รห ัสโปรแกรม : 17278

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

อัญมณี แห่งเทือกเขาคอเคซัส
(โดย สายการบิน Turkish Airlines คนไทยเที่ยวได้เลย ไม่ตอ้ งใช้วีซ่า)
บินเข้า - ออก ทบีลิซี่ ถึงเช้า – กลับเย็น ท่องเที่ยวสุดคุม้ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็ นสกุลเงิน ไทยบาท (คณะผูเ้ ดินทาง 30 ท่าน)
วันเดินทาง
11 – 18 มีนาคม 2563
24 – 31 มีนาคม 2563
27 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

ราคาผูต้ ่อท่าน พักห้องคู่ ต่อท่าน

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

45,900

8,000

30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563

48,900

8,000

ราคาเด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท
ราคาไม่รวม ทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนี ยม ขัน้ ต่ า USD35 ต่อท่าน
ราคาไม่รวม ทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนี ยม ขัน้ ต่ า 800 บาท ต่อท่าน

รายละเอียดเที่ยวบิน
สายการบิน

วันเดินทาง
วันแรก
วันที่สอง
วันที่เจ็ด
วันที่แปด

เที่ยวบิน
TK 069
TK 378
TK 383
TK 064

ต้นทาง
ปลายทาง
กรุงเทพฯ (BKK) อิสตันบูล (IST)
อิสตันบูล (IST) ทบิลิซี (TBS)
ทบิลิซี (TBS) อิสตันบลู (IST)
อิสตันบูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK)

เวลาออก
23:30
07:45
18:05
20:55

เวลาถึง
06:25
11:10
19:45
10:15

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
21.30 น.

กรุงเทพฯ-อิสตันบลู
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู
หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TURKISH AIRLINES) เจ้าหน้าที่ให้
การต้อนรับและอานวยความสะดวก

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

23.30 น.

ออกเดิ นทางจากกรุงเทพฯ สู่ สนามบิ นอิ สตันบูล โดยสายการบิ น เตอร์กิชแอร์ไลน์ โดย
เที่ยวบินที่ TK 069 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง พร้อมจอทีวีสว่ นตัวทุกที่น่ัง, กระเป๋ าจะ
ทาการเช็คทรู จากสนามบินสุ วรรณภูมิ จนถึงสนามบินทบีลิซ่ ี ประเทศจอร์เจีย น้าหนักกระเป๋ าโหลด
ใต้ทอ้ งเครื่ อง ท่านละ 1 ใบ น้าหนักรวมสู งสุ ดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถื อขึ้นเครื่ องได้อีกท่านละ 1
ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม )

วันที่ 2
06.25 น.
07.45 น.
11:10 น.

อิสตันบลู-ทบิลิซี-บอร์โจมิ-สวนบอร์โจมิ-ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว
เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เพื่ อทาการเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู ่ สนามบินนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

จากนั้นนาท่านเดินทางสู เ่ มืองบอร์โจมิ (Borjomi) (ระยะทาง 161 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.30 ชม.) เมื องแห่งธรรมชาติ อันสวยงามของจอร์เจีย เมื องที่มีสายน้าแร่อนั บริ สุทธิ์ ส่งออกน้าแร่
ไปขายหลายประเทศทัว่ โลก นาท่านไปยัง สวนบอร์โจมิ (Borjomi Central Park) ชมบรรยากาศ
สดชื่ นด้วย สีสนั ของมวลดอกไม้นานาชนิ ด โดยเฉพาะวิสทีเรี ยสีมว่ งที่หอ้ ยระย้าต้อนรับแขกผู ม้ าเยื อน
ทัง้ ยังส่งกลิ่ นหอมชวนให้หมู ภ่ มรบิ นมาดอมดมจากนั้น นาท่านขึ้ นกระเช้าสู่จุดชมวิ ว บนหน้าผา
เหนื อสวนบอร์โจมิ ให้ทา่ นถ่ายภาพตามอิสระ’

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ ีพกั
BORJOMI PALACE, BORJOMI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

