รห ัสโปรแกรม : 15600

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
23.30 น.

สนำมบินสุวรรณภูมิ

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่
จากบริษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง….

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่สองของกำรเดินทำง
03.30 น.
15.55 น.

สนำมบินสุวรรณภูมิ-ทบิลซิ -ี มิทสเคต้ำ-ชมเมือง-ทบิลซิ ี

ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลซิ ี (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เทีย่ วบินที่ EK377/EK2200
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ : 0715-1225 *.*.*.
(เวลาท้องถิน่ ) ถึง เมืองทบิลซิ ี (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทส่ี ุดของจอร์เจีย ตัง้ อยู่รมิ
ฝัง่ แม่นา้ คูรา (KURA) หรือ เรียกว่าแม่นา้ มตควารี (MTKVARI) เมืองนี้ถกู สร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี
(VAKHTANG GORGASALI)กษัตริยจ์ อร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้ เมืองนี้
ขึ้นในค.ศ.ที่ 4 เป็ นศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมภิ าค
คอเคซัส ในประวัตศิ าสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม ละปัจจุบนั ยัง
มีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทาง
ยุทธศาสตร์ในแง่ท่ตี งั้ ทีเ่ ป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป....
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) (26 กม.) เป็ นเมืองที่มี
ความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศและในปัจจุบนั เป็ นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมอสเคต้าและเทียนิต้ ืเนื่องจากมี
โบราณสถานทางด้านประวัตศิ าสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994
ชมวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) เป็ นวิหารแบบของคริสต์
ศาสนาออร์โธด๊อกทีถ่ ูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่6
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ทีพ่ กั

วิหารแห่งนี้ตงั้ อยู่บนภูเขาทีม่ แี ม่นา้ สองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่นา้ มิควารีและแม่นา้ อรักวีและบริเวณทีก่ ว้าง
ใหญ่ซง่ึ ในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย(KINGDOM OF IBERIA) ซึง่ ได้เคย
ปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตงั้ แต่ 400 ปี ก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่
5 …..ชมวิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) เป็ นโบสถ์อกี แห่ง
หนึ่งทีอ่ ยู่ในบริเวณของมิทสเคต้า ทีม่ รี ูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกซึ่งถูกสร้างขึ้นในราว
ศตวรรษที่ 11…นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลซิ ี (TBILISI) (25 กม.)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้า

ทบิลซิ -ี เทือกเขำคอเคซัส-คำซเบกี้-กูดำอูร-ี ทบิลซิ ี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นา
ท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีส่ าคัญซึง่ เป็ นเส้นทางสาหรับใช้ในด้านการทหารทีเ่ รียกว่า GEORGIAN
MILITARY HIGHWAY ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยทีจ่ อร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองสาหรับใช้
เป็ นเส้นทางมายังภูมภิ าคแห่งนี้ และเป็ นถนนเส้นทางเดียวทีจ่ ะนาท่านเดินทางสู่เทือกเขา คอเคซัสใหญ่ (GREATER
CAUCASUS) (80 กม.)ทีม่ คี วามยาวประมาณ 1,100 กม.ทีเ่ ป็ นเส้นกัน้ พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย
นาท่าน ชมป้ อมอนานู รี (ANANURI FORTRESS) เป็ นสถานที่ก่อสร้าง
อันเก่าแก่มกี าแพงล้อมรอบและตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ อรักวี ทีต่ งั้ อยู่ห่างจากท
บิลซิ ปี ระมาณ 45 กม.ซึง่ ถูกสร้าง ขึ้นให้เป็ นป้ อมปราการในศตวรรษที่
16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ กู สร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอย
ทีส่ ูงใหญ่ตงั้ ตระหง่านอยู่ ทาให้เห็นภาพ
ทิวทัศน์อนั สวยงามของเบื้องล่าง และอ่าง
เก็บนา้ ซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขือ่ นซึง่ เป็ นสถานทีท่ ส่ี าคัญสาหรับ
นานา้ ทีเ่ ก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมกับผลิตกระแสไฟฟ้ าอีกด้วย
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) (90 กม.) ซึง่ เป็ นชื่อเมือง
ดัง้ เดิมแต่ปจั จุบนั ได้เปลีย่ นมาเป็ นชื่อ สเต
พานท์สมินด้า
(STEPANTSMINDA)หลังจากนักบุญใน
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นิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพานักอาศัยและก่อสร้างสถานทีส่ าหรับจาศีลภาวนา ตัง้ อยู่ตามริมฝัง่ แม่นา้
เทอร์ก้ ที ม่ี คี วามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้ อยู่บนความสูงจากระดับนา้ ทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้ นจะมี
อุณหภูมทิ อ่ี ยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน
มีอณ
ุ หภูมทิ ่ปี ระมาณ-5องศาฯ ในเดือนมกราคมซึง่ เป็ นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด
จากนัน้ นาท่าน ขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลือ่ น 4 ล้อ) เพือ่ เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) นาท่าน ชมความ
สวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึง่ ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอกี ชื่อ
เรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึง่ เป็ นชื่อทีเ่ รียกทีน่ ิยมกันของโบสถ์ศกั ดิ์แห่งนี้สถานทีแ่ ห่งนี้
ตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ ขวาของแม่นา้ ชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้
*.*.*. (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กบั สภาพดิน ฟ้ า อากาศ ซึง่ อาจจะถูกปิ ดกัน้ ได้ดว้ ยหิมะทีป่ กคลุมอยู่ และการเดินทาง
อาจจะเป็ นอุปสรรคได้ แต่จะคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางให้มากทีส่ ุด) *.*.*.
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) (35 กม.) เมือง
สาหรับสกีรสี อร์ททีม่ ชี ่อื เสียงทีต่ งั้ อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ของ
เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่มี คี วามสูงจากระดับนา้ ทะเลประมาณ
2,100เมตร สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นแหล่งทีพ่ กั ผ่อนเล่นสกีของชาว
จอร์เจียทีจ่ ะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึง่
เป็ นช่วงที่สวยงามและมีหมิ ะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา… นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลซิ ี (TBILISI) (121 กม.)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สข่ี องกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง

