
     

 
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24506  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

8 วัน 5 คืน Grand Georgia 
 

 
ราคา 69,900 บาท: 17-24 พ.ย. 65  
➢ ชมเมืองทบิลซ่ีิ เมือหลวงประเทศจอร์เจีย 
➢ ชมเมืองมสิเคต้า 
➢ ชมป้อมอนานูรี 
➢ ชมเมืองคาซเบก ิชมโบสถ์เกรกอติ และอนุเสาวรีย์มิตรภาพ 
➢ ชมเมืองกอริ เมืองบ้านเกดิสตาลนิ 
➢ ชมเมืองอพัลสิซิเคห์ เมืองถ า้ยุคโบราณ 
➢ เข้าชมถ า้โพรมิธีอุส ถ า้หินงอกหินย้อยท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจอร์เจีย 
➢ ชมเมืองคูไทซึ เมืองใหญ่อนัดับ 2 ของประเทศ 
➢ ล่องเรือทะเลด า 
➢ ชมเมืองบาทูม ิ

 



     

 
 

พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว และอาหารครบทุกมื้อ 

 

พเิศษ! ชมโชวพ์ืน้เมอืง และชิมไวน ์
 

แผนทีก่ารเดินทาง 
 

 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพ  

20.00 น.  พบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิซแอร์ไลนส์ (TK)  แถว U (Row U)  ประตูทางเขา้
ท่ี 9  อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ด้วยเท่ียวบิน TK69 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.20 ชั่วโมง) 
เพลิดเพลินกบัความบนัเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงอิสตนับูล 



     

 
 

 

วันท่ีสอง อสิตันบูล – ทบิลซ่ีิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
05.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อต่อเคร่ืองไปยงัเมืองทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย 
07.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจียดว้ยเท่ียวบิน TK378 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.15 ชัว่โมง) 
11.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทบิลิซ่ี น าท่านเดินทางผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซ่ี (Tbilisi) (ระยะทาง 73 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองหลวงของ

ประเทศจอร์เจีย และเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย (Georgia)  เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 1,700 
ปี และตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ามิตควารี (Mtkvari) อีกทั้งยงัเป็นชุมชนชาวคริสเตียนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งนึงของโลก           
น าท่านชมย่านเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงผสมผสานไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก และตะวนัออกเข้า
ดว้ยกนั อนัเป็นเอกลกัษณ์ตามแบบฉบบัประเทศจอร์เจีย น าท่านชมมหาวิหารทรินิต้ี (Holy Trinity Church) 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
 

บ่าย น าท่านนัง่กระเชา้ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการโบราณท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษ
ท่ี 4 บนเน้ินเหนือเมืองเก่าทบิลิซ่ีเพื่อใชป้้องกนัเมือง น าท่านถ่ายรูปคู่กบัโรงอาบน ้าก ามะถนั (The Abanotubani 
Bath House) ท่ีตามต านานเล่าว่า คน้พบขึ้นจากการท่ีนกเหยี่ยวของกษตัริย ์Vakhtang Gorgasali พลดัตกลงไป 
โดยลักษณะของโรงอาบน ้ ามีลกัษณะคลา้ยกับบ่อออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นนั่นเอง น าท่านชม โบสถ์เมเตคี 
(Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่ริมฝ่ังแม่น ้ าคูรา สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัคริสตศตวรรษท่ี 12  จากนั้นน าท่านแวะ
ถ่ายรูปคู่กบัสะพานแห่งอิสรภาพ (The Bridge of Peace) สะพานสไตล์โมเดิร์นท่ีถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 2010 
โดยใชเ้หล็กและกระจกใส โดยมีความยาว 150 เมตร เพื่อเช่ือมฝ่ังเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ และถือว่าเป็นแลนด์
มาร์กอีกแห่งของเมืองทบิลิซ่ี 

