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XX.XX เวลานัดหมายในใบเตรยีมตวั(ส่งให้ก่อนเดนิทางประมาณ 7 วนั) คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนาน
ชาตสิุวรรณภูม ิเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและใหก้ารบรกิารเชค็อนิตัว๋เครื่องบนิ 

07.50 น. เหนิฟ้าสู่กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิทีT่K059(บนิ 10.20 ช.ม.) 

13.55 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาติอตาเตริก์ กรุงอสิตนับูล แวะเปลีย่นเครื่อง   
17.20 น. เหนิฟ้าสู่เมอืงบาทูม ิประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK392  (บนิ 2 ช.ม.) 
 (ทานขนมและน ้าดื่มบนเครื่อง) 

20.05 น. เดนิทางถึงสนามบนินานาชาติเมอืงบาทูม ิหลงัตรวจคนเขา้เมอืง และซื้อ Internet SIM เพื่อใช้งานแล้ว 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงเชค็อนิทีพ่กั 4* ดาว  

 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้าของที่พกั จากนัน้ชมอดตีเมอืงยุคกรกีโบราณรมิฝัง่ตะวนัออกของทะเลด า เมอืง
เอกของเขตปกครองตนเองอดัยาร่า เป็นหนึ่งในเมอืงเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวทีส่ าคญัของจอรเ์จยี ตัง้อยู่ในเขตกึง่เขตรอ้นที่
ร ่ารวยด้วยผลติภณัฑ์เกษตรมากมาย แต่ผลไม้รสเปรี้ยวมะกรูด
และชาโดดเด่นที่สุด และเป็นเมอืงแปรรูปอาหารทะเล   ชมงาน
ประตมิากรรมอนัน่าทึง่ “อำลีและนีโน่” (Ali & Nino) ที่เป็นรูป
ของหนุ่มสาวยนืดว้ยกนัแลว้หมุนเคลื่อนตวัเขา้หาเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัอย่างน่าทึ่ง เป็นปฏมิากรรมที่
ชาวเน็ตไดแ้ชรต์่อๆกนัไปยงัโลกโซเชยีลจนโด่งดงั  

เดนิชม จตัุรสัปิอำซซ่ำ จตัุรสัส าคญัของเมอืงเตม็ไปด้วยตกึอาคารร้านรวงที่งดงามดว้ยสถาปัตยกรรม
ยุคกลางผสมผสานกันอย่างลงตัวกับสถาปัตยกรรมรสัเซียนโกธิค และภาพประดับฝาผนังโมเสคที่
สวยงาม โดดเด่นดว้ยหอนาฬกิาสงูดา้นหน้าลานการคา้มากมาย  

วันที่สอง บาทูมิ-เมสเตีย         (B/L/D) 

วันแรก  กรุงเทพฯ- (สวุรรณภูมิ)-อิสตนับูล-บาทูม ิ     (-/-/-) 



 
11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั จากนัน้เดนิทางไปเมอืงเมสเตยี (ใชเ้วลาเดนิทาง 6 ชัว่โมง) 
ค ่า ถึง เมสเตีย (Mestia)  ประตูสู่ดินแดนสเวเนติตอนบน ตัง้อยู่บนหุบเขาความสูง 1,500 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเล เป็นเมอืงโบราณเลก็ ๆ ทีแ่ต่ละบา้นจะมหีอคอยก่อดว้ยหนิที่ใชเ้ป็นป้อมดูแลปกป้องยามมี
ศตัรูเขา้มา เมสเตียยงัเป็นเมอืงต้นทางของนักปีนเขาในช่วงฤดูร้อนและใช้เป็นสถานที่เล่นสกีในหน้า
หนาวอกีดว้ย  

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั   Mestia 3*    รบัประทานอาหารค ่า  

 

 
เชา้ตรู่  หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั เปลี่ยนเป็นรถ 4 WD เดินทางขึ้นเทือกเขาคอเคซสัไปยงั

