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รหัสโปรแกรม : 22813 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

8 วัน 5 คืน Grand Georgia 
 

   
 ชมเมืองทบิลิซี่ เมือหลวงประเทศจอร์เจีย 
 ชมเมืองมิสเคต้า 
 ชมป้อมอนานูรี 
 ชมเมืองคาซเบกิ ชมโบสถ์เกรกอติ และอนุเสาวรีย์มติรภาพ 
 ชมเมืองกอริ เมืองบา้นเกิดสตาลิน 
 ชมเมืองอัพลิสซิเคห์ เมืองถ ้ายุคโบราณ 
 เข้าชมถ ้าโพรมิธีอุส ถ ้าหินงอกหินย้อยที่ใหญ่ที่สดุในประเทศจอร์เจีย 
 ชมเมืองคไูทซึ เมืองใหญ่อันดบั 2 ของประเทศ 
 ล่องเรือทะเลด้า 
 ชมเมืองบาทูม ิ
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พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื นเมือง ไทย และจีน ตลอดการเดินทาง 

พิเศษ! พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1 คืน ณ เมืองบาทูมิ 
หมายเหต:ุ โปรแกรมนี รับเฉพาะผู้ได้รับวัคซนี 

Pfizer, Moderna, Astrazeneca และ Johnson & Johnson เท่านั  
 

แผนที ่
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วันแรก กรุงเทพ  
20.00 น.  พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่  เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิซแอร์ไลนส์ (TK)  แถว U (Row U)  ประตูทางเข้าที่ 9  

อาคารผู้โดยสารชั น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ด้วยเที่ยวบิน TK69 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.20 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ

ความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงอิสตันบูล 

 

วันที่สอง อิสตันบูล – ทบิลิซี ่
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
05.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อต่อเครื่องไปยังเมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย 
06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจียด้วยเที่ยวบิน TK378 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชั่วโมง) 
09.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทบิลิซี่ น้าท่านเดินทางผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี่ (Tbilisi) (ระยะทาง 73 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศ

จอร์เจีย และเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย (Georgia)  เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,700 ปี และตั งอยู่ริม
ฝั่งแม่น ้ามิตควารี (Mtkvari) อีกทั งยังเป็นชุมชนชาวคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งนึงของโลก น้าท่านชมย่านเมืองเก่า (Old 
Town) ซึ่งผสมผสานไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และตะวันออกเข้าด้วยกัน อันเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับ
ประเทศจอร์เจีย น้าท่านชมมหาวิหารทรินิตี  (Holy Trinity Church) 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 

บ่าย น้าท่านนั่งกระเช้าขึ นชมป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการโบราณที่สร้างขึ นในศตวรรษที่ 4 บน
เนิ นเหนือเมืองเก่าทบิลิซี่เพื่อใช้ป้องกันเมือง น้าท่านถ่ายรูปคู่กับโรงอาบน ้าก้ามะถัน (The Abanotubani Bath 
House) ที่ตามต้านานเล่าว่า ค้นพบขึ นจากการที่นกเหยี่ยวของกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali พลัดตกลงไป โดย
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ลักษณะของโรงอาบน ้ามีลักษณะคล้ายกับบ่อออนเซ็นของชาวญี่ปุ่นนั่นเอง น้าท่านชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) 
โบสถ์เก่าแก่ริมฝั่งแม่น ้าคูรา สร้างขึ นตั งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่ 12  จากนั นน้าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับสะพานแห่งอิสรภาพ 
(The Bridge of Peace) สะพานสไตล์โมเดิร์นที่ถูกสร้างขึ นในปีค.ศ. 2010 โดยใช้เหล็กและกระจกใส โดยมีความยาว 
150 เมตร เพื่อเชื่อมฝ่ังเมืองเก่ากับเมืองใหม่ และถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งของเมืองทบิลิซี่ 

 

เย็น รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 

น้าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Ramada Encore by Wyndham Tbilisi *** หรอืเทยีบเทา่  
 

 
 

วันที่สาม มิสเคต้า-คาซเบกิ  
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtshkheta) (ระยะทาง 25 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงแห่งแรก