 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน (ชมโชวพ์ื้นเมือง) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Europe หรือ Ramada Encore **** หรือเทียบเท่า  
 

 
 



     

 
 

วันท่ีสาม มิสเคต้า – คาซเบก ิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtshkheta) (ระยะทาง 202 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)                   

เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย ซ่ึงตั้งอยู่อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงทบิลิซ่ี และเป็นเมืองท่ีมี
ภูมิประเทศท่ีสวยงาม และสถาปัตยกรรมแบบยุคกลาง โดยมีเอกลักษณ์บ้านเรือนส่วนใหญ่ท่ีมีสีขาว                           
และหลงัคาสีส้มปนแดงสดใส น าท่านชม อารามจวารี (Jvari Monastery) อารามท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศ
จอร์เจีย ท่ีถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 6 ท่ีตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูง จึงท าให้ท่านเห็นทศันียภาพและความ
งามของเมืองมิสเคต้า น าท่านชม มหาวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) สร้างขึ้ นในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 11 ศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของประเทศ มี
ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของชาวคริสตเ์ป็นอยา่งดี  

 

กลางวนั  รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกิ (Kazbegi) (ระยะทาง 202 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) เมืองท่ีตั้ง
อยู่เทือกเขาคาซเบกทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์เจีย น าท่านชมป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) 
ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 16-17 ชมความงดงามของโบสถส์องหลงัของคริสตจกัรชาวเวอร์จิน 
จากมุมสูงของป้อมปราการน้ี มองเห็นทศันียภาพอนังดงามของ อ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali) แหล่งเก็บน ้าของ
ชาวเมืองทบิลิซี และวิวภูเขาท่ีล้อมรอบสถานท่ีแห่งน้ีไวอ้ย่างงดงาม น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์
มิตรภาพ (Russian Georgian Friendship Monument) อนุเสาวรียท่ี์สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1983 เพื่อแสดงถึงมิตรภาพ
ของประเทศจอร์เจีย และประเทศรัสเซียซ่ึงตั้งอยู่บนถนนสายหลกัของประเทศ น าท่านขึ้นรถ 4WD เพื่อขึ้นเขา
ไปชมโบสถ์เกอเกติ (Gergeti Trinity Church) สถานท่ีท่องเท่ียวอนัเป็นจุดถ่ายรูปและชมวิวท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดในประเทศจอร์เจีย โบสถแ์ห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 15 สร้างดว้ยหินแกรนิต ตั้งอยูก่ลางหุบเขาคอเค
ซัส บนความสูง 2,170 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ทุกท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัทิวทศัน์อนัสวยงามตลอดการ
เดินทาง 

 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Gudauri Loft Hotel/ Marco polo/ Best Western Gudauri  **** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



     

 
 

วันท่ีส่ี อพัลสิต์ซิเคห์ – กอรี – คูไทซึ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอพัลิสตซิ์เคห์ (Uplistsikhe) (ระยะทาง 343 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

เมืองโบราณซ่ึงตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้ ามิกราริ (Mtkvari) ซ่ึงเป็นเมืองถ ้ายุคโบราณ โดยบา้นจะมีทรงเป็น
ลกัษณะเป็นบา้นยุคหิน จะถูกเจาะเขา้ไปในภูเขาหินเพื่อเป็นพกัอาศยัและสถานท่ีส าคญัต่างๆ ซ่ึงถูกสร้างขึ้น
ในสมยัตน้ของยุคหินเก่า และมีอายุมากกว่า 3,000 ปี น าท่านชมป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการ
เก่าแก่ สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 16-17 ชมความงดงามของโบสถส์องหลงัของคริสตจกัรชาวเวอร์จิน  จากมุมสูง
ของป้อมปราการน้ี มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ อ่างเก็บน ้ าซินวาลี (Zhinvali) แหล่งเก็บน ้ าของ
ชาวเมืองทบิลิซี และวิวภูเขาท่ีล้อมรอบสถานท่ีแห่งน้ีไวอ้ย่างงดงาม น าท่านเดินชมเมืองโบราณน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) (ระยะทาง 73 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของผูน้ า
ระดบัโลกท่านนึงนามว่า “โจเชฟ สตาลิน” อดีตผูน้ าแห่งสหภาพโซเวียสอนัโด่งดงั นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมี
บทบาทส าคญัทางดา้นการทหารในช่วงยคุกลาง  