หมู่บา้นอุชกูลี ่ห่างออกไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 
อชุกลูี่ Ushguli กลุ่มหมู่บา้นเลก็ ๆ 4 แห่ง ตัง้อยู่กลางหุบเขาสงู 2,410 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล และ
ตีนของ ยอดเขาชาขร่า Shkhara summit หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในคอเคซัส โดยมีชาวสเวนพื้น
ถิน่อาศยัอยู่ราว 70 ครวัเรอืนท่ามกลางหมิะทีป่กคลุมราว 6 เดอืน ท าใหอ้ชักูลีก่ลายเมอืงปิดไม่สามารถ
ตดิต่อโลกภายนอกไดก้ว่า 6 เดอืนเลยทเีดยีว ดว้ยความงดงามของขนุเขานานาทีร่ายลอ้มและเป็นชมุชน
โบราณ มีโบสถ์เก่าแก่ราวศตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บนเนินเขา ท าให้ “ดินแดนสวาเนติบน Upper Svaneti” 
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
 ถงึ หมู่บา้นอชักูลี่ น าท่านสมัผสัวถิชีวีิตของผูค้นในหมู่บ้านทีโ่ดดเด่นดว้ยหอคอยโบราณตัง้เรยีงรายอยู่
ทัว่หมู่บ้านนับสบิหอ มยีอดเขาด าทะมนีที่สงูชนัปกคลุมดว้ยหมิะอนัขาวโพลนคลุมเกอืบทัง้ยอดซ่อนตวั
อยู่หลงัยอดเขาสูงชนัสเีขยีวมหีมู่บา้นตัง้อยู่ตนีเขาและธารหมิะที่ละลายกลายเป็นสายน ้าเลก็ ๆ ไหลเป็น
ล่องเลาะรมิหมู่บา้น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารเลก็ๆ ภายในหมู่บา้น  
จากนัน้ น าท่านนัง่รถไต่เนินเขาแวะชม โบสถ์ลำมำเรีย Lamaria Church อายุ

เก่าแก่ย้อนไปถึงศตวรรษที่ 12 ภายในโบสถ์ภายเขียนสีเฟรสโก้ เล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูและอัครสาวก จนได้เวลาอันสมควรเดินทาง
กลบัสู่ทีพ่กั  Mestia 3*  

เยน็ รบัประทานค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรมและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดนิทางต่อสู่เมอืง ซุกดีดี้ Zugdidi  อดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัรโอดชีอี

หรอืซามาเกรลา ก่อตัง้ขึ้นราว 600 ปีก่อนครสิตกาล อยู่บรเิวณทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลด า 
และรวมชาตเิป็นอาณาจกัรจอร์เจยีในศตวรรษที่ 11 ก่อนถูกยดึครองโดยจกัรวรรดริสัเซยีในปีค.ศ.1803 
และได้รบัเอกราชเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจอร์เจยีในปีค.ศ.1921 ปัจจุบนัเมอืงผ่านในเส้นทางสู่ “สวา
เนต ิSvaneti”  อนัเป็นดนิแดนในภูมิภาคภูเขาสงูแห่งคอเคซสั ทีม่ทีวิทศัน์สวยงามทัง้เทอืกเขาหมิะ กรา
เซยีร ์และความเป็นอยู่ของคนทอ้งถิน่ในบรรยากาศทีสุ่ดสวยงาม 

วันที่สาม เมสเตีย-อุชกูร่ี-เมสเตีย        (B/L/D) 

วันที่สี ่  เมสเตีย-ซุกดีดี-้ คไูทซิ        (B/L/D) 



 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  น าท่านชม พระรำชวงัดำดิอำน่ี Dadiani Palace  อดตีวงัของผู้ปกครองของราชตระกูลดาดอิานี่ สบื

เชือ้สายมาจากกดยุคแห่งโอดชีอ ีผูป้กครองสงูสุดของแควน้ซามาเกรลา ปัจจุบนัได้กลายเป็นพพิธิภณัฑ์
ประวตัศิาสตรข์นาดย่อม จดัแสดงขา้วของเครื่องใช้สมยัเจา้ฟ้าชายเดวดิ ดาดอิานี่  บรเิวณเดยีวกนัยงัมี
โบสถ์เก่าและสวนดอกไมท้ีจ่ดัโดยรอบสวยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงคูไทซ ิ

 ระหว่างทางแวะชิมไวน์ในแบบฉบับชาวจอร์เจียน เป็นไร่องุ่นเล็กๆของชาวบ้านจริงๆ ใน Martvili ให้
ท่านไดล้ิ้มลองไวน์ทีห่มกับ่มในแบบโบราณแท้ๆ  

เยน็ เชค็อนิทีพ่กั รบัประทานอาหารค ่า 4* คไูทซิ 

 

 
เชา้  หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั เดนิทางต่อผ่านตวัเมอืงคูทายซี่(Kutaisi) เมอืงใหญ่อบัดบั

