
 

 

 

 

 

 

 
 

 

GRAND GEORGIA 10 DAYS 7 NIGHTS GTTGEOARM20001 

 

รหัสโปรแกรม : 23911 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
GEORGIA ARMENIA  

8 DAYS 5 NIGHTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ราคาเพียง... 79,900.- 
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ทบิลซีิ – กอรี - สตาลิน ออฟ มิวเซียม – เมืองถ ้าอุพลิสชิเค - มิชเคหท์า – มหาวิหารจวารี่ – โบสถส์เวติสโคเวล ี

- ป้อมอนานูรี – กูดาอูรี – คาซเบกิ – โบสถเ์กอรเ์กตี้  – ซาดาโคล – อารามฮคัพทั – อนุสาวรียต์วัอกัษรอาเมเนียน – เยเรวาน -

เอคมิอตัซิน - โบสถซ์วารท์นอรต์ - อาสนวิหารเอคมิอตัซิน - โรงงานอะรารตั บรัน่ดี - คาสเคด - วิหารเกก๊ฮารด์ -วิหารการน่ี์ - 

ซิมโฟน่ี ออฟ สโตน  - ทะเลสาบเซวาน - อารามเซวานนาวงัค ์ - ป้อมนาริคารา่ - โบสถเ์มเตคี - วิหารซิโอน่ี 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - อิสตนับูล 

21.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สาย
การบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ (TK) ประตูทางเขา้ท่ี 9 โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจ
เอกสาร และสมัภาระ 

23.00 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตนับูล” โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 069 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 10.35 ช.ม.) 

 
วนัที่สอง อีสตนับูล - ทบิลิซี - กอรี – อุพลิสชิเค - มิชเคหท์า - ทบิลิซี 

05.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง) 
06.30 น. “เหิรฟ้าสูเ่มืองทบิลิซี" โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK378 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 03.15 ช.ม.)   
09.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอรเ์จีย 

น าท่านออกเดินทางสู่ กอรี(GORI) เพื่อเขา้เยี่ยมชม สตาลิน ออฟ มิวเซียม (Museum of Stalin)       

ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใชต้่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตัวอาคารท่ี     

สตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทัง่

เสียชีวิต 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันเดินทาง เมืองถ ้าอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave Town) หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการ

  ตั้งถ่ินฐานกันมานานแลว้กว่า 3000 ปี มีศาสนสถานท่ีมีหอ้งโถงขนาดใหญ่ท่ีชาวเพเกน้ (Pagan) ใช้

ก าหนดวนัเดินทาง 

เดือน วนัที ่ ราคา 

กรกฎาคม 22 – 29 กรกฎาคม 2565 79,900.- 

สิงหาคม 09 - 16 สิงหาคม 2565 79,900.- 

กนัยายน 13 – 20 กนัยายน 2565 79,900.- 

ตลุาคม 21 – 28 ตลุาคม 2565 79,900.- 

พฤศจิกายน 10 – 17 พฤศจิกายน 2565 79,900.- 

ธนัวาคม 1 – 8 ธนัวาคม 2565 79,900.- 

มกราคม 27 ธนัวาคม – 3 มกราคม 2566 79,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ีแรก กรุงเทพฯ อิสตันบลู BKK - IST TK 069 23.00 – 05.15 
วนัท่ีสอง อิสตันบลู ทบิลิซี IST - TBS TK 378 06.30 – 09.45 
วนัท่ีเจ็ด ทบิลิซี อิสตันบลู TBS - IST TK 383 17.30 – 19.00 
วนัท่ีแปด อิสตันบลู กรุงเทพฯ IST – BKK TK 068 01.45 – 15.25  
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  เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรม ซึ่งเป็นลทัธิบูชาไฟ และยงัมีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาว

  คริสต ์ท่ีสรา้งขึ้ นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 

เดินทางสู่ มิชเคหท์า (Mtskheta) ระหวา่งทางแวะเยี่ยมชม มหาวิหารจวารี่ (Jvari Monastery) อาราม

แห่ งไม้กางเขน (Monastery of the Cross) อันศัก ด์ิสิท ธ์ิ  ของศานาค ริสต์ นิกายออโธดอกซ์                 

สรา้งขึ้ น เมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้

กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถง ชาวเมืองไดใ้หค้วามเคารพนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอย่างมาก และได้

กล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ไดน้ าไม้

กางเขนน้ีเขา้มาพรอ้มกบัการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล  จากน้ันน าท่านเท่ียว 

โบสถส์เวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral)  โบสถ์แห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศักด์ิสิทธ์ิ

