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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตันบลู     

2 
สนามบนิอสิตันบลู – สนามบนิทบลิซิ ี– ป้อมอนานูร ี– อา่งเก็บน ้าซนิวา
ล ี– เมอืงกูดาอูร ี – อนุสรณ์สถานรัสเซยี–จอรเ์จยี – เมอืงคาซเบกี ้– 
โบสถเ์กอรเ์กตี ้– เมอืงทบลิซิ ี

   

IVERIA INN HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมืองมิทสเคตา้ – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์
ประวัตศิาสตรจ์อรเ์จยี – เมอืงทบลิซิ ี

   
IVERIA INN HOTEL   
หรอืเทยีบเทา่  

4 
เมอืงไซหน์าก ิ– ก าแพงเมอืงโบราณ – อารามบอดบ ี- เมอืงควาเรล ี– 
ลิม้รสไวนค์วาเรล ี– ทบลิซิ ี

   
IVERIA INN HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่  

5 
โบสถ์ตรีนิตี้ – ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าป้อมนารคิาล่า – อสิ พอยต์ มอลล์ – 
สนามบนิทบลิซิ ี– สนามบนิอสิตันบลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

    

6 สนามบนิอสิตันบลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     



 

 

 

 

 

 

 

Day1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู 

20.00 น. นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโปรดสังเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

23.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES  

เทีย่วบนิที ่TK069 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

Day2  สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิทบลิซิ ี– ป้อมอนานรู ี– อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี– เมอืงกดูาอรู ี 

   อนสุรณ์สถานรสัเซยี–จอรเ์จยี – เมอืงคาซเบกี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้– เมอืงทบลิซิ ี

05.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเพือ่รอตอ่เครือ่ง 

06.30 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิ

ที ่TK378 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 

น าท่านชม ป้อมอนานูร ี(ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสรา้งอันเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและ

ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรักว ีทีต่ัง้อยูห่่างจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่

16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลังทีถ่กูสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหงา่นอยู ่ท าใหเ้ห็น

ภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน ้า

ซนิวาล ี(ZHINVALI RESERVOIR) และยังมเีขื่อนซึง่

เป็นสถานทีท่ีส่ าคัญส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ต่อไปยังเมอืง

หลวง พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูร ี (GUDAURI) ซึ่งเป็น

เมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิ

เข าขอ ง เทื อ ก เข าค อ เคซั ส ใหญ่ ที่ มีค วามสู งจ าก

ระดับน ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็น

แหล่งทีพ่ักผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นช่วงที่

สวยงามและมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา 

น าท่ าน แ วะช ม  อนุ ส รณ์ สถ าน ร ัส เซี ย  – จ อ ร์เจีย  (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP 

MONUMENT) อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่บนเนนิเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 

200 ปี ของสนธสิญัญาจอรจ์เีอฟสก ีและความสัมพันธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีตและจอรเ์จยี จุดชมววินี้ถอืเป็น

จดุชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของจอรเ์จยี 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงคาซเบกี ้(KAZBEGI) ซึง่เป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิ แต่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมาเป็นชือ่สเต

พานทส์มนิดา้ (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบญุในนกิายออรโ์ธด๊อกชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและ

ก่อสรา้งสถานที่ส าหรับจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็นเมอืงเล็กๆที่ตัง้อยู่ตามรมิ ฝ่ังแม่น ้าเทอรก์ีท้ี่มี

ความยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมี

อณุหภมูทิีอ่ยูป่านกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดูหนาวมอีากาศเย็นและ

ยาวนาน มอีณุหภมูทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถจี๊ บ 4WD เพือ่เดนิทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(GERGETI 

TRINITY CHURCH) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 14 หรอืมี

อกีชือ่เรยีกกันว่า ทสมนิดา ซามบีา (TSMINDA SAMEBA) ซึง่เป็น

ชือ่ทีเ่รยีกที่นยิมกันของโบสถศ์ักดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

ขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบกี ้ซ ึง่เป็นไฮไลท์

ของประเทศจอเจยีร ์(การเดนิทางโดย 4WD มายังสถานที่แห่งนี ้

ขึน้อยูก่บัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่ก

คลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหม้ากที่สุด ขอสงวนสทิธิไ์ม่มกีารคืน

คา่ใชจ้า่ยในกรณีเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ) 

   หลังจากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืง เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) เพือ่เดนิทางสูท่ีพั่ก 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั IVERIA INN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day3  เมอืงมทิสเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– อนสุาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี  

   เมอืงทบลิซิ ี

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (MTSKHETA) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นเหนอืหา่งจากกรงุทบลิซิปีระมาณ20กม.