สองของจอร์เจยี และเมอืงเอกของจอร์เจียตะวนัตกถิ่นอิเมอเรติ ตัง้อยู่บนคุ้งแม่น ้าริโอนี่ สูง 125-300 
เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล รายล้อมด้วยเขตป่าสนผลัดใบแวะชม โบสถ์เกเลต้ี (Gelati Cathedral) 
UNESCO World Heritage เป็นโบสถ์ยุคศตวรรษที่ 12 เป็นโบสถ์ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางวฒันธรรม
และปรชัญาของจอร์เจยี โบสถ์แห่งนี้มผีู้มาศกึษาวทิยาการทางวทิยาศาสตรแ์ละปรชัญามากมาย แม้แต่
บุคคลส าคญัในสงัคมชัน้สงูต่างกส็่งบุตรหลานเขา้มาศกึษาทีน่ี่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
บ่าย  เดนิทางเดนิทางต่อไปยงั สวนบอร์โยมี่-คำรำกำอรูี่ (Borjomi Central Park) เดนิทางประมาณ 3 ช.ม. 

เป็นสวนใจกลางเมืองบอโยมี่ ที่มกีารจดัสวนสวยงามสร้างเป็นโดมกระจกท่ามกลางธรรมชาติอนัอุดม
สมบูรณ์ ในบรเิวณเดยีวกนัมบี่อน ้าแร่บรสิุทธิต์ัง้อยู่ น าท่านสดูอากาศแสนสดชื่นในบรเิวณนี้และชมิน ้าแร่
จากธรรมชาตทิี่เป็นทีข่ึ้นชื่อของเมอืงนี้ดว้ยเช่นกนั ให้อสิระท่านเดนิเล่นชมเมอืงทีม่คีวามสวยงามน่ารกั
มากๆ บา้นเรื่อนเก่าจะแกะสลกัดว้ยไมท้ าเป็นลานฉลุสวยงามเป็นศลิปะเฉพาะตวัของชาวจอรเ์จยีน 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ เขา้สู่ทีพ่กั   4*  บอโยมี่ 

  
 

เชา้ หลังรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก น าท่านเดินทางมุ่งสู่เมืองอุปลิสต์ซิเคห์ ห่างไปทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้ ถงึ อปุลิสซิเคห์ Uplistsikhe แหล่งโบราณสถานอายุระหว่างยุคโลหะตอนตน้จนถงึยุค
กลางตอนปลาย เคยเป็นเมอืงผ่านของเส้นทางสายไหมจากจนีสู่ยุโรป น าท่านเขา้ชม ถ ำ้อุปลิสซิเคห์ 
Uplistsikhe cave เมอืงหนิเจาะ ทีม่ลีกัษณะเด่นของโครงสรา้งสถาปัตยกรรมแบบแพแกน้ผสมครสิเตยีน 
ภายในบรเิวณถ ้าประกอบไปดว้ยเขตทีอ่าศยั ห้องเก็บไวน์ใต้ดนิ โรงอบขนมปัง วหิารหลวงโถงสามส่วน
และโรงมหรสพ    

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้ถิน่ 

บ่าย เดนิทางสู่เมอืงหลวงทบลิซิี ่(เดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) ระหว่างทางแวะถ่ายรูปกบัอนุเสำวรีย์จดหมำย
เหตุจอร์เจีย (The Chronical of Georgia) ซึง่เป็นอนุเสารยีเ์สาหนิ 16 แท่งสูง 30-35เมตร ทีแ่กะสลกั

วันที่หา้  คูไทซิ- โบสถก์ลาตี-้บอโยมี ่       (B/L/D) 

วันที่หก บอโยมี-่อุปลิสซิเคห-์ทบิลซิี ่        (B/L/D) 



 
รูปนูนต ่าเล่าเรื่องราวประวตัิศาสตร์และพระเยซูครสิต์ในศิลปะแบบย้อนยุค ท่านจะรู้สกึได้ถึงกลิน่อาย
แบบเดยีวกบัอศัวนิในหนังยุคกลางเลยทเีดยีว 

