ะเมืองที่ ใหญท่ี่

กอ่ต ัง้ในราวศ

มนั และแซส

ระมาณ 372 

093,000 คน

ษตัริยว์าคตงั 

Gorga

าร์ตลไีดก้อ่ต ัง้

รษที่  4 เ มือ

ารทําอุตสาห

มในภูมิภาคคอ

ญในฐานะศูนยก์

อเชยีกบัทวปียุโ

าหารคํ่า กาล่

านําทา่นเขา้สู่

ตา้-วิหารจวา ี

อาหารเชา้ ณ

ที่ต ัง้อยูท่างดา้

งน้ีนับวา่เป็นเ

คตา้ และเทีย

รม์ากมายหลา

กทา่นชม วิหาร

วรรษที่ 6วิหาร

าอากาศยาน

องและรับสมัภ

สุีดของประเท

ศตวรรษที่  5 

สซานิค กรุงท

ตร.กม.และมี

น เมืองน้ีถูก

 จอรก์าซาลี 

asali)กษัตริย ์

งเมืองน้ีข้ึนใน

งทบิลิ ซิ เ ป็น

กรรม สังคม

อเคซสั ในประ

กลางการขนส

โรป 

าดินเนอร ์แ

สที่พกั ณ H

รี-วิหารสเวติ

ณ ห้องอาหา

านเหนือห่างจ

มืองที่มคีวาม

ยนิตี้ มีประชา

ายแหง่จึงไดร้บั

รจวารี(Jvari

รแหง่น้ีต ัง้อยูบ่

นนานาชาติโน

ภาระแลว้นําท่

ทศจอรเ์จยี ตัง้

 เป็นเมืองหล

 

์

ะวตัิศาสตร์เมือ

สง่และการคา้ 

ละชม การแส

Hotel Elisiหรื

ติสเคอเวรี-เ

ารของโรงแร

จากกรุงทบิลิซี

มเกา่แห่งหน่ึง

ากรอาศัยอยู ่

บการข ัน้ทะเบยี

Monastery)ซึ

บนภูเขาที่มแีมน่

นโว อเล็กซีเ

านเดินทางสู ่

อยูร่ะหวา่งสอ

ลวงสุดทา้ยขอ

องน้ีอยูใ่นสาย

 เน่ืองจากควา

สดงพ้ืนเมือง

รือเทยีบเทา่ 

มืองถ้ําอุพลิส

รม หลังจาก

ซปีระมาณ20

ของประเทศแ

ยู ่ประมาณ20

ยนใหเ้ป็นมรด

ซ่ึงเป็นวิหารใน

น้ําสองสายไห

เยฟกา้เมืองท

จากน้ันนําทา่

องฝั่งแมน้ํ่า คูร

องอาณาจกัรไ

ยทางหน่ึงของ

ามไดเ้ปรียบทา

งของชาวจอ

สชิเค-Galle

กน้ันท่านออก

0กม.ในจงัหว

และในปัจจุบนั

0,000คนเน่ือ

กโลกในปี ค.ศ

นรูปแบบของค

หลมาบรรจบกั

ทบิลิซี ประเท

นสู ่เมืองทบิ

รา Kuraหรือแ

ไอบเีรีย ที่ อยู

เสน้ทางสายไ

างยุทธศาสตรใ์

รเ์จีย (Folk 

ry Mall Shop

กเดินทางไป

ดคาร์ทลี่  ทาง

นเป็นศูนยก์ล

องจากมีโบร

ศ.1994 

คริสตศ์าสนาอ

นัคือ แมน่า้มิค

ทศจอรเ์จีย  

บิลิซี (Tbilisi)

มน้ํ่าซควารี M

ยูร่อดทา่มกล

หม และปัจจุบ

ในแงท่ี่ต ัง้ที่ เป็น

 Dance S

ppin  

ปยังเมืองมิส

งดา้นตะวนัออ

ลางการปกคร

ราณสถานทา

ออร์โธดอ๊กที่ ถู

ควารีและแมน้ํ่

	