บอร์โจมิ-วาดเซีย- Church of Dormition-บาทูมิ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่า นออกเดิ น ทางสู ่ วาดเซี ย (Verdzia)
(ระยะทาง 104 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ
2 ชม.) แวะถ่ายภาพความงามของ โบสถ์
เก่าแก่ (Church of Dormition) สถานที่ท่ ี
ต้องแวะมาชมของจอร์เจีย หนึ่ งในสถานที่ท่ ีได้มี
การกล่าวถึ งไว้ในวรรณกรรม อัศวินหนังเสื อดา
(The Knight in the Panther’s skin) โดยกวี รัสตเวลี่ ในยุคการปกครองของ ทามาร์มหาราชราชินีผู ้
ยิ่งใหญ่ผูน้ าแสงทองมาสู จ่ อร์เจียน อารามดังกล่าวตัง้ อยูบ่ นหน้าผาสู ง มีถา้ มากมาย มีโถงโบสถ์ท่ ีมี

เที่ยง

คา่
ที่พกั
วันที่ 4
เช้า

ภาพจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่ องราวศาสนานิ กายจอร์เจียนออร์โธด๊อกซ์ และต่อมาได้รับการทิ้งร้าง
จนปัจจุบนั ได้มีการทาเป็ นแห่งท่องเที่ยวสาคัญ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เมืองบาทูมิ (Batumi) (ระยะทาง 198 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3.30 ชม.)
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ ีพกั
WORLD PALACE, BATUMI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ชมเมืองบาทูมิ-ล่องเรื อชมเมืองบาทูมิ-รูปปั้ นอาลี และนี โน่ - Alphabetic Tower -จตุรสั
เปี ยซซ่า-ถ้าโพรมีธีอุส-คูไทซี
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่า นชมเมื อ งบาทู มิ เมื อ งบาทู มิเ ป็ นเมื อ ง
เศรษฐกิจสาคัญของจอร์เจีย ตัง้ อยูใ่ นเขตอัดยา
รา เป็ นเมื องที่ ตัง้ อยู ใ่ นเขตร้อนริ มทะเลดาของ
ประเทศจอร์เจีย มี อุตสหากรรมส่งออกผลิ ตผล
ทางการเกษตร และ อาหารแปรรู ปทะเล นาท่าน
แวะถ่ายรู ปกับไฮไลท์สาคัญของบาทูมิ จากนั้น
น าท่ า นเดิ น ทางสู ่ ท่ า เรื อบาทู มิ น าท่ า น
ล่องเรื อชมเมื องบาทูมิ และชมความงามของ
ทะเลดา ท่านจะได้ชมความงามของเมื องและเห็ น
ถึงความสวยงามของทะเลดา ทะเลดาเกิดจากดิน
ชายฝั่งบริ เวณนี้ มีแร่ธาตุจากพื ชพื้ นเมื องจนทาให้
ทรายและดิ นกลายเป็ นสี ดาดู แปลกตา นาท่าน
แวะถ่ายรู ปกับ รูปปั้ นอาลี และนี โน่ (Ali and
Nino Moving Sculptures) รู ปปั้นพิเศษสู ง 8
เมตร ริ มทะเลดาที่สามารถเคลื่ อนไหวได้ทุกๆ 10