ทบิลซิ -ี ซิกนำกี-ควำเรสี-ทบิลซิ ี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิกนากี (SIGHNAGHI) (109 กม.) เมืองศูนย์กลางการ
ปกครองเขตซิกนากีใน จังหวัด คาเคตี ทีอ่ ยู่ทางด้านใต้ของประเทศ มีการปลูกพืชพันธุ ์
ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุน่ พันธุต์ ่างๆ เป็ นเมืองที่มคี วามสาคัญที่มกี ารทาเหล้าไวน์
ผลิตพรมและผลิตอาหารที่สาคัญของจอร์เจีย ซึง่ ต่อมาได้รบั การบูรณะและปรับปรุงให้มี
ความเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆมากมาย บรรยากาศของเมืองที่
ตัง้ อยู่ในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญ่ทม่ี ภี มู อิ ากาศแบบสีฤ่ ดูในหนึ่งปี และมีอณ
ุ หภูมปิ าน
กลาง ในฤดูรอ้ นมีอณ
ุ หภูมสิ ูงที่สุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอุณหภูมจิ ะอยู่ท่ปี ระมาณ 1 องศา
นาท่านเดินทางสู่ วิหารบอดี(BODBE MONASTERY) เป็ นวิหารของ
ชาวจอร์เจียนทีน่ บั ถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในครัง้
แรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ได้มกี ารสร้างต่อ
เติมขึ้นมาอีก ....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองควาเรลี (KVARELI) (61 กม.) แปลว่า ไวน์ ของแคว้นคาเคติท่เี ป็ น 1 ในเขตทีเ่ ป็ นแหล่ง
ผลิตไวน์ของจอร์เจีย มีดนิ ฟ้ าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุน่ ทาไวน์โดยมีการทาอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมา
จานวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์เพือ่ ให้เป็ นทีเ่ ก็บไวน์ในอุณหภูมเิ หมาะสม
จากนัน้ ให้ท่าน ได้ชมิ ไวน์คูวาเรลีรสเลิศ ไวน์ทอ้ งถิน่ ทีม่ ชี ่ือเสียงทีส่ ุดในภูมภิ าคและ
สามารถซื้อกลับได้ในราคาย่อมเยาว์ *.*.*. ประเทศจอร์เจียมีช่อื เสียงเรื่อง ไวน์โดยที่
ท่านไม่เคยได้ทราบมาก่อน ไวน์ดา หรือ ไวน์เหลือง เนื่องด้วยวีธกี ารทาไวน์และพันธุ ์
องุน่ ของจอร์เจียจะมีความพิเศษไวน์แดงจะเข้มจนสีออกดาส่วนไวน์ขาวจะเข้มจนออก
เหลือง *.*.*. นาท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลซิ ี (TBILISI) (141 กม.)...อิสระ
ช้อปปิ้ งทีถ่ นนคนเดิน
รุสทาเวลี (RUSTAVELI STREET) เป็ นถนนทีม่ สี นิ ค้ามากมาย
อาทิของที่ระลึกของฝาก สินค้าหลายหลายประเภท โดยบริเวณนี้จะ
มีรา้ นอาหารชื่อดังคือ SAMIKITNO ทีเ่ ปิ ดให้บริการ 24 ชัว่ โมง
โดยด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I LOVE TBILISI ทีเ่ หมือนเป็ น
LANDMARK สาหรับการ ถ่ายภาพของนักท่องเทีย่ ว...
*.*.*. อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เช้า