) เป็น

Mtkvari

างสอง

บนัยงัมี

นจุดติด

Show)

สเคต้า 

อกของ

องของ

างดา้น

ถูกสรา้ง

น้ําอรักวี
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บริการอาห

ท่ีส่ี  

 

ไ

ง 

และถา้มองออ

Iberia) ซ่ึงได

ทา่นชม วิหาร

ซ่ึงคาํวา่ Svet

เรียกงา่ยๆรวม

โบสถแ์หง่น้ีถื

จอร์เจยี สรา้

อนัดบัสองขอ

จอรเ์จยีเปลี่ย

บริการอ

จากน้ันนําทา่

ของชาวจอรเ์

ปีโดยชว่งที่ เมื

ในชว่งคริสตว

เทือกเขาหินท

กบัประเทศอนิ

ที่ สุดของประเ

คาเฟ่ และสิน

ซ้ือสินคา้อิส

หารคํ่า ณ ภตัต

ป้อมอนานูรี

บริการอา

ตัง้อยูริ่มฝั่งซา้

ลุม่แมน้ํ่าอรัก ี

ไปดว้ยปราสา

และที่ฝงัศพขอ

บริการอา

แมน้ํ่าเทอร์กี้ ถื

อกไปขา้มเมือ

ดเ้คยปกครอง ิ

รสเวติสเคอเ

tiหมายถึง "เส

มกนักคื็อวิหาร

ถือเป็นศูนยก์ล

งข้ึนโดยสถาป

องประเทศอกี

นความเช่ือแล

าหารกลางวั

านชม เมืองถ้ํ

จยีไดม้กีารจด

องน้ีมคีวามเจ ิ

วรรษที่ 11 หิน

ทราย ในอดตีก

นเดยีและประเ

เทศจอร์เจยี จ

นคา้แบรนดเ์นม

สระรบัประทา

ตาคาร สมควร

-เมืองคาซเบ

าหารเชา้ ณ ห

า้ยของแมน้ํ่าอ

วแีละเป็นสมร

าท 2 หลงั โบ

องดยุคแหง่อรั

าหารกลางวนั 

ถือเป็นศูนยก์ล

งมิสเคตา้ไปยั

ดินแดนในบริเ

เวรี (Svetitkh

สา"และ Tskho

รเสามชีวีิต สร้

ลางทางศาสนา

ปนิกชาวจอร์เ

กทัง้ยงัเป็นศูน

ละหนัมานับถือ

ัน ณ ภัตตาค

้าอุพลิสชิเค

ดบนัทึกเร่ืองรา

ริญถึงขดีสุด 

นผาขนาดใหญ

กาล นครถํา้แ

เทศจนี หลงัจา

จากน้ันนําทา่น

มและแบรนดท์

นอาหารคํา่ต

รแกเ่วลานําทา่

บก้ี-เทือกเข

หอ้งอาหารขอ

อรักวเีป็นที่ปร

รภูมิรบแยง่ชงิ

บสถ2์ แหง่คือ

ักวซ่ึีงเป็นสถา

 ณ ภตัตาคาร

ลางการทอ่งเที่

งับริเวณที่กวา้

เวณน้ีตัง้แต ่4

hoveli Cath

oveliหมายถึง

รา้งราวศตวรร

าที่ศกัดสิ์ทิธ์ิที่

เจยี มขีนาดให

นยก์ลางที่ ทาํ

อศาสนาคริสต

คารจากน้ันน

(Uplistsikhe

าวการ วา่ ณ 

คือในชว่งคริส

ญ ่ที่ ถูกสกดัแล

หง่น้ียงัเป็นสว่

ากน้ันนําทา่นเ

นสู ่Gallery M

ทอ้งถิ่ นใหเ้ลือ

ตามอธัยาศยั

านเขา้สูท่ ี่พกั

าคอเคซสั-โ

งโรงแรมจากน

ะทบัของเอริส

อาํนาจกบัเจา้

อโบสถแ์มพ่ระ

าปัตยกรรมแบ

จากน้ันนําทา่

ที่ยวบนเทือกเ

างใหญซ่ึ่งในอดี

400 ปีกอ่นคริ

hedral)