เที่ยง

คา่
ที่พกั

นาทีจุดประสงค์ท่ ีถูกสร้างขึ้นเพื่ อแสดงถึงความรักของหนุ ่มสาวต่างเชื้ อชาติและศาสนา และยังแสดง
ถึ ง สัน ติ ภ าพระหว่า งประเทศจอร์ เ จี ย และอาร์ เ ซอไบจานด้ว ย น าท่า นถ่า ยรู ปภายนอกกับ ตึ ก
Alphabetic Tower เป็ นตึกสู งตระหง่า เป็ นแลนด์มาร์คที่สาคัญของเมื อง นาท่านเดิ นชม จตุรสั
เปี ยซซ่า (Piazza Square) หนึ่ งในจัตุรัสสาคัญของเมื องบาตูมี ซึ่ งรายล้อมด้วยร้านอาหารและ
โรงแรมมากมายบนเนื้ อที่กว่า 5,700 ตารางเมตร ใกล้ริม อ่าวทะเลดา สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่า
ได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลี โดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสคและงานกระจกสี ท่ ีหาดูได้ตาม
อาคารรอบจตุรสั
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู เ่ มื อง คูไทซี (Kutaisi) (ระยะทาง 154ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชม.) มหานครที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยูท่ างทวีปตะวันตกของประเทศ
น าท่า นเข้า ชม ถ้ า โพรมี ธี อุ ส (Prometheus
Cave) ถา้ ที่มีหินงอกหิ นย้อย เกิดเป็ น ความ
งดงามตามธรรมชาติ ท่ ี หาชมได้ยาก ถา้ แห่ง นี้
ค้นพบครัง้ แรก เมื่ อราวคริ สตศักราช 1984 และ
ในปี 2012 ได้มีการปรับปรุ งด้านในให้เหมาะแก่
การท่องเที่ ยวซึ่ งมี การประดับไฟงดงามตระการ
ตา ตัวถา้ มีแบ่งออกเป็ นทัง้ หมด 22 ห้อง ความ
ยาวทัง้ หมด 11 กิโลเมตร แต่สว่ นที่เปิ ดให้เข้าชมเพียง 6 ห้องระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนชื่ อ
ของถา้ โพรมีธีอุสเป็ นหนึ่ งในชื่ อของเทพในปรนัม กรี ก เป็ นเทพผู น้ าไฟมาให้มนุ ษย์ใช้ ทาให้มนุ ษย์เกิด
การพัฒนา
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ ีพกั
TSKALTUBO PLAZA, TSKALTUBO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
เช้า

เที่ยง

อารามเกลาติ -เมื อ งโกรี -พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิ น -เมื อ งอัพ ลิ ส ต์ซิ เ คห์ -เมื อ ง
มัคเคต้า-วิหารสเวทิตสโคเวลี
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น น า ชม อาร าม เกลาติ ( Gelati
Monastery) อารามหลวงของเมื องคู ไทซี่
(Kutaisi) สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริ ย ์
เดวิดที่ 4 กษัตริ ยผ์ ู ป้ กครองประเทศจอร์เจียเมื่ อ
ช่ว งศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบด้ว ย
โบสถ์ 2 แห่งคื อโบสถ์พระแม่มารี และโบสถ์
เซนต์จ อร์จ /เซนต์นิ โ คลัส ภายในตัว โบสถ์มี
ภาพเขียนเฟรสโก้อนั สวยงามมากมายหลายภาพด้วยกัน นอกจากนี้ อารามเกลาติยงั เป็ นสถาบันชัน้
นาของประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์, นักเทววิทยา, และนักปราชญ์ช่ ื อดังมากมาย องค์กรยูเนสโก้ได้
ประกาศให้อารามแห่งนี้ เป็ นหนึ่ งในมรดกโลกสถานเมื่ อปี ค.ศ.1944
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู ่ เ มื อ งโกรี (Gori)
(ระยะทาง 150 ก.ม. ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ
2.30ชม.) น าท่า นเข้า ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ โจเซฟ
สตาร์ลิน (Joseph Stalins Museum) เป็ น
สถานที่ เก็ บ รวบรวมสิ่ งของเครื่ องใช้ท่ ี บอกเล่า
เรื่ องราวของ สตาร์ลิ น อดี ต ผู น้ าคอมมิ ว นิ สโซ
เวียตที่มีช่ ื อเสียงเป็ นอย่างมาก อีกทัง้ ยังมีการแสดงอัตชีวประวัติตงั้ แต่เกิดจนตาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่า นออกเดิ น ทางสู ่เ มื อ ง อัพ ลิ ส ต์ซิ เ คห์
(Uplistsikhe) (ระยะทาง 14.1 ก.ม. ใช้เวลา
เดิ น ทางประมาณ
30 นาที ) เมื อ งแห่ง นี้
ดัดแปลงจากถา้ มาเป็ นที่อยูอ่ าศัยของมนุ ษย์ยุค
ก่อนคริ สตกาล ซึ่ งเป็ นสถานที่โบราณมี คุณค่า
ทางประวัติ ศ าสตร์ ข องจอร์ เ จี ย น าท่า นชม