ค ่า เดนิทางถงึทบลิซิี ่รบัประทานอาหารค ่า เขา้สู่ทีพ่กั 4*  หรือเทียบเท่ำ 
 

 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า จากนั ้น เดินทางไปยังเมือง  คำซเบกิ Kazbeki หรือ สเตฟานสมินดา 
Stephansminda เมอืงเล็ก ๆ ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจอร์เจยี ที่ปกครองในระบบศกัดนิาท้องถิ่น
ยุคปลายศตวรรษที่ 18 และเก็บค่าผ่านทางกับนักเดินทางเข้ามาในพื้น ต่อมาได้กลายเป็นเมืองใน
เส้นทางยุทธศาสตร์ส าคัญของอดีตสหภาพโซเวียต ตัง้อยู่ริมแม่น ้ าเทอร์กิ สูง 1,740 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล   
ถึงเมืองคาซบีกิ น าท่านเปลี่ยนเป็น รถขบัเคลื่อน 4 ล้อ เดิน
ทางผ่านหุบเขาชมธรรมชาติป่าไม้และเนินหญ้า สู่ โบสถ์เก
อเกติ ตรีนิต้ี หรอื ซมนิดา ซามบีา (2,170 เมตรจากน ้าทะเล) 
มคีวามหมายว่า โบสถ์พระตรเีอกานุภาพศักดิส์ิทธิร์ิมแม่น ้า
อีชฆรี จุดชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาคาซเบกิที่สูง 
5,047 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลบนแนวเทอืกเขาคอเคซสั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  เดินทางต่อไปยังหมู่บ้ านจูทา (Juta Village) ซึ่ งเป็นหมู่ บ้านเล็ก เงียบสงบตั ้งอยู่ ตีน เขาชูว์ฆ ี

(Mt.Chaukhi) (เดนิทางประมาณ 45 นาท)ี น าท่านดื่มด ่าบรรยากาศเยน็สบายของทีน่ี่ ทีห่มู่บา้นแห่งนี้จะ
มอีุณหภูมติ ่าและหนาวเยน็กว่าตวัเมอืงคาสเบกิ  เนื่องมาจากอยู่บนระดบัความสูง 2,165 เมตรจากน ้า
ทะเล (ชว่งเวลาเดนิทางจะมอีุณหภูมปิระมาณ 8-10 องศาเซลเซยีส) ลกัษณะโดยรอบเป็นเนินเขาเตี้ยๆ 
สลบัซบัซอ้น ไล่ระดบัไปจนถึงแนวเทอืกเขาดา้นบน ทีจ่ะสามารถเหน็ววิภูเขาชูว์ฆอีนัมชีื่อเสยีงไดอ้ย่าง
ชดัเจน **ท่ำนต้องเดินข้ึนเนินเขำทำงชนัเลก็น้อย ประมำณ 25 นำที จะเหน่ือยหน่อยในกำรเดิน
ช่วงน้ี จำกนัน้จะเป็นทำงเดินเท้ำพ้ืนรำบอีกประมำณ 20 นำที แต่จะหำยเหน่ือยในพริบตำเพรำะ
วิวยอดเขำสวยมำก 

ให้อสิระท่านเดนิถ่ายรูปเนินเขาในมุมต่างๆ และดื่มด ่ากบัววิยอดเขาชูวฆ์อีนัมสีมญานามว่า “โดโลไมต์
แห่งจอรเ์จยี” ซึง่มลีกัษณะเป็นยอดเหลมซอ้นกนัดูแปลกตา นัง่จบิชาชมววิบนภูเขาอย่างสบายใจ  

เยน็ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับคาสเบกิ เช็คอินที่พัก ให้ท่านพักผ่อน Room Hotel, Kazbeki 4* หรือ
เทียบเท่ำ รบัประทานอาหารค ่า 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  เดนิทางกลบัสู่เมอืงหลวงทบลิซิี ่ระหว่างทางแวะชม โบสถย์วำรี่ (Jvari Church) 
UNESCO world Heritage อารามนักบวชครสิต์นิกายจอร์เจยีน ออรโ์ธดอกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที ่

วันที่แปด คาสเบก-ิทบลิิซี         (B/L/D) 

วันทีเ่จ็ด   ทบิลิซี-่คาสเบก ิ        (B/L/D) 



 
16 ตัง้อยู่บนเนินเขาฝัง่ขวาของจุดบรรจบกนัระหว่างแม่น ้า เมสฆวารี่ กบั อรกัวี ให้ภาพควำมงดงำม
ของทศันียภำพริมแม่น ้ำทีม่เีมอืงมรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,000 ปีก่อนครสิตกาล 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง 