ง "ชวีิต" 

ษที่ 11 

สุดของ

หญเ่ป็น

ใหช้าว

ต ์

นําท่าน

eCave)หน่ึงใน

เมืองถํา้แหง่น้ี

สตวรรษที่9-11

ละสลกัเสลาเป็

วนหน่ึงของเส ้

เดินทางสู ่เมือ

Mall Shoppi

อกซ้ือหลากหล

** 

 ณ Hotel 

โบสถเ์กอรเ์ก

น้ันเขา้ชม ป้อ

สตาวิส หรือ ด

าปกครองแคว ้

ะผูพ้รหมจรรย

บบจอรเ์จยี 

นเดินทางตอ่ไ

เขาคอเคซสั

ดตีเคยเป็นอาณ

สตกาลจนถึง

นเมืองถํา้เกา่แ

น้ีไดม้กีารตัง้ถิ่ น

1 กอ่นจะถูกรุ

ป็นชอ่งหอ้งโถ

สน้ทางสายไหม

งทบิลิซี(Tbi

ing ศูนยก์าร

ลายแบรนด ์*

 Elisiหรือเทยี

กต้ี-เมืองกดูา

อมอนานูรี (A

ดยุคแหง่อรักวี

น้อ่ืน ๆ หลาย

ยแ์ละโบสถแ์ม

ปยงัเมืองคาซ

 (Caucasus)

ณาจกัรของไอ

งราวคริสตศ์ตว

แกข่องจอร์เจยี

นฐานในดินแด

รุกรานและทาํ

ถงมากมายคือ

มที่ เช่ือมตอ่อา

lisi)เป็นเมือง

คา้ที่ เตม็ไปดว้

**เพ่ือความส

บเทา่ 

าอูรี-เมืองทบิ

Ananuri Fo

วรีาชวงศศ์กัดิน

ยครั้ง ภายในป้

มพ่ระเสดจ็ข้ึน

ซเบก้ี (Kazb

)เป็นเทือกเขา

อบเีรีย (Kingd

วรรษที่ 5 จาก

ย ที่ตามประวั

ดนแถบน้ีกวา่ 

ลายโดยชาวม

ที่ต ัง้ของนครบ

าณาจกัรไบแซ

หลวงและเมือ

ยรา้นคา้ รา้น

สะดวกในการ

บิลิซี 

rtress)ป้อมป

นาผูป้กครองดิ

ปอมปราการป

นสวรรค ์(อสัส

begi)หรือปัจจุ

าที่สาํคญัของป

	

dom of 

กน้ันนํา

ตัิศาตร์

 3,000 

มองโกล

บนแนว

ซนไทน์

งที่ ใหญ่

นอาหาร 

รเลือก

ปราสาท

ดินแดน

ระกอบ

สมัชญั) 

จุบนัเรียกวา่ เมืฝั่ ง

ประเทศ

มื
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โ

55 น. 

15 น. 
ท่ีหก  ดไูบ

35 น. 