คา่
ที่พกั

หมู บ่ า้ นถา้ โดยแบ่งออกเป็ น 3ส่วน ส่วนกลาง
นั้นมี พ้ ื นที่ กว้า งและใหญ่ท่ ี สุ ด มี สถาปัต ยกรรม
เก่าแก่มากมาย โดยสร้า งจากการตัด หิ น และ
เจาะลึ กเข้าไปเป็ นที่อยูอ่ าศัยของมนุ ษย์ ภายใน
ถู ก สร้า งให้เ ชื่ อมโยงกัน ผ่า นช่อ งอุ โ มงค์แ ละ
ทางเดิ นแคบๆ และ บางจุดมีการทาขัน้ บันได ไป
ยังจุ ดต่างๆภายในถา้ จากการสารวจโดยนักโบราณคดี ได้พบเครื่ องใช้มากมาย รวมทัง้ เครื่ องทอง
เครื่ องเงินโบราณ ยังมี ของใช้ทาจากเซรามิคและแกะสลักลวดลายที่สวยงามอีกด้วย ข้าวของตัง่ ต่าง
เหล่า นี้ ได้ถู ก น าไปเก็ บ ไว้ในพิ พิธ ภัณ ฑ์สตาร์ลิ น จากนั้ น มุ ่ง หน้า สู ่ เมื อ งมัค เคต้า (Mtskheta)
(ระยะทาง 59.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมื องทางด้านเหนื อของทบิ ลิซ่ ี ชม
วิหารสเวทิตสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถ์อีกแห่งหนึ่ งที่อยู ่ ในบริ เวณของ
มัตสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 โดย มีสถาปัตยกรรม
ของจอร์เจีย จากนั้นนาท่านเดิ นทางเข้าสู ่ “กรุงทบิ ลิซี” (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 45 นาที) เมื องหลวงและเมื องใหญ่ท่ ีสุดของจอร์เจียตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าคูรา (Kura) หรื อ
เรี ยกว่าแม่น้ามัตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น กรุ งทบิ ลิซิมีเนื้ อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมี
ประชากร 1,093,000 คน เมื องนี้ ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริ ย ์
จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรี ย) ได้กอ่ ตัง้ เมื องนี้ ขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 4 เมื องทบิลิซิเป็ นศูนย์กลางการ
ทาอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ใน ประวัติศาสตร์เมื องนี้ อยูใ่ นสายทางหนึ่ ง
ของเส้น ทางสายไหม และปั จ จุ บ นั ยัง มี บ ทบาทสาคัญ ใน ฐานะศู น ย์ก ลางการขนส่ง และการค้า
เนื่ องจากความได้เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ ีตงั้ ที่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีป เอเชียกับทวีปยุโรป
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ ีพกั
ASTORIA TBILISI, TBILISI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
เช้า

เที่ยง

เมืองซิกนากิ-สานักนักบวชจอร์เจียออร์โธด็อก – กรุงทบิลิซี - ย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู ่ เมืองซิกนากิ (Sighnaghi) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัว่ โมง) เมื องที่ มีขนาดเล็ กเมื องหนึ่ งของจอร์เจี ย
ตัง้ อยูบ่ นภูเขาสู ง 790 เมตร จากระดับน้าทะเล
ห่ า งจากกรุ งทบิ ลิ ซี ไ ปทางทิ ศ ตะวัน ออก 110
กิโลเมตร เมื องนี้ เป็ นเมื องที่ได้ช่ ื อว่าเป็ น “City of
Love” เมื องแห่งคูร่ ักแห่งจอร์เจียเพราะมี คูร่ ัก
หลายคู เ่ ดิ นทางมาแต่งงานกันที่ เมื องนี้ ตัวเมอง
ของซิ ก นากิ ล อ้ มรอบด้วยกาแพงเมื อ งโบราณที่
สร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 18 โดยพระบัญชาของ
กษัตริ ย ์ Heraclius 2 เพื่ อป้องกันการโจมตี ของ
ชนเผ่าจาก Dagestan กาแพงเก่าแก่น้ ี กว้าง 1.5
เมตร สู ง 4.5 เมตร ยาวถึง 4.5 กิโลเมตร และ
ป้ อมปราการทัง้ หมดถึ ง 23 ป้ อม ชม สานัก
นั ก บวชจอร์เ จี ย ออร์โ ธด็ อ ก
(Bodbe
Monastery) ที่สร้างขึ้น ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 9 ภายในได้รับบูรณะใหม่ในศตวรรษที่ 17 เป็ นสถานที่ฝงั
ศพของนักบุญบุคคลสาคัญของจอร์เจียนามว่า St.Nino ปัจจุบนั มีผูแ้ สวงบุญเดินทางมาที่น่ ี จานวน
มาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านเดินทางกลับเข้าสู ่ “กรุงทบิลิซี” นาท่านชมเมืองทบิลิซี เมื องหัวใจแห่งจอร์เจีย โดยเริ่ มต้นที่
วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral) ที่เรี ยกกันว่า Sameba ซึ่งตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขา
Elia เป็ นโบสถ์หลักของคริ สตจักรนิ กายออร์โธดอกจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004
แ
ล
ะ
เ