ท่ีสุดของจอร์เจีย สรา้งขึ้ นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเชื่อ และหนัมานับถือศาสนาคริสต ์และ

ใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ. 337  

  จากน้ันเดินทางกลบัสู่ กรุงทบิลิซี (Tbilisi) เพื่อท าการ Check in โรงแรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  น าท่านเชา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN TBILISI หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ทบิลิซี - ป้อมอนานูรี – กูดาอูรี -คาซเบกิ – ทบิลิซี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

  น าท่านออกเดินทางสู่ จอรเ์จีย มิลิทารี ไฮเวย ์(Georgia Military Highway) ระหว่างทางแวะเยี่ยมชม 

  ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ท่ีสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 16-17 ชมความงดงาม

  ของโบสถส์อง หลังของคริสตจักรชาวเวอร์จิน จากมุมสูงของป้อมปราการน้ี มองเห็นทัศนียภาพอัน

  งดงามของ อ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali) แหล่งเก็บน ้าของชาวเมืองทบิลิซี และวิวภูเขาท่ีลอ้มรอบ 

  สถานท่ีแห่งน้ีไวอ้ยา่งงดงาม 
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กูดาอูรี (Gudauri) เป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีชื่อเสียง ท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ี

ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่ง

น้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผ่อนเล่นสกีของชาวจอรเ์จีย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันเดินทางสู่ คาซเบกิ (Kazbegi) และจากนั้นใหท้่านไดเ้ปล่ียนรถนัง่เป็นรถที่ขบัเคล่ือน 4 ลอ้  

เยี่ยมชม โบสถเ์กอรเ์กต้ี (Gergeti Church) เป็นโบสถ์หินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 14 

ตั้งอยูร่ิมฝั่งขวาของแม่น ้าชคเฮรีกลางหุบเขาคอเคซสั ตวัโบสถโ์ดดเด่นดว้ยดา้นหน้าของตวัอาคารท่ีใชอ้ิฐ

บล็อกขนาดใหญ่ ช่องประตูและหน้าต่างโคง้ไดส้ดัส่วนสวยงาม ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก อีก

ทั้งยงัเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงในจอร์เจียโบราณดว้ย (การเดินทางมายงัสถานท่ี

แห่งน้ี ขึ้ นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู่ และการเดินทาง

อาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด) 

  จากน้ันเดินทางกลบัสู่ กรุงทบิลิซี (Tbilisi) เพื่อท าการ Check in โรงแรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่  น าท่านเชา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN TBILISI  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 
 

วนัที่ส่ี  กรุงทบิลิซี – ซาดาโคล - ฮคัพทั – อนุสาวรียต์วัอกัษร - เยเรวาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั   

น าท่านออกเดินทางไปยงั ซาดาโคล (Sadakhlo) เพื่อขา้มเขตพรมแดนจากประเทศจอรเ์จีย และมุ่งหน้า

สู่ประเทศ อารเ์มเนีย (Armenia) เพื่อท าการเท่ียวต่อท่ีประเทศอารเ์มเนีย  

จากน้ันมุ่งหน้าสู่ อารามฮัคพัท (Haghpat Monastery) เป็นอารามอาร์เมเนียยุคกลางหรืออารามไบ

แซนไทน์ท่ีมีความซับซอ้นทาง ศาสนา ท่ีก่อตั้งขึ้ นในศตวรรษท่ี  10 ในราชวงศ์คลูริเคียน (Klurikain 

dynasty) และยังเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุครุ่งเรืองสูงสุด ซึ่งมีรูปแบบอันเป็น

เอกลกัษณ ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

  จากน้ันพาท่านสู่ อนุสาวรียต์วัอกัษรอาเมเนียน (Armenia Alphabet Monument) อกัษรอารเ์มเนียมี

  อายุมากกวา่ 1,600 ปีและยงัคงใชม้าจนถึงปัจจุบนัในรูปแบบดั้งเดิม ไดร้บัการคิดคน้โดย Saint  

  Mesrop Mashtots นักภาษาศาสตรช์าวอารเ์มเนียและผูน้ าทางศาสนาในปีค. ศ. 405 

  จากน้ันเดินทางสู่ เยเรวาน (Yerevan) เพื่อท าการ Check in โรงแรม  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่  น าท่านเชา้สู่ที่พกั ANI PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หา้ เยเรวาน - เอคมิอตัซิน– ตลาดผลไมพ้คัชูคา - คาสเคด – เยเรวาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

จากนน้ันเดินทางสู่  เอคมิอัตซิน (Echmiadzin) เป็นอาสนวิหารหลักของคริสตจักรอัครสาวก            