จอรเ์จยี มภูีมิ

(รถขบัเคล่ือ

เกต้ี (Gerge

ขนาดใหญส่ร้

จอร์เจยี ตัง้อ

สามารถเดินท

สู ่เมืองกูดา

เสน้ทางสาํหรั

ควบคุมจากส

นําทา่นเดินทา

หารคํ่า ณ ภตัต

อนุสาวรียt์h

บริการอาห

แกะสลกัขนา

สรา้งข้ึนโดย 

แทง่ แตล่ะแท

สว่นกลาง คือ

โบสถต์รีนิต้ี 

พระตรีเอกานุ

นิกายจอร์เจยี

สถานในนิกา

จอรเ์จยีนทอ้ง

ทา่นเดินทาฃสู

ออกเดินทาง

เดินทางถึงเ

บ-กรงุเทพฯ 

ออกเดินทางสู

มิทศัน์ที่สวยงาม

อน 4 ลอ้)เพ่ื

eti TrinityC

รา้งข้ึนในศตวร

อยูบ่นเทือกเข

ทางไดท้างบริษั

อูรี (Gudaur

รับใชใ้นดา้นท

สหภาพโซเวยีด

างสู ่เมืองทบิลิ

ตาคาร สมควร

e chronicle 

ารเชา้ ณ หอ้

ดใหญย่กัษบ์น

ซุราป สถาปนิ

ทง่สูง 35 เมต

อ เร่ืองของชน

 (Holy Trini

นุภาพศกัด์ิสิทธ์ิ

ยนออร์โธดอ็ก

ายออร์โธด๊อก

งถิ่ นที่มรูีปแบบ

สูส่นามบนิ 

งสู ่เมืองดูไบ ส

มืองดูไบ ประ

  

สูส่นามบินสวุ

มโดยรอบ รวม

พือเขา้สูใ่จกลา

Church)หรือเ ี

รรษที่ 14 เป็น

ขาคาซเบกี้ที่ ร

ษทัขอสงวนสิท

ri)โดยเดินทา

ทหาร ถนนสา

ด เพ่ือใชเ้ป็นเส

ลิซี(Tbilisi)เป็

รแกเ่วลานําทา่

 of Georgia-

งอาหารของโ

นแทน่หินจะแก

นิกช่ือดงั เร่ิมส

รโดยที่แตล่ะเ

นชัน้สูงในจอร์

ity Cathedra

ธ์ิแหง่กรุงทบลิิ

กซใ์นกรุงทบิลิ

กซต์ะวนัออกท

บทางศิลปะจา

สหรัฐอาหรับเ

เทศสหรัฐอาห

  

วรรณภูมิ โดย

มทัง้เป็นจุดชม ิ

างหุบเขาคอ

เรียกวา่โบสถ์

นโบสถช่ื์อดงัก

ะดบัความสูง

ทธ์ิปรับเปลี่ยนโ

งไปยงัเสน้ทา

ายน้ีเป็นถนนส

สน้ทางหลกัใน

ป็นเมืองหลวง

านเขา้สูท่ ี่พกั

-Tbilisi Mall

รงแรมนําทา่น

กะสลกัออกมา

สรา้งข้ึนเม่ือปี

สาจะแบง่บอ

ร์เจยีและสว่นบ

al Of Tbilisi

ิซหีรืออารามซ

ลิซกีอ่สรา้งข้ึน

ทั่วโลกแมจ้ะมี

กไบแซนไทน์โ

เอมิเรตส ์โดย

หรับเอมิเรตส ์

 

ยสายการบนิเอ

วิวของยอดเข

เคซสั(Cauc

ส์มินดา ซาเ

ลางหุบเขาคอ

จากน้ําทะเล 

โปรแกรมตาม

างหลวงสายสํ

สายสาํคญัที่ สุ

การขา้มเทือก

และเมืองที่ ใหญ

 ณ Hotel 

-ดไูบ  

นชม อนุสาวรี

าเป็นรูปตา่งๆแ

ป 1985 chro

กเลา่เร่ืองราว

บนจะเลา่เกี่ยว

i)หรือ ซามีบ

ซามบีา ช่ือเรี

นระหวา่งปีค.

มอีายุไมม่ากแ

โบสถเ์ป็น อา

สายการบินฟ

แวะเปลี่ยนเคร่ื

อมิเรตส ์เที่ย

าคาซเบกี้อกีด

asus)นําทา่น

เมบา (Tsmin

อเคซสั ซ่ึงเป็น

 2,170 เมตร

มความเหมาะส

าคญัที่มช่ืีอวา่

สุดที่ ถูกสรา้งข้ึ

กเขาคอเคซสัจ

ญท่ี่ สุดของปร

 Elisiหรือเทยี

รียt์he chron

และบอกเลา่เร่ื

nicle of Ge

วออกเป็น 3 ส

วกบัเหตุการณ

บา (SamebaC

ยกของคนทอ้

ศ.1995 -20

แตก่เ็ป็นโบสถ

าคารขนาดใหญ

ฟลายดไูบเที่ย

ร่ือง   

วบนิที่ EK 37

ดว้ย จากน้ันนํ

นชมความสวย

ndaSameba)