ทบิลซิ -ี ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าสู่ป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ชมป้ อมปราการซึ่งเป็ นป้ อมโบราณที่
ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูรสิ ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบทีไ่ ม่มคี วาม
สมา่ เสมอกันและต่อมาในราว ศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมยั ยาดได้มกี ารก่อสร้าง
ต่อขยายออกไปอีกและต่อมาในสมัยของกษัตริยเ์ ดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มกี าร
สร้างเพิม่ เติมขึ้นอีก ซึง่ ต่อมาเมือ่ พวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้ อมแห่งนี้
ว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึง่ มีความหมายว่า ป้ อมอันเล็ก (LITTLE
FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้พงั ทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถกู รื้อ
ทาลายไป
นาท่าน ชมโบสถ์เมเตห์คี (METEKHI CHURCH) เป็ นโบสถ์ท่มี ี
ประวัตศิ าสตร์อยู่คู่บา้ นคู่เมืองของทบิลซิ ี ตัง้ อยู่ บริเวณริมหน้าผาของ
แม่นา้ มทวารี เป็ นโบสถ์หนึ่งทีส่ ร้างอยู่ในบริเวณทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยู่
ซึง่ เป็ นประเพณีโบราณทีม่ มี าแต่ก่อน กษัตริยว์ าคตังที่ 1 แห่งจอร์กา
ซาลี ได้สร้างป้ อมและโบสถ์ไว้ท่บี ริเวณนี้ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284
ได้มกี ารสร้างขยายโดยกษัตริย ์ เซ้นต์ เดมิท รีอสั ที่2 ให้มโี ดมสูงเป็ นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมา
ได้ถกู ทาลาย และได้มกี ารก่อสร้างขึ้นอีกหลายครัง้ จนในปี ค.ศ.1235 ได้ถกู
พวกมองโกลบุกทาลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีก….
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เทีย่ ง
13.30 น.
16.55 น.

นาท่าน ชม THE BRIDGE OF PEACE สะพานคนเดินสไตล์โมเดริ์นสร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ.2010 โดยใช้เหล็กและ
กระจกใสสร้างข้ามแม่นา้ มตควารี เพือ่ เชื่อมฝัง่ เมือ่ เก่าและเมืองใหม่ของทบิลซิ ี มีความยาวประมาณ 150 เมตร ซึง่
สะพานแห่งนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์ของทบิลซิ ยี ุคใหม่...
ชมโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ (BATHHOUSES) ทีน่ ่ีมชี ่อื เสียงในเรื่องบ่อนา้ ร้อนกามะถันธรรมชาติ (SULPHUR SPRING
WATER)….
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองทบิลซิ ี (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย เพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK2201/EK374
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ : 2015-2235 *.*.*.

วันที่หกของกำรเดินทำง
07.35 น.

ประเทศไทย

(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….
*.*.*. @@ *.*.*.

*.*.*. อัตรำค่ำใช้จำ่ ย *.*.*.
วันที่เดินทำง

เด็กตำ่ กว่ำ 12
เด็กตำ่ กว่ำ 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม
กับ 1 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

ผูใ้ หญ่

22-27 ม.ค. // 19-24 ก.พ.
4-9 มี.ค. // 25-30 มี.ค.

34,900.-

16-21 เม.ย.
29 เม.ย. – 4 พ.ค.

6

4,900.-
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อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ที่เมืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรือ่ งโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหา
9

ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณี ท่อี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,650,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน้
6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปคนขับรถ / ไกด์ทอ้ งถิน่ / ร้านอาหาร / โรงแรม / ไกด์ไทย = 80.- ยูเอส / ท่าน
ั
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า
่ นได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
่ นทีเ่ หลือ
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การ
จ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***
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กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจานวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบต
ั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษัทระบุข ้อความ
บางอย่างในนัน
้ ด ้วย เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออก
ตัว๋ เครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไข
สายการบินนัน
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ดุลพินจ
ิ ของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นี้ทา่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรือค่าตัว๋
เครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
ั ทีท
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี
น้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า
14 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีท ี่
ลูกค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั
และเหตุสด
ุ วิสยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
เดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น ต ้อง
เป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (น้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยู่กบ
ั ทางเจ ้าหน ้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระ
เงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
 หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภาวะอากาศ
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ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุดวิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่าย
นัน
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

ข้อความซึง่ ถือเป็นสาระสาหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษั ทฯ เป็ นตัว แทนในการจั ด นาสัม มนา และการเดินทางทีม
่ ีค วามช านาญ โดยจั ดหาโรงแรมทีพ
่ ั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทัง้ นี้
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบต
ั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วิน าศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือ ง, การผั นผวนของอัต ราแลกเปลีย
่ น
เงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าต ้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุม ของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ
ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทาง
ออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอ
สงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด ้มอบความไว ้วางใจ ให ้ทางบริษัท เป็ นผู ้นาพาการเดินทางในครัง้ นี้”
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