ป็ นวิ หารที่สูงที่สุดสู งที่สุดในจอร์เจีย และโบสถ์ออร์โธดอกที่สูงเป็ นอันดับสามในยุโรป มีความสู งถึ ง
101 เมตร ชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์ท่ ีมีประวัติศาสตร์อยูค่ ูบ่ า้ นคูเ่ มื องของทบิลิซี
สร้างขึ้นในศตวรรษที่หา้ ตัง้ อยูบ่ ริ เวณริ มหน้าผาของแม่น้ามัตควารี โดยกษัตริ ยว์ าคตังที่ 1 แห่งจอร์
กาซาลี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการต่อเติ มโดยกษัตริ ย ์ เซ้นต์ เดมิ ทรี อสั ที่ 2 ให้มีโดมสู ง
เป็ นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิ กายออร์โธด๊อก และมีชะตาเช่น เดียวกับคริ สตจักรคริ สเตียนอื่ น ๆ ใน
จอร์เจียทัง้ หมด ที่ถูกทาลายและถูกสร้างขึ้นใหม่อีกหลายครัง้ ก่อสร้างขึ้นอีกหลายครัง้ จนกระทัง่ ในปี
ค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกเข้าทาลาย และก็ได้สร้างขึ้นใหม่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1278 ถึ งปี
ค.ศ. 1289
นาท่าน ขึ้น กระเช้าไฟฟ้ า สู่ป้อมนาริ คาล่า(Narikala Fortress) ให้ทา่ นชมป้อมปราการ ซึ่งเป็ น
ป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรู ปแบบของ ชูริส-ทซิ-เค อันหมายถึง รู ปแบบที่ไม่มีความ
สม่ าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมยั ยาด ได้มีการก่อสร้างขยายออกไป
อีก และต่อมาในสมัยของกษัตริ ยเ์ ดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ต่อมาเมื่ อ
พวกมองโกลได้เข้ามายึดครองก็ได้เรี ยกชื่ อป้อมแห่งนี้ ว่า นาริ น กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความ
หมายถึง ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) ตัวป้อมประกอบด้วยกาแพงยาว 4 กิโลเมตร สู ง 25 เมตร
และหอคอย 25 หลัง ต่อมาบางส่วนก็ได้พงั ทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้ อทาลายไป

จ
า
ก
นั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ สะพานสันติ ภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่ อม
ระหว่างตัวเมื องเก่าและเมื องใหม่ เปิ ดใช้งานครั้งแรกเมื่ อปี ค.ศ. 2010 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาว
อิ ตาลี และประกอบด้วยแสงไฟน้อย 10,000 ดวงซึ่ งสวยงามมากในตอนกลางคื น จัดว่าเป็ นงาน
สถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ ีสวยงามชิ้นหนึ่ งซึ่งพาดผ่านแม่น้าคูรา ผ่านถนนชาร์ดี (Shardeen street) ซึ่ง
สวมชื่ อนักอัญมณี และนักเดิ นทางชาวฝรั่งเศส ฌองชาร์ดี เป็ นถนนคนเดิ นที่มีรา้ นอาหารและร้าน