ของประเทศจอร์เจีย ซึ่งตั งอยู่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงทบิลิซี่ และเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม และ
สถาปัตยกรรมแบบยุคกลาง โดยมีเอกลักษณ์บ้านเรือนส่วนใหญ่ที่มีสีขาว  และหลังคาสีส้มปนแดงสดใส น้าท่านชม 
อารามจวารี (Jvari Monastery) อารามที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ที่ถูกสร้างขึ นในศตวรรษที่ 6 ที่ตั งตระหง่าน
อยู่บนยอดเขาสูง จึงท้าให้ท่านเห็นทัศนียภาพและความงามของเมืองมิสเคต้า น้าท่านชม มหาวิหารสเวติสโคเวลี 
(Svetitskhoveli Cathedral) สร้างขึ นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 ศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ของจอร์เจีย มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของชาวคริสต์เป็นอย่างดี น้าท่านชมป้อมอนานูรี (Ananuri 
Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างขึ นในศตวรรษที่ 16-17 ชมความงดงามของโบสถ์สองหลังของคริสตจักรชาว
เวอร์จิน จากมุมสูงของป้อมปราการนี  มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ อ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali) แหล่งเก็บน ้าของ
ชาวเมืองทบิลิซี และวิวภูเขาที่ล้อมรอบสถานที่แห่งนี ไว้อย่างงดงาม 

 

กลางวัน  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
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บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกิ (Kazbegi) (ระยะทาง 98 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง) เมืองที่ตั งอยู่เทือกเขา
คาซเบกทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์เจีย น้าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์มิตรภาพ (Russian Georgian 
Friendship Monument) อนุเสาวรีย์ที่สร้างขึ นในปีค.ศ. 1983 เพื่อแสดงถึงมิตรภาพของประเทศจอร์เจีย และประเทศ
รัสเซียซึ่งตั งอยู่บนถนนสายหลักของประเทศ น้าท่านขึ นรถ 4WD เพื่อขึ นเขาไปชมโบสถ์เกอเกติ (Gergeti Trinity 
Church) สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นจุดถ่ายรูปและชมวิวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจอร์เจีย โบสถ์แห่งนี ถูกสร้างขึ นใน
ศตวรรษที่ 15 สร้างด้วยหินแกรนิต ตั งอยู่กลางหุบเขาคอเคซัส บนความสูง 2 ,170 เมตรจากระดับน ้าทะเล ทุกท่านจะได้
เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันสวยงามตลอดการเดินทาง 

 

เย็น รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรมที่พัก 
น้าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Gudauri Loft Hotel/ Marco polo/ Best Western Gudauri  **** หรอืเทียบเท่า  
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วันที่สี่ อัพลิสต์ซิเคห์-กอรี-บอร์โจมี 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) (ระยะทาง 165 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมือง

โบราณซึ่งตั งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น ้ามิกราริ (Mtkvari) ซึ่งเป็นเมืองถ ้ายุคโบราณ โดยบ้านจะมีทรงเป็นลักษณะเป็นบ้าน
ยุคหิน จะถูกเจาะเข้าไปในภูเขาหินเพื่อเป็นพักอาศัยและสถานที่ส้าคัญต่างๆ ซึ่งถูกสร้างขึ นในสมัยต้นของยุคหินเก่า และมี
อายุมากกว่า 3,000 ปี น้าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) (ระยะทาง 14 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมือง
อันเป็นบ้านเกิดของผู้น้าระดับโลกท่านนึงนามว่า “โจเชฟ สตาลิน” อดีตผู้น้าแห่งสหภาพโซเวียสอันโด่งดัง นอกจากนี ยัง
เป็นเมืองที่มีบทบาทส้าคัญทางด้านการทหารในช่วงยุคกลาง  

 

กลางวัน  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 

บ่าย น้าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน (Stalin Museum) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโจเซฟ สตาลิน ที่จะท้าให้ท่าน
เข้าถึงอดีตผู้น้าสหภาพโซเวียตผู้นี มากยิ่งขึ น นอกจากนี ท่านจะได้เข้าชมบ้านของโจเซฟ สตาลินในช่วงวัยเด็ก และขบวน
รถไฟโบราณ ซึ่งเคยพระที่นั่งของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ ซึ่งตกอยู่ในการครอบครองของสตาลิน  
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) (ระยะทาง 82 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) เมืองตากอากาศเล็กๆ 
ริมแม่น ้ามิกวารี ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับน ้าแร่ และน ้าพุร้อนธรรมชาติที่ดีที่สุดในประเทศจอร์เจีย อีกทั งยังตั งอยู่กลางหุบเขา
คอเคซัส และล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และแหล่งต้นน ้าท่ีอุดมสมบูรณ์จึงท้าให้เมืองแห่งนี เป็นหนึ่งในเมืองที่มีอากาศที่ดีที่สุดใน
ประเทศจอร์เจีย  