อารเ์มเนีย ตั้งอยูใ่นเมืองวาการส์ชาพตั จงัหวดัอารม์าวีร ์ประเทศอารเ์มเนีย นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่า

เป็นอาสนวิหารแห่งแรกท่ีสรา้งขึ้ นในพื้ นท่ีของอารเ์มเนียโบราณ และมกัถือกนัว่าเป็นหน่ึงในอาสนวิหาร

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ระหว่างทางแวะเยี่ยมชม โบสถซ์วารท์นอรต์ (Zvartnots Cathedral) สรา้งขึ้ นใน

ช่วงเวลาท่ีอาร์เมเนียส่วนใหญ่เพิ่งถูกยึดครองโดยชาวอาหรับมุสลิมซึ่ งครอบครองSasanian 

Persia / อิหร่านซึ่งอารเ์มเนียเป็นส่วนหน่ึงในเวลาน้ัน การก่อสรา้งอาสนวิหารเริ่มขึ้ นในปี 643 ภายใต้

การแนะน าของคาทอลิคอส เนอรเ์สสท่ี 3  

  จากน้ันเยี่ยมชม อาสนวิหารเอคมิอตัซิน (Echmiadzin Mother Cathedral)  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

จากน้ันเดินทางกลับสู่ เยเรวาน (Yerevan) เพื่อเยี่ยมชม โรงงานอะรารัต บรัน่ดี (Ararat Brandy 

Factory) เป็นท่ีรูจ้ักโดยทัว่ไปกับแบรนด์ท่ีมีชื่อเสียงของ"อารารัต"เป็นองค์กรชั้นน าของอาร์เมเนีย

ส าหรับการผลิตคอนยัค ไดก้่อตั้งขึ้ นในปี 1887 ในช่วงระยะเวลาของจักรวรรดิรัสเซีย หลังจากการ     

โซเวียตของอารเ์มเนียโรงงานไดก้ลายเป็นรฐัวิสาหกิจ ในปี 2542 รฐับาลของอารเ์มเนียท่ีเป็นอิสระได้

ขายโรงงานให้กับบริษัทPernod Ricardของฝรัง่เศส เพื่อท าเครื่องด่ืมกลัน่ ความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑค์อนยคัของ บริษัท ท่ีมีความโดดเด่นและเผยแพร่เป็นอารารตั 

จากน้ันพาท่านเดินชม คาสเคด (The Cascade Complex) เป็นบนัไดยกัษ์ท่ีสรา้งจากหินปูน ตั้งอยูท่ี่

เมืองเยเรวาน ประเทศอารเ์มเนีย ท่ีเชื่อมต่อไปถึงยา่นเคนทรอน และยงัมีอนุสาวรียม์าเธอร ์อาเมเนีย 

ภายในคาสเคดจะมี หอ้งโถงนิทรรศการ และ คาเฟสเจียน มิวเซียม ออฟ อารต์ท่ีแสดงงานศิลปะรูปป้ัน 

ถา้เดินขึ้ นบนัไดไปจนสุดดา้นบน จะสามารถชมวิวเมืองเยเรวานได ้รอบๆคาสเคดจะมีคาเฟ่ใหท้่านได้

นัง่เล่นด่ืมด า่กบัวิวคาสเคด  

พาท่านแวะเดินท่ี ตลาดผลไมพ้คั ชูคา(Pak Shuka Market)   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มโชวส์ุดพิเศษ  

พกัที่  น าท่านเชา้สู่ที่พกั ANI PLAZA HOTEL   หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

https://www.wiki.th-th.nina.az/w/index.php?title=Mother_Church&action=edit&redlink=1
https://www.wiki.th-th.nina.az/Armenian_Apostolic_Church.html
https://www.wiki.th-th.nina.az/Armenian_Apostolic_Church.html
https://www.wiki.th-th.nina.az/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95.html
https://www.wiki.th-th.nina.az/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html
https://www.wiki.th-th.nina.az/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2.html
https://www.wiki.th-th.nina.az/w/index.php?title=Kingdom_of_Armenia_(antiquity)&action=edit&redlink=1
https://www.wiki.th-th.nina.az/w/index.php?title=List_of_oldest_church_buildings&action=edit&redlink=1
https://www.wiki.th-th.nina.az/w/index.php?title=List_of_oldest_church_buildings&action=edit&redlink=1
https://hmong.in.th/wiki/Arab_conquest_of_Armenia
https://hmong.in.th/wiki/Sasanian_Persia
https://hmong.in.th/wiki/Sasanian_Persia
https://hmong.in.th/wiki/Iran
https://hmong.in.th/wiki/Catholicos_of_All_Armenians
https://sawadee.wiki/wiki/Armenia
https://sawadee.wiki/wiki/Armenia
https://sawadee.wiki/wiki/Cognac
https://sawadee.wiki/wiki/Russian_Empire
https://sawadee.wiki/wiki/Pernod_Ricard
https://sawadee.wiki/wiki/France
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วนัที่หก เยเรวาน - การน่ี์ – ซิมโฟน่ี ออฟ สโตน – เกก๊ฮารด์– ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน           