กาแฟมากมาย ผ่านชม หอนาฬิ กา “Gabriadze Theatre” ซึ่ งสร้างขึ้นในปี 2010 โดย Rezo
Gabriadze และทุก ๆ ชัว่ โมง จะได้ยินเสี ยงระฆัง ซึ่ งชาวพื้ นเมื องเรี ยกว่าเป็ นเสี ยงจากทูตสวรรค์
ในช่วงเวลาเที่ยงตรง และ หนึ่ งทุม่ จะมีการแสดงหุน่ ละครเล็ก "วงกลมแห่งชีวิต" ในบริ เวณนี้

คา่
ที่พกั
วันที่ 7
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จากนั้นนาท่านเดินชมความสวยงามของ ถนนรัสเทเวลี (Rusteveli Avenue) ที่ตงั้ อยูใ่ จกลางเมื อง
เริ่ มต้นที่ แยกแห่งเสรี ภาพ (Freedom Square)อาคารแรกบนถนนจะเป็ น โรงภาพยนตร์รัสเทเวลี ซึ่ง
เป็ นโรงภาพยนตร์ท่ ีใหญ่ท่ ีสุดในจอร์เจีย ฝั่งตรงข้ามโรงภาพยนตร์ คื ออาคารรัฐสภาเก่าของจอร์เจีย
และมีอาคารที่สวยงามอีกมากมายบนถนนแห่งนี้ หนึ่ งในนั้นคื อ Tbilisi Opera House และโรงละคร
Rustaveli ถนนสายนี้ เต็มไปด้วย ร้านกาแฟ ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิ งต่าง ๆ มากมาย
เป็ นการผสมผสานระหว่า งสถาปั ต ยกรรมในยุ ค ก่อ นและหลัง โซเวี ย ตเข้า มาปกครอง อี ก ทั้ง
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 20 เป็ นสถานที่จดั นิ ทรรศการกลางแจ้ง การแสดง และอื่ น ๆ
อีกมากมาย ถนนสายนี้ เป็ นหนึ่ งในสถาปัตยกรรมที่ดีท่ ีสุดและเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของทบิลิซี
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ระบาพื้นเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ ีพกั
ASTORIA TBILISI, TBILISI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ทบิลิซี -ป้ อมอนานูรี-อิสระช็อปปิ้ งที่หา้ ง-ทบิลิซี -อิสตันบูล
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดิ นทางสู ่ เมื องอนานู รี (ระยะทาง 70
กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30
นาที ) เขต เทื อ กเขาคอเคซัส ใหญ่ (Greater
Caucasus) โดยใช้ทางหลวงที่สาคัญซึ่งถูกสร้างขึ้น
โดยสหภาพโซเวี ยต เป็ นเส้นทางสาหรับใช้ในด้าน

กลางวัน

การทหาร (Georgian Military Highway) ในสมัยที่จอร์เจียตกอยูภ่ ายใต้การปกครอง สาหรับใช้เป็ น
เส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ และเป็ นถนนเส้นทางเดียวที่จะนาท่านสู ่ เทื อกเขาคอเคซัสใหญ่ มีความ
ยาวประมาณ 1,100 กิ โลเมตร เป็ นเส้นกัน้ พรมแดนระหว่าง รัสเซียและจอร์เจีย ชม ป้ อมอนานู รี
(Ananuri Fortress) เป็ นสถานที่กอ่ สร้างอันเก่าแก่มีกาแพงล้อมรอบและตัง้ อยูร่ ิ มแม่น้า อรักวี ที่ตงั้
อยูห่ า่ งจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้างขึ้นให้ เป็ นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยัง
มี โบสถ์ 2 หลัง ที่ ถู กสร้างได้อย่างงดงามและยังมี หอคอยที่ สู งใหญ่ตงั้ ตระหง่านอยู ่ ทาให้เห็ นภาพ
ทิ วทัศน์อนั สวยงามของเบื้ องล่า งและอ่างเก็ บน้ าซิ นวาลี (Zhinvali Reservoir) และยังมี เขื่ อน ซึ่ ง
เป็ นสถานที่ท่ ีสาคัญสาหรับนาน้าที่เก็บไว้สง่ ต่อไปยังเมื องหลวง พร้อมกับ ผลิ ตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย
จากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อไปโดยวิ่งไปตามหุบเขาที่อยูบ่ นสองฝากฝั่งของแม่น้าอรัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเข้าสู ่ “กรุงทบิลิซี” ให้
ท่านมีเวลา อิสระในการช็อปปิ้ ง ที่ห้าง East Point
ซงเป็ นห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้
อิ ส ระช้อ ปป้ ง สิ น ค้า แบรนด์เ นมมากมาย อาทิ
ADIDAS,ALDO,BERSHKA,COLUMBIA,MINI SO,
NEW BALANCE,CHARLES & KEITH,CONVERSE,
H&M,LOREAL,LEVI’S, LOTTO, MANGO,NEW YORKER,SAMSONITE,OVS,POLO,ZARA และ