 

เย็น รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

น้าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Hotel Borjomi Palace **** หรอืเทยีบเท่า  
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วันที่ห้า บอร์โจมี-คูไทซึ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
                     น้าท่านเที่ยวชมเมืองบอร์โจมี และสวนบอร์โจมี สถานที่ท่องเที่ยงและพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง และผ่อนคลายโดย

การแช่น ้าแร่ในวันหยุด น้าท่านขึ นกระเช้าสู่จุดชมวิว เพื่อชมวิวอันสวยงามของเมือง อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ กรุงคูไทซึ (Kutaisi) (ระยะทาง 130 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของประเทศ และอดีตเมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย เมืองแห่งนี มีความงดงามทั งด้านสถาปัตยกรรม และศิลปะ 
อีกทั งยังโอบล้อมไปด้วยหุบเขา และป่าไม้ทางธรรมชาติ น้าท่านชม อารามจีลาติ (Gelati Monastery) อารามที่ถูกสร้าง
ขึ นในศตวรรษที่ 10 ในช่วงยุคทองของยุคกลางในประเทศจอร์เจีย อีกทั งยังเป็นสถานที่ที่บ่งบอกถึงความมั่นคง และความ
มั่งคั่งของประเทศในช่วงศตวรรษที่ 11 – 13 ได้ดี เนื่องจากเป็นที่บุคคลชั นสูงมักจะส่งบุตรหลานมาร่้าเรียนที่นี่ เพราะเป็น
ศูนย์กลางของปรัชญา นอกจากนี ภายในโบส์ยังมีภาพเขียนงดงามมากมาย 

 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรมที่พัก 
น้าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Best Western Kutaisi *** หรอืเทยีบเทา่  
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วันที่หก ถ ้าโพรมีธีอุส-ล่องเรือทะเลด้า-เที่ยวชมเมืองบาทูมิ  
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น้าท่านออกเดินทางสู่ ถ ้าโพรมีธีอุส (Promatheus Cave) ถ ้าหินงอกถินย้อย ที่มีความงดงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้

ยาก ถ ้าแห่งนี ถูกค้นพบในปีค.ศ. 1984 และได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวในปีค.ศ. 2012 จนเป็น 1 ใน
สถานที่ส้าคัญของประเทศจอร์เจียในปัจจุบัน นอกจากนี ถ ้าแห่งนี ยังถูกตั งชื่อตามเทพในต้านานกรีก อย่างเทพโพรมีธีอุส 
ผู้ซึ่งขโมยไฟจากเฮสเทีย เทพีแห่งเตาไฟลงมาให้มนุษย์ จึงท้าให้มนุษย์รู้จักใช้ไฟในการหุงหาอาหาร และเพื่อแสงสว่าง จน
พัฒนาอารยธรรมมาจนถึงทุกวันนี   ได้เวลน้าท่านเข้าชมความงามภายในซึ่งมีความสวยงามแบบธรรมชาติ  

 

กลางวัน  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่เมืองบาทูมิ (Batumi) (ระยะทาง 156 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง)  เมืองหลวงของรัฐ
อัดจารา (Ajara) ซึ่งเป็นรัฐอิสระทางตะวันตกของประเทศจอร์เจีย และตั งอยู่ติดกับทะเลด้า เป็นเมืองที่ได้ขึ นชื่อว่าเมือง
แห่งสีสันยามราตรี และทันสมัยมากที่สุดของประเทศจอร์เจีย น้าท่านล่องเรือทะเลด้า  เพื่อชมความงามของเมืองบาทูมิ
จากฝั่งทะเล และชมความงามของทะเลด้า ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความงามของทะเลด้า ซึ่งทะเลแห่งนี เกิดจา กแร่
ไฮโดรเจนซัลเฟตจึงท้าให้ทรายและดินบริเวณนี เป็นสีด้า และสวยงามแปลกตา  

 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
น้าทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั Grand Gloria Hotel/ Radisson Blu Batumi **** หรอืเทยีบเทา่  
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วันที่เจ็ด บาทูมิ-อิสตันบูล 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
                        น้าท่านเดินทางสู่เขตชายแดนระหว่างประเทศจอร์เจีย และประเทศตุรกี จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ป้อมโกนีโอ้ (Gonio 

