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กาํหนดการเดนิทาง  
วนัแรกของการเดินทาง           สนามบนิสุวรรณภมูิ 

23.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK)โดยมเีจา้หนา้ทีจ่าก

บริษทัฯจะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเครื่อง…. 

 

วนัที่สองของการเดินทาง           สนามบนิสุวรรณภมูิ-ทบลิซิ-ีมิทสเคตา้-ชมเมือง-ทบลิซิ ี

03.30 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) ประเทศจอรเ์จยีโดยสายการบนิ

เอมเิรตส(์EK)เที่ยวบนิที่EK377/EK2200*.*.*.แวะเปลีย่นเครื่องที่

เมอืงดูไบ: 0715-1225 *.*.*. 

15.55 น. (เวลาทอ้งถิน่)ถงึเมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) ประเทศจอรเ์จยีเป็นเมอืง

หลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของจอรเ์จยี ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ํา้คูรา (KURA) 

หรอื  เรยีกว่าแมน่ํา้มตควาร ี(MTKVARI) เมอืงน้ีถกูสรา้งโดยวาค

ตงั จอรก์าซาล ี(VAKHTANG GORGASALI)กษตัรยิจ์อรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก่้อตัง้เมอืงน้ีขึ้นในค.ศ.ที ่4 

เป็นศูนยก์ลางการทาํอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงน้ีอยู่ในสายทาง

หน่ึงของเสน้ทางสายไหม ละปจัจบุนัยงัมบีทบาทสาํคญัในฐานะ

ศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทาง

ยุทธศาสตรใ์นแงท่ี่ต ัง้ทีเ่ป็นจดุตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัทวปียุโรป.... 
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จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงมทิสเคตา้(MTSKHETA)(26 กม.) เป็นเมอืงทีม่คีวามเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ

และในปจัจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มอสเคตา้และเทยีนิตื้ เน่ืองจากมโีบราณสถานทางดา้น

ประวตัศิาสตรม์ากมายหลายแห่ง จงึไดร้บัการขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 

ชมวหิารจวาร ี(JVARI MONASTERY) เป็นวหิารแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธดอ๊กทีถู่กสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที่6 

วหิารแห่งน้ีต ัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่นํา้สองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แมน่ํา้มคิวารแีละแมน่ํา้อรกัวแีละบริเวณทีก่วา้ง

ใหญ่ซึง่ในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี(KINGDOM OF IBERIA)ซึง่ไดเ้คย

ปกครองดนิแดนในบรเิวณน้ีตัง้แต่ 400 ปีก่อนครสิตกาลจนถงึราวครสิตศ์ตวรรษที่5…..

ชมวหิารสเวตสิโคเวล ี(SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) เป็นโบสถอ์กีแห่งหน่ึงที่

อยู่ในบรเิวณของมทิสเคตา้ ทีม่รูีปแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธดอ๊กซึ่งถกูสรา้งขึ้นในราว

ศตวรรษที่ 11…นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงทบลิซิ(ีTBILISI)(25 กม.) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  BEST WESTERN ART HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง            ทบลิซิ-ีเทอืกเขาคอเคซสั-คาซเบกี้-กูดาอูร-ีทบลิซิี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

นาํ

ท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีส่าํคญัซึง่

เป็นเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นการทหารที่

เรยีกว่า GEORGIAN MILITARY 

HIGHWAYไดถ้กูสรา้งขึ้นโดยสหภาพโซ

เวยีตในสมยัทีจ่อรเ์จียตกอยู่ภายใตก้าร

ปกครองสาํหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภมูภิาค

แห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะนาํท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ (GREATER CAUCASUS)(80 กม.)

ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้ก ัน้พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี  

นาํท่านชมป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสรา้งอนัเก่าแก่มกีาํแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิ

แมน่ํา้อรกัว ีทีต่ ัง้อยู่ห่างจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถกูสรา้ง ขึ้นใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที่16-17 ภายในยงั

มโีบสถ ์2 หลงัทีถ่กูสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้ตระหงา่นอยู่ ทาํใหเ้หน็ภาพทวิทศันอ์นัสวยงาม
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ของเบื้องลา่งและอ่างเก็บนํา้ซนิวาล ี(ZHINVALIRESERVOIR) และยงัมเีขือ่นซึง่เป็นสถานที่ทีส่าํคญัสาํหรบันาํนํา้ที่

เกบ็ไวส้่งต่อไปยงัเมอืงหลวง พรอ้มกบัผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงคาซเบกี้ (KAZBEGI) (90 กม.) ซึง่เป็นชื่อ

เมอืงด ัง้เดมิแต่ปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นชื่อสเตพานทส์มนิดา้ 

(STEPANTSMINDA)หลงัจากนกับุญในนิกาย

ออรโ์ธดอ๊กชื่อสเตฟานไดม้าพาํนกัอาศยัและ

ก่อสรา้งสถานที่สาํหรบัจาํศีลภาวนา ตัง้อยู่ตามรมิ

ฝัง่แมน่ํา้เทอรก์ี้ที่มคีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความสูงจากระดบันํา้ทะเล

ประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมอีณุหภมูทิีอ่ยู่ปานกลางมคีวามชื้นและแหง้แลง้ที่

ประมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดูหนาวมอีากาศเยน็และยาวนาน มอีณุหภูมทิี่ประมาณ-5

องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเยน็ทีสุ่ด 

จากนัน้นาํท่านขึ้นรถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (CAUCASUS)นาํท่านชมความ

สวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี้(GERGETI TRINITY CHURCH) ซึง่ถกูสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรอืมอีกีชื่อเรยีก

กนัว่า ทสมนิดา ซามบีา (TSMINDA SAMEBA) ซึง่เป็นชื่อทีเ่รยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิ์แห่งน้ีสถานที่แห่งน้ีต ัง้อยู่

รมิฝัง่ขวาของแมน่ํา้ชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี้  

*.*.*. (การเดนิทางมายงัสถานที่แห่งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถกู

ปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะ

คาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางใหม้ากที่สุด)*.*.*. 

จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงกูดาอูร ี(GUDAURI)(35 กม.) เมอืง

สาํหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชงิเขาของ

เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ที่มคีวามสูงจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 2,100เมตร สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกี

ของชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเลน่ในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นช่วงทีส่วยงามและมหีมิะปกคลุมอยู่

ตลอดเวลา… นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงทบลิซิี(TBILISI)(121 กม.) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  BEST WESTERN ART HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง             ทบลิซิ-ีซกินาก-ีควาเรส-ีทบลิซิ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงซกินาก(ีSIGHNAGHI) (109 กม.) เมอืงศูนยก์ลางการ

ปกครองเขตซกินากใีนจงัหวดัคาเคตีทีอ่ยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ มกีารปลูกพชืพนัธุไ์ม ้

หลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุน่พนัธุต่์างๆ เป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัทีม่กีารทาํเหลา้ไวนผ์ลติ

พรมและผลติอาหารที่สาํคญัของจอรเ์จยี ซึง่ต่อมาไดร้บัการบูรณะและปรบัปรุงใหม้คีวาม
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เจรญิรุ่งเรอืงพรอ้มกบัสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆมากมาย บรรยากาศ

ของเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณเทอืกคอเคซสัใหญ่ทีม่ภีูมอิากาศแบบสีฤ่ดูใน

หน่ึงปีและมอีุณหภมูปิานกลางในฤดูรอ้นมอีุณหภูมสูิงที่สุดประมาณ 25 

องศาเซลเซยีส ส่วนในฤดูหนาวอณุหภมูจิะอยู่ทีป่ระมาณ 1 องศา 

นาํท่านเดินทางสู่ วหิารบอด(ีBODBE MONASTERY) เป็นวหิารของ

ชาวจอรเ์จยีนทีน่บัถอืศาสนาคริสตนิ์กายออรโ์ธดอ๊กถกูสรา้งขึ้นในคร ัง้แรกราวศตวรรษที ่9 และต่อมาในศตวรรษที ่

17 กไ็ดม้กีารสรา้งต่อเตมิขึ้นมาอีก .... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงควาเรล(ีKVARELI)(61 กม.) แปลว่า ไวนข์องแควน้คาเคติทีเ่ป็น 1ในเขตทีเ่ป็นแหลง่

ผลติไวนข์องจอรเ์จยี มดีนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุน่ทาํไวนโ์ดยมกีารทาํอโุมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหมึา

จาํนวน 15 อโุมงคแ์ละมเีสน้ทางเชื่อมแต่ละอุโมงคเ์พือ่ใหเ้ป็นทีเ่กบ็ไวนใ์นอณุหภมูเิหมาะสม  

จากนัน้ใหท่้านไดช้มิไวนคู์วาเรลรีสเลศิ ไวนท์อ้งถิน่ทีม่ชีื่อเสยีงที่สุดในภมูภิาคและ

สามารถซื้อกลบัไดใ้นราคาย่อมเยาว*์.*.*. ประเทศจอรเ์จยีมชีื่อเสยีงเรื่องไวนโ์ดยที่

ท่านไมเ่คยไดท้ราบมาก่อน ไวนด์าํ หรอื ไวนเ์หลอืง เน่ืองดว้ยวธีกีารทาํไวนแ์ละพนัธุ์

องุน่ของจอรเ์จยีจะมคีวามพเิศษไวนแ์ดงจะเขม้จนสอีอกดาํส่วนไวนข์าวจะเขม้จนออก

เหลอืง *.*.*. นาํท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) (141 กม.)...อสิระ 

ชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิ 

รุสทาเวล(ีRUSTAVELI STREET) เป็นถนนทีม่สีนิคา้มากมาย 

อาทขิองที่ระลกึของฝาก สนิคา้หลายหลายประเภท โดยบรเิวณน้ีจะ

มรีา้นอาหารชื่อดงัคือ SAMIKITNOทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ช ัว่โมง โดย

ดา้นหนา้ของรา้นจะมป้ีาย I LOVE TBILISI ทีเ่หมอืนเป็น 

LANDMARK สาํหรบัการถ่ายภาพของนกัท่องเทีย่ว... 