บ่าย น าท่านไปยงั เขตเมอืงเก่า ชมบรเิวณ โรงอำบน ้ำแร่ก ำมะถนั (Sulphur Baths) หรือภำษำจอร์เจียน
เรียกว่ำ Abanot Ubani (อะบำนู อุบำนิ) เป็นสถานที่สาหรบัแช่น ้าพุร้อนที่มีแร่ก ามะถนั ตามต านาน
เล่าขานว่าในสมยัพระเจา้วคัตงัที ่1 กอรก์ซัลี ่นกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักล่าว จงึท า
ใหค้น้พบบ่อน้าพุรอ้นแห่งนี้ขึน้ ลกัษณะของโรงอาบน ้าคลา้ยๆ กบัการออนเซนของชาวญี่ปุ่ นผสมรวมกบั
การอาบน ้าแบบตุรก ีน าชมดา้นนอกหมู่โรงอาบน ้าทีม่กีารสรา้งและใหบ้รกิารตัง้แต่ยุคกลางจนถงึปัจจุบนั
ที่มรีูปแบบตวัอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลงัโดม บางแห่งมหีอมนิาเร่ต์ขนาบขา้ง ประดบั
ดว้ยโมเสคชิ้นเล็กสวยงามยิง่ ถ่ายรูปคู่กบั The bridge of peace สะพานรูปทรงทนัสมยัท่ีเป็นทัง้สะพาน
เพื่อใชข้า้มแม่น า้เทฆควารี่ และเป็นผลงานศิลปะอนัเป็นสญัลกัษณห์น่ึงของการมาเยือนเมืองทบิลิซี่ 

 ใหอ้ิสระทา่นเดินเล่นชอปปิ้งท่ี Rustaveli Avenue   
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็  เขา้สู่ทีพ่กั 4*  หรือเทียบเท่ำ 
 
 

08.00 หลงัรบัประทานอาหารเชา้   เดนิทางเขา้สู่สนามบนิ 
10.45 น. เหนิฟ้าสู่อสิตนับูล โดยสายการบนิเตอรก์สิแอรไ์ลน์  เทีย่วบนิที ่TK321 
12.15 น. ถงึอสิตนับูล เปลีย่นเครื่อง   
16.50 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิเตอรก์สิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK058 
 
 

06.20 น. ถงึสนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  

  
 
อัตราคา่บรกิาร (เดินทางมากกว่า 20 ท่านขึน้ไป)  

วันที่เดนิทาง ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน 
พัก 2 ท่าน/ห้อง 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ 
พัก 2 ท่าน/ห้อง 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

21-30 ม.ิย.2566 98,900.- 63,900.- 20,000.- 
9-18 ก.ค.2566 98,900.- 63,900.- 20,000.- 

ราคา Business Class 129,000 บาท/ท่าน  
กรุณาตรวจสอบราคาทัวรอี์กคร้ังชว่งเดือนกุมภาพันธ ์2566 

 
 
 

วันทีเ่ก้า  ทบิลิซี-่อิสตนับูล         (B/L/D) 

วันที่สิบ  กรุงเทพฯ          



 
อัตรานีร้วมบริการ 

- ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อสิตันบลู-บาทมูิ//ทบิลซิี-่อิสตันบลู-กรุงเทพฯ ตลอดการเดินทาง โดย
สายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน ์ชั้นท่องเที่ยว และค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ 

- ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 3-4-5 ดาว หรอืดีท่ีสดุของเมือง ตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
- ค่าอาหารทกุมือ้ท่ีระบุในรายการ 
- ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
- ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงิน  1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทประกนั 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

- ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ ค่าเครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง 
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
- ค่าท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ ส าหรบัคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
- หัวหน้าทัวรค์อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
- ค่าทิปไกด-์ทิปคนขับรถ/พนักงานบริการจดุต่างๆระหว่างเดินทาง (ไม่ต ่ากว่า 45 USD / ท่านตลอดทริป) 
- ค่าเข้าห้องน ้าสาธารณะ 
- ค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพต่างๆ 
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระทนัหัน กฎการเข้า-ออกแต่ละประเทศ อุปกรณแ์ละ

กระบวนการทางการแพทยต์รวจเชือ้โควดิ การพักโรงแรมกักตัวในแต่ละประเทศรวมถงึประเทศไทย 
 

การส ารองที่น่ัง 
การส ารองท่ีนั่งบริษัทฯแบ่งเป็นสองส่วนดงันี ้

-ช าระค่ามดัจ า 40,000 บาทในวนัจอง  และ ค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจ านวนหากเป็นตั๋วโปรโมชั่น 
-ก่อนการเดินทาง 45 วนั ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด  **ก าหนดการช าระเงินของจอรเ์จียค่อนขา้งเขม้งวด** 

การยกเลิกการเดินทาง 
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บค่ามดัจ าทัง้หมด 
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45   วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์
 

หมายเหต ุ
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 
 โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้ม
น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ี
กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรือ บางส่วน 



 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูเ้ดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 

 

 

แผนทีเ่ดินทาง 
 

 
 