18.05

อื่ นๆ อีกมากมาย จนกระทัง่ ถึ งเวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางไปยัง สนามบิ นนานาชาติ ทบิ ลิซิ
ประเทศจอร์เจีย
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย สู ่ สนามบินอิสตันบูล โดยสาย
การบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ โดย เที่ยวบินที่ TK 383 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง พร้อม
จอทีวีสว่ นตัวทุกที่น่งั , กระเป๋ าจะทาการเช็คทรู จากสนามบินทบิลิช จนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

19:45
20.55

วันที่ 8
10:15

ประเทศไทย น้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง ท่านละ 1 ใบ น้าหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม
และถื อขึ้นเครื่ องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม )
เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่ อทาการเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี สู ่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย
สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ TK 064
(รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่ องบิน)
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
**************** End of Program ******************
***โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ****
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยื นยันเท่านั้น โดยราคาที่เสนอคิด ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 **

ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
o
o

o
o
o

สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ทา่ น เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
ที่พกั ตามที่ระบุในรายการ เป็ นมาตราฐานท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียระดับ 4 ดาว ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากระดับ
สากล (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้าพักที่เมื องนั้น ๆ ได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งาน
แสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ
กรณี เดิ นทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคื นเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่ อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
กระเป๋ าถื อขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชัน้ นักท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (ECONOMY CLASS เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการบิน
เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) (กระเป๋ าสัมภาระถื อขึ้ นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋ าสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง
น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน)
 ค่าภาษี สนามบิน, ภาษี น้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุ ด 500,000 บาท /และเสี ยชีวิตเนื่ องจาก
อุบตั ิเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ่ ีอายุเกิน 85 ปี )
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ






ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู)่
บริ การน้าดื่ มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน
ไกด์ทอ้ งถิ่น ผูม้ ีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู ้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม









ทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนี ยม ขัน้ ตา่ USD35 ต่อท่าน
ทิปคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนี ยม ขัน้ ตา่ 800 บาท ต่อท่าน
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ
ค่าทาเอกสารผูถ้ ื อต่างด้าว และ ค่าวีซา่ ที่มีคา่ ธรรมเนี ยม
ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ท่านผู เ้ ดิ นทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนี ยมการเข้า
พักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋ าไปส่งที่หอ้ งพัก พนักงานยกกระเป๋ าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่ อให้บริ การ ขัน้ ต่ า
2 ยูโร หรื อเทียบเท่า ต่อกระเป๋ า 1 ใบ (แนะนาให้ทุกท่านรับผิ ดชอบกระเป๋ าของตนเองเพื่ อความสะดวก, รวดเร็ ว และ
ปลอดภัย)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริ การซักรี ด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่ องดื่ มเพิ่มเติมนอกเหนื อรายการ, ค่าพนักงานยก
กระเป๋ า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนื อจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี ท่ ีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้สูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อหนึ่ งท่าน (1 ชิ้น)

การชาระเงิน
งวดที่ 1
: สารองที่นงั ่ จ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วันหลังมีการยืนยันกรุป๊ เดินทางแน่ นอน
พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (***สาคัญมาก กรุ ณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปัม๊ สัญลักษณ์อะไรก็ตาม
ลงในเล่มพาสปอร์ต, หรื อทาพาสปอร์ตฉี กขาด เพราะอาจมีผลทาให้ทา่ นถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***)