ในจังหวัดคารท์ลีท่างดา้นตะวันออกของจอรเ์จยีเมอืงนี้นับว่าเป็นเมอืงทีม่ี

ความเกา่แห่งหนึง่ของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางการปกครอง

ของแควน้มคสเคตา้ และเทยีนติีม้ปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 20,000 คน

เนื่องจากมโีบราณสถานทางดา้นประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแห่งจงึไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 

น าท่านไปชม วหิารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารใน

รปูแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกทีถ่กูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิาร

แห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่นา้สองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่นา้มคิวารี

และแมน่า้อรักวแีละถา้มองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยังบรเิวณทีก่วา้ง

ใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักรของไอบเีรยี (KINGDOM OF IBERIA) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนในบรเิวณ

นีต้ัง้แต4่00ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึราวครสิตศ์ตวรรษ ที ่5 

น าทา่นไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) ซึง่เป็นโบสถอ์กีแหง่หนึง่ทีอ่ยูใ่น

บรเิวณของมตสเคตา้ทีม่รีูปแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที1่1 โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็น



ศูนยก์ลางทางศาสนาที่ศักดิส์ทิธิท์ี่สุดของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ ARSUKISDZE มี

ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมา

นับถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จียเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็น

สิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านเดนิทางสู ่อนุสาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มลีักษณะเป็น

แท่งหนิสดี าขนาดใหญ ่แกะสลักเป็นรูปตา่งๆ ทีส่ ือ่ถงึเรือ่งราวในอดตีของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยซรุาป 

สถาปนกิชือ่ดังก่อสรา้งเมือ่ปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่ง

เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่นน่ันคอื สว่นล่างสุดเกีย่วกับพระคัมภรีข์องศาสนาครสิต ์ส่วนกลางเกีย่วกับเรือ่งของ

ขา้ราชการชนชัน้สูงของจอรเ์จยี และส่วนบนเกีย่วกับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมววิ

เมอืงจากมมุสงูไดจ้ากสถานทีแ่หง่นี้ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบั เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) และอสิระทา่นเดนิทางชมเมอืงยามเย็น หลังจากนัน้น า

ทา่นรับประทานอาหารค ่า 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั IVERIA INN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day4  เมอืงไซหน์าก ิ– ก าแพงเมอืงโบราณ – อารามบอดบ ี- เมอืงควาเรล ี– ล ิม้รสไวนค์วาเรล ี 
   ทบลิซิ ี

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไซหน์าก ิ(SIGHNAGHI) เป็นเมอืงที่มี

หมูบ่า้นเล็กน่ารักบนเนนิเขา และเป็นเมอืงป้อมปราการในศตวรรษที ่

17 สามารถชืน่ชมกับภูมทิัศน์ตระการตาของเทอืกเขาคอเคซัสได ้

อย่างใกลช้ดิ รวมถงึสถาปัตยกรรมและสสีันของบา้นเรอืนตามเนนิ

เขา ท าใหเ้มอืงไซหน์ากเีป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วกลุ่มคู่รัก และ

ไดรั้บอกีสมญานามวา่ นครแหง่ความรัก  

ท่านจะไดเ้ห็นแนว ก าแพงเมอืงโบราณ (SIGHNAGHI CITY 

WALL) ที่เหลอือยู่ และตัวเมอืงเก่า นอกจากนัน้ไซหน์ากยีังเป็น

ศูนย์กลางทาศิลปะของพวกช่างฝีมือแขนงต่างๆ เช่นเดียวกับ

ชือ่เสยีงดา้นการท าไรอ่งุน่ซ ึง่มกี าลังการผลติไวนไ์ดถ้งึ 70% ของประเทศ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านชม อารามบอดบ ี(BODBE MONASTERY) ในจอร์เจียสรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึการเปลี่ยนคนทั ้ง

ประเทศไปนับถอืศาสนาครสิตน์ าโดยกษัตรยิ ์Mirian ที ่3 แหง่ราชวงศ ์IBeria แห่ง Saint Nino ภายในโบสถ์

มจีติรกรรมฝาผนังทีว่จิติรงดงามและหลมุฝังศพของ San Nino แตไ่มอ่นุญาตใหถ้า่ยรปูดา้นใน 

หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงควาเรล ี(KVARELI) เป็นเมอืงเล็กๆ ของแควน้คาเคต ิที่ช ือ่เมอืงนัน้