คํา่  *.*.*. อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั  BEST WESTERN ART HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง             ทบลิซิ-ีชมเมือง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาลา่ (NARIKALA 

FORTRESS) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถกูสรา้งในราว

ศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชูรสิทซเิค อนัหมายถงึรูปแบบทีไ่มม่ี

ความสมํา่เสมอกนัและต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมยัของราชวงศ์

อูมยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีกและต่อมาในสมยัของ

กษตัรยิเ์ดวดิ(ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เติมขึ้นอีก ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ด ้
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เรยีกชื่อป้อมแห่งน้ีว่า นารนิ กาลา (NARIN QALA)ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อมอนัเลก็ (LITTLE FORTRESS) และ

ต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดนิไหวและไดถ้กูรื้อทาํลายไป 

นาํท่านชมโบสถเ์มเตหค์ี (METEKHI CHURCH) เป็นโบสถท์ี่มี

ประวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีต ัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาของ

แมน่ํา้มทวาร ีเป็นโบสถห์น่ึงทีส่รา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ 

ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษตัรยิว์าคตงัที ่1 แห่งจอรก์าซา

ล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ี่บรเิวณน้ีต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้ี

การสรา้งขยายโดยกษตัริย ์เซน้ต ์เดมทิรอีสั ที่2 ใหม้โีดมสูงเป็น

สญัลกัษณข์องโบสถใ์นนิกายออรโ์ธดอ๊ก ต่อมาไดถ้กูทาํลาย และไดม้กีารก่อสรา้งขึ้นอีกหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 

ไดถ้กูพวกมองโกลบกุทาํลายและกไ็ดส้รา้งขึ้นใหมอ่ีก…. 

นาํท่านชม THE BRIDGE OF PEACEสะพานคนเดนิสไตลโ์มเดริ์นสรา้งขึ้น

เมือ่ปี ค.ศ.2010 โดยใชเ้หลก็และกระจกใสสรา้งขา้มแมน่ํา้มตควาร ีเพือ่เชื่อม

ฝัง่เมือ่เก่าและเมอืงใหมข่องทบลิซิ ีมคีวามยาวประมาณ 150 เมตร ซึง่สะพาน

แห่งน้ีถอืเป็นสญัลกัษณข์องทบลิซิยุีคใหม่... 

ชมโรงอาบนา้แร่เก่าแก่ (BATHHOUSES)ทีน่ี่มชีื่อเสยีงในเรื่องบอ่นํา้รอ้น

กาํมะถนัธรรมชาต ิ(SULPHUR SPRING WATER)…. 

เทีย่ง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*.  

13.30น.  นาํท่านเดินทางสู่ สนามบนิเมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) ประเทศจอรเ์จยี เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย  

16.55 น.  ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตสเ์ทีย่วบนิที่EK2201/EK374 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ: 2015-2235 *.*.*. 

วนัที่หกของการเดินทาง             ประเทศไทย 

07.35 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมกิรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ…. 

*.*.*. @@ *.*.*. 
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*.*.*. อตัราค่าใชจ้า่ย *.*.*. 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

25-30 มี.ค.//16-21 เม.ย. 

3, 17, 24 เม.ย. 

8, 22, 29 พ.ค. 

5, 19, 26 มิ.ย. 

3, 17, 24 ก.ค. 

7, 21, 28 ส.ค. 

4, 18, 25 ก.ย. 

2, 9, 16, 23 ต.ค. 

6, 20, 27 พ.ย. 

4, 11 ธ.ค. 

44,900.- 4,900.- 

24, 28 ธ.ค. 54,900.- 4,900.- 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่ี 
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อากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนั

เป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดิม โดยบริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํา้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกั 

เกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 
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6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิคนขบัรถ / ไกดท์อ้งถิน่ / รา้นอาหาร / โรงแรม / ไกดไ์ทย = 80.- ยูเอส/ ท่าน 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาทภายใน 24 ชัว่โมงนับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทางหากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย

เหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคา

ทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ
บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ

และบรษัิทตา่งประเทศ)) 
- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ 

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก

ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ
บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว๋ หรอืคา่ตัว๋

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้ 

หมายเหตุ  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น้ําเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
14 วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณีทีล่กูคา้
ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศและเหตุ

สดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น
สาํคัญ…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชาํระโดยตรง
กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้ง

เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด
หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

 

10 
 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้าํระ

เงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 

ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นสาํคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา

กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

นัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขับรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก
ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศ

ไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 

ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ
เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทั ้งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอ

สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
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