งวดที่ 2

: ชาระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณี ยกเลิก
o
o
o
o
o

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย (กรณี ยงั ไม่ได้มีคา่ ใช้จา่ ยใดๆเกิดขึ้น)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจา 5,000 บาท + ค่าวีซา่ (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจาทัง้ หมด + ค่าใช้จา่ ยอื่ น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด

o
o
o

ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมื องได้ เนื่ องจากการยื่ นเอกสารปลอม หักค่าใช้จา่ ย 100%
กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
กรณี มีการยื่ นวีซ่าแล้วถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษทั จะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็ นต้น

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท จะ
ถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนแปลงราคาในกรณี ที่ผูเ้ ดิ นไม่ถึง 25 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ราคาทัวร์ปรับเพิ่ ม
4,000 บาทต่อท่าน และหากกรณี ท่ ีผูเ้ ดิ นไม่ถึง 20 ท่าน แต่ไม่นอ้ ยกว่า 15 ท่าน ราคาทัวร์ปรับเพิ่ม 6,000 บาทต่อท่าน
หรื อทางบริ ษัทยินดีคืนเงิ นโดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ งซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษัทฯ ยินดีคืนเงิ น ภายใน 3 วัน
ทาการ หรื อจัดเสนอทัวร์อ่ ื นให้ถา้ ต้องการ
กรณี ที่ลูกค้ายกเลิ กการเดินทาง และมีการคื นมัดจาตามเงื่ อนไขทางบริ ษทั จะดาเนิ นการคื นเงินภายใน 14 วัน
กรณี ท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายและชาระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็ จกับ
บริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้
ทราบก่อนการเดินทาง
กรณี สถานที่ ท่องเที่ ยวใด ๆ ที่ ระบุในโปรแกรมปิ ดทาการ เนื่ องจากโปรแกรมทัวร์เป็ นการเสนอขายล่วงหน้า
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่ น ๆ เพื่ อทดแทนเป็ นลาดับแรก
หรื อคื นค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวประการ กรณี ท่ ีเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิ สยั อาทิ
การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิ เหตุ ปัญหาการจราจร
ฯลฯ ทัง้ นี้ จะคานึ งและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
กรณี ท่านถูกปฎิ เสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมื อง บริ ษัทฯ จะไม่รับผิ ดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ ีทา่ นชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิ ด
กฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้าเมื อง
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้าเงิ น) เดิ นทางกับคณะ บริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะไม่รับผิ ดชอบ
หากท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลื อดหมู

การขอที่ นัง่ LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผู โ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิ น
กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วใน
กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ท่ ีน่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็ คอิ น
เท่านั้น
10. โรงแรมที่ พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็ น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ งอาจจะทาให้ทา่ น
ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่
ละโรงแรม
11. กรณี เดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only) ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและ
มาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ดว้ ยตัวเอง และต้องรับผิ ดชอบค่าใช้จา่ ยในการ
มาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึ งหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม
12. ตัว๋ เครื่องบิน
a. ในการเดิ นทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่ อนวันเดิ นทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระ ค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ท่ ียกเลิกการเดิ นทาง ถ้าทางบริ ษัทได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผู ้
เดิ นทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณี ท่ ีตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund
ได้เท่านั้น)
b. ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่ อขอคายื นยันว่าทัวร์นั้นๆ ยื นยันการ
เดิ นทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยื นยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
กระเป๋าเล็ กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
o กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถื อขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
o วัตถุท่ ีเป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้าหอม ยาสี ฟนั เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจ
อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวม
เป็ นที่เดี ยวกันในถุ งใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบิ นพลเรื อน
ระหว่างประเทศ ( ICAO )
o หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
9.

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
o สาหรับน้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คื อ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของ
สายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
o สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติ เมตร”
(Centimeter)
o ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่สายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้าหนัก
ส่วนเกิน
o กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่ อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถื อขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
o ของมีคา่ ทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ท่ ีเช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ
บินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้าหนักกระเป๋ า
จริ ง ทัง้ นี้ จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชัน้ ธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชัน้
ธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีคา่ ทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
o กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและ
ระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
o กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ทา่ นได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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