แปลว่า ไวน์ บอกแค่นี้ก็คงพอจะเดาไดว้่า ที่นี่เป็นแหล่งผลติไวน์ที่ส าคัญของจอรเ์จียร ์ใหท้่านได ้ลิม้รส

ไวนค์วาเรล ี(WINE TESTING) ทีข่ ึน้ชือ่หากถูกใจท่านก็สามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากไดอ้กีดว้ย จากนัน้

น าทา่นเดนิทางกลับเมอืงทบลิซิ ี

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่IVERIA INN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ โบสถต์รนีติ ี ้(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรี

เอกานุภาพศักดิส์ทิธิแ์หง่กรงุทบลิซิ ีหรอื อารามซามบีา ชือ่เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลักของชาวครสิต์

นกิายจอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซใ์นกรงุทบลิซิ ีกอ่สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ.1995 

-2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์

ตะวันออกทั่วโลก น าท่านเดนิทาง ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าป้อมนารคิา

ลา่ (NARIKALA FORTRESS) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซึง่เป็นป้อม

โบราณที่ถูกสรา้งในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อัน

หมายถงึรูปแบบที่ไม่มคีวามสม ่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 

สมัยของราชวงศอ์มูัยยาดไดม้กีารกอ่สรา้งต่อขยายออกไปอกี และต่อมา

ในสมยัของกษัตรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี 

ซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแหง่นีว้า่ นา

รนิ กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก  (LITTLE 

FORTRESS) และต่อมาบางส่วนไดพั้งทลายลง เพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหว

และไดถ้กูรือ้ท าลาย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

อสิระทา่นชอ้ปป้ิงที ่อสิ พอยต ์มอลล ์(EAST POINT MALL) เป็นแหลง่ซือ้ของฝากตา่งๆของเมอืงทบลิซิ ี

มทีัง้ขนม ของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ เครือ่งประกบัของจอรเ์จยีมากมาย 

17.30  น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES  

เทีย่วบนิที ่TK383 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเพือ่รอตอ่เครือ่ง 
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01.45 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิ

ที ่TK068 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

   

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง เวลาเทีย่วบนิ 
ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

18 – 23 ตลุาคม 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.15 
TK378 IST-TBS 06.30-09.45 
TK383 TBS-IST 17.30-19.00 
TK068 IST-BKK 01.45-15.25 

41,990 21,990 5,000 

20 – 25 ตลุาคม 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.15 
TK378 IST-TBS 06.30-09.45 
TK383 TBS-IST 17.30-19.00 
TK068 IST-BKK 01.45-15.25 

41,990 21,990 5,000 

21 – 26 ตลุาคม 65 

TK069 BKK-IST 23.00-05.15 
TK378 IST-TBS 06.30-09.45 
TK383 TBS-IST 17.30-19.00 
TK068 IST-BKK 01.45-15.25 

41,990 21,990 5,000 

03 – 08 พฤศจกิายน 
65 

 

TK069 BKK-IST 23.45-06.25 
TK378 IST-TBS 07.45-11.05 
TK383 TBS-IST 18.05-19.30 
TK064 IST-BKK 20.55-10.15 

39,990 19,990 5,000 

17 – 22 พฤศจกิายน 
65 

TK069 BKK-IST 23.45-06.25 
TK378 IST-TBS 07.45-11.05 
TK383 TBS-IST 18.05-19.30 
TK064 IST-BKK 20.55-10.15 

41,990 21,990 5,000 

01 – 06 ธันวาคม 65 

TK069 BKK-IST 23.45-06.25 
TK378 IST-TBS 07.45-11.05 
TK383 TBS-IST 18.05-19.30 
TK064 IST-BKK 20.55-10.15 

41,990 21,990 5,000 

08 – 13 ธันวาคม 65 

TK069 BKK-IST 23.45-06.25 
TK378 IST-TBS 07.45-11.05 
TK383 TBS-IST 18.05-19.30 
TK064 IST-BKK 20.55-10.15 

42,990 21,990 5,000 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 2,000 บาท 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น และช าระ

สว่นทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วัน หรอืราคาโปรโมชัน่ตอ้งช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 

100% เทา่นัน้ 

2. อัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ให ้

คณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ

ออกบัตรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการ

แนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยันว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพัก

เพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผู ้

เดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ประกนัโควดิ-19 ของทางบรษัิทฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัเทา่นัน้เป็นผูพ้จิารณา 

7. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืสว่นลดอืน่ๆ ได ้

8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 



 



 



 



 