Fortress) ป้อมปราการสมัยโรมัน ที่ถูกสร้างขึ นเพื่อป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมัน และเชื่อว่าเป็นสถานที่
ฝังร่างของนักบุญมัทธีอัส 1 ใน 12 อัครสาวกของพระเยซู จากนั นได้เวลาน้าท่านเดินทางสู่ตลาดผลไม้ ขนาดใหญ่ที่
ตั งอยู่ระหว่างทางกลับเข้าสู่เมืองบาทูมิ ท่านจะมีอิสระในการเลือกซื อผัก ผลไม้ เครื่องเทศ อีกทั งสินค้าพื นเมืองตาม
อัธยาศัย 

 

กลางวัน  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 

บ่าย น้าท่านชมย่านจตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจตุรัสที่ส้าคัญของเมืองบาตูมี ที่มีสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียน 
ซึ่งใจกลางจตุรัสนั นประดับด้วยกระเบื องโมเสก นอกจากนี รอบๆ จตุรัสยังรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์อิตาเลียน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ เหมาะแก่ทุกท่านในการเดินเที่ยวเล่น และเก็บภาพความประทับใจ  น้าท่านแวะถ่ายรูปคู่
กับ รูปปั้นอาลี และนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปปั้นชายหญิงสูง 8 เมตร ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 
10 นาที (โดยเริ่มตั งแต่ 19.00 น.) ซึ่งถูกสร้างตามนวนิยายท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงความรักของคนที่มีความแตกต่างกัน
ทางด้านเชื อชาติ ศาสนา และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย และประเทศอาเซอร์ไบจานอีกด้วย 
นอกจากนี ยังเป็นแลนด์มาร์กของเมืองบาทูมิอีกด้วย   

17.00 น. น้าท่านเดินทางสู่สนามบินบาทูมิเพื่อท้าการเช็คอิน และท้าคืนภาษี (Tax Refund) 
20.25 น.       ออกเดินทางจากเมืองบาทูม ิสู่กรุงอิสตันบูล ด้วยเที่ยวบินท่ี TK393 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.10 ชั่วโมง)  
21.30 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลเพื่อแวะเปลียนเครื่อง 
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วันที่แปด กรุงอิสตันบูล -กรุงเทพฯ 
01.25 น.      ออกเดินทางจากกรุงอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง) ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหาร

และเครื่องดื่ม ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงเทพฯ 
15.25 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

8 วัน 5 คืน Grand Georgia 
 

การบริการ อัตราค่าบริการ  (บาท) 

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,900 
พักเด่ียวท่านละ 8,000 
ราคาที่น่ังชั นธุรกิจ (Business Class) ช้าระเพิ่มจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ 
(BKK-TBS//BUS-BKK) 

75,000 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only) 
(BKK-TBS//BUS-BKK) 

39,900 

 

หมายเหตุ: (คิด ณ วันท่ี 8 กพ. 2565) 
 ราคาอาจมีการปรับขึ น – ลง ตามราคาน ้ามันที่ปรับขึ นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน ประกาศปรับ และที่มี
เอกสารยืนยันเท่านั น  
 กรณีที่คณะไม่ครบจ้านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 
วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า
ที่ก้าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
 

โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศจอร์เจีย (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี รวมถึง 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ส (TK) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน ้าหนักไม่เกิน  20 
กิโลกรัม/ท่าน )    

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท กรมธรรม์
นั นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ้าตัว และCovid -19 (ตามเงื่อนไขตามกรรม์)  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ท่ีอายุ
เกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื อประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความ
ล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้
จัดส่งให้  

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกมื อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน้าเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้าชมสถานท่ี
ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 เจ้าหน้าที่ (ผู้น้าเที่ยวไทย) คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 น ้าด่ืมบนรถ 
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อัตรานี ไม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 5 ยูเอส / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 30 ยูเอส) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูเอส / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูเอส) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท้องถิ่น ท่านละ 3 ยูเอส / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 18 ยูเอส) 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจ้าโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถ้ามี) 
 ค่าโรงแรม SHA+/ Alterantive Quarantine หรือ Test & Go  ตามมาตราการรัฐ (ถ้าม)ี 

 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการและการจองทัวร์ 
1. นักท่องเที่ยวต้องช้าระเงินมัดจ้า งวดที่ 1: ส้ารองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ

ได้รับเงินมัดจ้าแล้วเท่านั น 
2. ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท้าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวัน

จองทัวร์ หากไม่ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ช้าระค่ามัดจ้ามาแล้ว จะ
ถือว่าการจองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว 

3. หากท่านต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่ 

5. นักท่องเที่ยวต้องช้าระค่าบริการส่วนที่เหลือ งวดที่ 2: ช้าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณีนักท่องเที่ยวไม่
ช้าระเงิน หรือช้าระเงินไม่ครบภายในก้าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั นๆ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ 

อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท้าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ้านาจพร้อม
หลักฐานประกอบการมอบอ้านาจ หลักฐานการช้าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น้าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ช้าระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) 
(สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ้า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจ้า 25,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 
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 ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  
  

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ้าหรือซื อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล้า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าบริการทั งหมด 

4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 

 

เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี ส้าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั น 
2. ทัวร์นี เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั งหมด หรือถูกการ

ปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่อง เที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ก้าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค้า น้าหน้า ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อ มการ
ช้าระเงินมัดจ้า หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาผิดพลาดเองให้กับทางบริษัทเรา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั งนี บริษัทจะค้านึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส้าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของ
บริษัท เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติ เหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือความเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี ค้านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื อเพลิง 
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มี เอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจ
ของบริษัทก้ากับเท่านั น 

 

ข้อแนะน้าและแจ้งเพื่อทราบ 
 ส้าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน้าให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 
ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ นเครื่อง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกิน 7 กก.  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่้ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่าง
น้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านมีข้อจ้ากัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัด
หยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั งนี จะค้านึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด  

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท้าการตกลง หรือแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วันท้าการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระมาแล้ว  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง 
1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผู้สูงอายุที่มีความจ้าเป็นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรือ เครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว 
3. เด็กท่ีมี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทั่วถึง) 

 

ตั๋วเครื่องบนิ  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช้าระ  ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่
สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก้าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทาง
บริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท้าการ 
Refund ได้เท่านั น) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพื่อได้รับเอกสาร
ยืนยันว่ากรุ๊ปทัวร์นั น สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรสตาร์ อัลลิแอนซ์ สามารถสะสมไมล์ได้ตามที่แต่ละ  สายการบินนั นก้าหนด  แต่ถ้าหาก
ท่านมีไมล์แอนด์สไมล์ ท่านสะสมไมล์ได้ตามปกต ิ
 

โรงแรมและห้อง  

 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE ROOM ) 
ขึ นอยู่กับข้อก้าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน  ซึ่งอาจจะท้าให้ท่านไม่ได้
ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่้า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั น 
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ นเครือ่งบิน  

 กรุณางดน้าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรณุา
ใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน้าติดตัวขึ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท้าการตรวจอย่างละเอียดอีกครั ง 
โดยจะอนุญาตให้ถือขึ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส้าแดง
ต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซื อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน้าขึ นเครื่องได้ และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส้าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส้าหรับผู้โดยสารชั นประหยัด/ 
Economy Class Passenger ซึ่งขึ นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฎิเสธได้ หาก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก้าหนด 

 ส้าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น้าขึ นเครื่องได้ ต้องมีน ้าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง  
( 9.75นิ ว ) + ยาว ( 21.5 นิ ว ) + สูง ( 18 นิ ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก้าหนดให้ต่้ากว่ามาตราฐานได้ ทั งนี ขึ นอยู่
กับข้อก้าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ นเครื่องบิน (Hand carry) 
 
 

สถานที่เข้าชม 

 โปรแกรมทัวร์เป็นการก้าหนดโปรแกรมตลอดทั งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานท่ีเข้าชมนั นปิดท้าการ หรือปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั น หรือสลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าว แต่เหตุมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทาง
บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเนื่องจากได้ช้าระค่าเข้าชมไปแล้ว 
 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน้าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบ
ชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั งนี จะชดเชยไม่เกิน USD 
400 กรณีเดินทางชั นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั นธุรกิจ (Business) ดังนั นจึงไม่แนะน้าให้โหลดของมี
ค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัท
ทัวร์ได้จัดท้าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย
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ให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัม
เท่านั น ดังนั นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การ
ชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั น 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 

หลังจากการจองทวัร์และช้าระเงินมัดจ้า ทางบริษัทถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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http://m.me/unithaitrip