                  - ทบิลิซ่ี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั  

  น าท่านเดินทางสู่ วิหารเกก๊ฮารด์(Geghard Monastery) วิหารท่ีตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาและธรรมชาติ

  ท่ีสวยงาม จนไดร้บัการขึ้ นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 สรา้งขึ้ นโดยการตัดหินเขา้ไปในภูเขาเพื่อ

  ท าเป็นหอ้งโถงและหอ้งต่างๆดว้ยความศรทัธาในศาสนาคริสต ์ซึ่งวิหารแห่งน้ีเป็นการสรา้งและแกะสลกั

  ดว้ยมือทั้งวิหารและใชเ้วลาในการสรา้งถึง 40 ปี ตัวอาคารแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 

  12-13 เป็นวิหารท่ีงดงามท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของอารเ์มเนีย 

จากน้ันเดินทางสู ่วิหารการน่ี์ (Pagan Temple of Garni)  เป็นอาคารยุคกรีก-โรมนัชนิดมีระเบียงเสา

แห่งเดียวที่ยงัหลงเหลือในประเทศอารเ์มเนีย และในพื้ นท่ีอดีตรฐัของสหภาพโซเวียต วิหารมีลกัษณะ

ของความเป็นสถาปัตยกรรมกรีกโบราณ-โรมนั และประดบัดว้ยเสาไอออนิก ตวัวิหารตั้งอยูใ่นหมู่บา้น

การนี์ ประเทศอารเ์มเนีย วิหารน่ีเป็นสิ่งก่อสรา้งและสญัลกัษณช์ิ้ นส าคญัของอาร์เมเนียยุคก่อนศาสนา

คริสต์ 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ ซิมโฟน่ี ออฟ สโตน (Symphony of the Stones) นักธรณีวิทยาใหค้ าอธิบาย

ว่าแท่งหินทรงเหล่ียมแนวตั้งแบบน้ีเกิดจากหินบะซอลต์รอ้นหลอมละลายใตโ้ลกไดผุ้ดขึ้ นเหนือผิวโลก

แลว้เย็นตวัลง ถา้เย็นตวัเร็วแท่งหินก็จะมีขนาดเล็ก แต่ถา้เย็นตวัอยา่งชา้ๆ แท่งหินทรงรวงผ้ึงเหล่ียมก็จะ

มีขนาดใหญ่ จึงเป็นประจักษ์พยานว่าในครั้งอดีตกาลนานโพน้แถบน้ีน่าจะเคยมีภูเขาไฟระเบิดครั้ง

มโหฬารนัน่เอง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

พาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเซวาน ตั้งอยูใ่นเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งกินพื้ นท่ีกวา่ 940 ตารางกิโลเมตร

และลอ้มรอบดว้ยแม่น ้าทั้งหมด 28 สาย ชมความสวยงามของตวัเมือง อดีตบา้นพกัอาศยัของชาวรสัเซีย

รอบทะเลสาบ พรอ้มดว้ยสถานท่ีพกัผ่อนประเภทรีสอรท์ของนักท่องเท่ียว ก่อนล่องเรือชมความงาม

ของ อารามเซวาน (Sevan Monastery) ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณแหลมดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของทะเลสาบ 
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(หมายเหต:ุทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิกรณีกระเชา้ปิดเน่ืองดว้ยเหตุการณต่์างๆท่ีไม่เอ้ืออ านวยทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการรายการหากมีเหตุอนัควรโดยไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้าโดยค านึงถึงความ

ปลอดภยัของท่านเป็นอนัดับแรก) และเยี่ยมชม อารามเซวานนาวงัค ์ (Sevanavank Monastery) 

จากน้ันพาท่านกลบัสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศจอรเ์จีย (Georgia) เพื่อท าการ Check in โรงแรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มกบัชมการแสดง 

พกัที่  น าท่านเชา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN TBILISI  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เจด็ ทบิลิซี - ป้อมนาริคาร่า – โบสถเ์มเตคี - วิหารซิโอน่ี– มตควาร ี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