สญัลกัษณส์าํ

ร(*ในกรณีที่มี

สม*)หลงัจากนั

า Georgian 

ข้ึนในสมยัที่จอ

จากรัสเซยีมาย

ะเทศจอรเ์จยี 

บเทา่ 

nicle of Geo

รืองราวของปร

orgia ประกอ

สว่น คือ ลา่งสุ

ณส์าํคญัของป

Chthedral)มี

งถิ่ น เป็นวิหา

04 ใหญท่ี่ สุด

ถต์วัอยา่งของ

ญท่ี่โดดเดน่มา

ยวบนิที่ EK 2

74 

นําท่านข้ึนรถ 

งามของโบสถ

)สรา้งดว้ยหินแ

าคญัหน่ึงของป

มหิีมะตกหนัก

น้ันนําทุกทา่นเ

MilitaryHi

อร์เจยีอยูภ่าย

ยงัที่ ภูมิภาคน้ีจ

 

orgiaหรือแทง่หิ

ระเทศจอร์เจยี

อบไปดว้ยแทง่เ

สุดเกี่ยวกบัพร

ประเทศจากน้ัน

ความหมายวา่

ารหลกัของชา

ดอนัดบั 3 ขอ

งสถาปัตยกรร

าก สมควรแกเ่

201 

	

 4WD 

ถเ์กอร์

แกรนิต

ประเทศ

ก จนไม่

เดินทาง

ghway 

ยใตก้าร

จากน้ัน

หินสดีาํ

ยในอดตี 

เสา 16 

ะคมัภรี์

นนําชม

า โบสถ์

วคริสต์

งศาสน

รมแบบ

เวลานํา



	 	

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

************************************************** 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

อตัราค่าบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  เด็ก (อายุตํา่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ  2,000  บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ  6,000 บาท 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส ์

สําหรบัเท่ียวบินกรงุเทพ-ดไูบ-กรงุเทพ และสายการบินฟลายดไูบ สําหรบัเท่ียวบิน ดไูบ-ทบิลิซี 

(เดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะ) น้ําหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงทา่น 

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไม ่

สามารถเขา้พกัที่ เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณนํ์าเที่ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวซีา่ประเทศจอรเ์จยี ทางสถานทูตจะไมคื่นเงนิคา่ธรรมเนียมทุกกรณี 

กาํหนดการเดินทาง ราคา 

ธนัวาคม 62 3-8 / 5-10 ธ.ค. 62 33,900 

กมุภาพนัธ ์63 11-16 ก.พ. 63 34,900 

มีนาคม 63 3-8 / 10-15 / 17-22 มี.ค. 63 34,900 



	 	

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน(6USD  x 4 วนั = 24USD) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย เร่ิมตน้วนัละ 100 x 6 วนั = 600 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาชําระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที่ เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาข้ึนเคร่ืองในวนัเดินทางไป-กลบั ใหท้า่น

ติดตอ่เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกดิข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลกิการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํท ัง้หมด 

2.  ยกเลกิการเดินทาง 41-64 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3.  ยกเลกิการเดินทาง 31-40 วนั เกบ็เงนิมดัจาํท ัง้หมด 

4.  ยกเลกิการเดินทาง 21-30 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

5.  ยกเลกิการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

6.  กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกดิข้ึนจริง  

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยนิดคืีนเงนิโดยหกัเฉพาะ 

คา่ใชจ้า่ยที่ เกดิข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผดิชอบใดๆในกรณีที่ สูญ 

หาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบินกาํหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกดิเหตุ 

ฉุกเฉินและอาํนาจในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่ เชค็อนิเทา่น้ัน 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 