  จากนั้นพาท่านทัวรช์มเมือง และพาท่านเยี่ยมชม ป้อมนาริคาร่า (Narikala Fortress) โดย กระเชา้

  ลอยฟ้า ป้อมปราการนาริคาร่า สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตรท่ี์มีชื่อเสียงของเมืองทบิลิซี่ ประเทศ

  จอร์เจีย เป็นป้อมปราการโบราณท่ีสามารถมองเห็นวิวเมืองทบิลิซิและแม่น ้ า Mtkvari ถูกสรา้งในราว

  ศตวรรษท่ี 4 ป้อมปราการน้ี ประกอบดว้ย ส่วนของผนังสองส่วนบนเนินเขาสูงชันระหว่างหอ้งอาบน ้า

  ก ามะถนั และสวนพฤกษศาสตรข์องทบิลิซิ ในสไตล ์"ชูริส ทซิเค" ซึ่งหมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความ 

  สม า่เสมอกัน และเยี่ยมชม โบสถเ์มเตคี (Metekhi Church)ตั้งอยู่เหนือเนินผาสูงริมแม่น ้ ามิทควารี 

  (Mtkvari River) เมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึ้ นระหวา่งปี 1278 - 1284 โดยมีอนุสาวรียท์รงมา้

  ของกษัตริย ์Vakhtang Gorgasali ผูส้ถาปนาทบิลิซีเป็นนครหลวง ตั้งตระหง่านอยู่คู่กนั ในอดีตโบสถ์ถูก

  ท าลายและไดร้ับการบูรณะอยู่หลายครั้งเคยถูกใชเ้ป็นคุกในยุคท่ีราชวงศ์ซาร์สปกครองและเปล่ียนมา

  เป็นโรงละครในยุคโซเวียต ซึ่งไดร้บัการบูรณะล่าสุดปลายปี 1980 เพื่อเป็นโบสถ์ออรโ์ธดอกซข์องเมือง 

  และ วิหารซิโอน่ี (Sioni Cathedral)  สถานท่ีแห่งน้ีมี่ชื่อว่า ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึ้ น

  ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึ้ นใหม่หลายครั้ง 

  ดว้ยกนั จนกระทัง่เป็นโบสถท่ี์ไดเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี และไดม้ีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17-19 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  จากน้ันเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติทบิลิซี เพื่อเดินทางสู่กรุงอิสตนับล ู 

17.30 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตนับูล” โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 383 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 09.35 ช.ม.)  
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วนัที่แปด เมืองอิสตนับูล - กรุงเทพฯ 

19.00 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อิสตนับูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง) 
15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

*.*.*.*.*.*.*.*. 
 
*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่

คงที่ /การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัท

ฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

อัตราค่าบริการ 

 

ค่าทวัรต์่อท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 10 ท่าน ขึ้ นไป 

 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 

79,900.- 
8,000.- 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าล่วงหนา้ 30,000 บาท/ท่าน 
(เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตาม
วนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อีสตนับูล-ทบิลิซี-อีสตนับูล-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิส แอร์

ไลน์ (TK) 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอารเ์มเนีย 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูภาษาองักฤษ  
✓ กรณีท่ีกรุ๊ป 10 ท่านขึ้ นไป มีหวัหน้าทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท  
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ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 40 ดอลลาร ์

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 30 ดอลลาร ์ 
(ขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน) 

 ค่าตรวจ PCR TEST ส าหรบัเดินทางเขา้ประเทศจอรเ์จีย อารเ์มเนีย (ถา้มี) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ี
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

***หนังสือเดินทางประเทศไทยไม่ตอ้งท าวีซ่าเขา้ประเทศจอรเ์จีย*** 
เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่าอารเ์มเนีย: 
1.สแกนสีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไป
ต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า ตอ้งสแกนโดยไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มูลขาดหายไป 

และชดัเจน (เพื่อท าวีซ่าออนไลน์) 
2.สแกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชัด หา้ม

สวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 

35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 
3.ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท้่าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 
หมายเหต ุ: 
▪ บริษัทไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นหากผลตรวจ PCR ขากลบัเป็นบวก และท่านไม่สามารถเดินทางกลบัได้

พรอ้มคณะ แต่ทางบริษัทจะช่วยดูแลและอ านวยความสะดวกใหก้ับท่าน ขณะพกัรกัษาตัวอยู่ต่างประเทศ จนสามารถ

เดินทางกลบัได ้

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการ  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู ่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 
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▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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