 

กลางวนั  รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑส์ตาลิน (Stalin Museum) พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงประวติัของโจเซฟ สตาลิน ท่ีจะท าให้
ท่านเขา้ถึงอดีตผูน้ าสหภาพโซเวียตผูน้ี้มากยิง่ขึ้น นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ขา้ชมบา้นของโจเซฟ สตาลินในช่วงวยั
เด็ก และขบวนรถไฟโบราณ ซ่ึงเคยพระท่ีนัง่ของพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2 แห่งราชวงศโ์รมานอฟ ซ่ึงตกอยู่ใน
การครอบครองของสตาลิน น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) (ระยะทาง 314 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง 3.30 ชัว่โมง) เมืองตากอากาศเลก็ๆ ริมแม่น ้ามิกวารี ท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบัน ้าแร่ และน ้าพุร้อนธรรมชาติ
ท่ีดีท่ีสุดในประเทศจอร์เจีย อีกทั้งยงัตั้งอยู่กลางหุบเขาคอเคซัส และลอ้มรอบไปดว้ยป่าไมแ้ละแหล่งตน้น ้ าท่ี
อุดมสมบูรณ์จึงท าใหเ้มืองแห่งน้ีเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีอากาศท่ีดีท่ีสุดในประเทศจอร์เจีย  

 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Borjomi Palace **** หรือเทียบเท่า  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

 
 

 
 
 

วันท่ีห้า บอร์โจมี – คูไทซึ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
                     น าท่านเท่ียวชมเมืองบอร์โจมี และสวนบอร์โจมี สถานท่ีท่องเท่ียงและพกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง และผอ่น

คลายโดยการแช่น ้ าแร่ในวนัหยุด น าท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว เพื่อชมวิวอนัสวยงามของเมือง อิสระให้ท่าน
เก็บภาพตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงคูไทซึ (Kutaisi) (ระยะทาง 314 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองท่ีมี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ และอดีตเมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย เมืองแห่งน้ีมีความงดงามทั้งดา้น
สถาปัตยกรรม และศิลปะ อีกทั้งยงัโอบลอ้มไปดว้ยหุบเขา และป่าไมท้างธรรมชาติ น าท่านชม อารามจีลาติ 
(Gelati Monastery) อารามท่ีถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 10 ในช่วงยุคทองของยคุกลางในประเทศจอร์เจีย อีกทั้ง
ยงัเป็นสถานท่ีท่ีบ่งบอกถึงความมัน่คง และความมัง่คัง่ของประเทศในช่วงศตวรรษท่ี 11 – 13 ไดดี้ เน่ืองจาก
เป็นท่ีบุคคลชั้นสูงมกัจะส่งบุตรหลานมาร ่าเรียนท่ีน่ี เพราะเป็นศูนยก์ลางของปรัชญา นอกจากน้ีภายในโบส์ยงั
มีภาพเขียนงดงามมากมาย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Tskatubo Spa Resort Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

วันท่ีหก ถ า้โพรมีธีอุส - ล่องเรือทะเลด า – เท่ียวชมเมืองบาทูมิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ ถ ้าโพรมีธีอุส (Promatheus Cave) (ระยะทาง 314 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชัว่โมง) 

ถ ้าหินงอกถินยอ้ย ท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติ ซ่ึงหาดูไดย้าก ถ ้าแห่งน้ีถูกคน้พบในปีค.ศ. 1984 และไดมี้การ
พฒันาใหเ้หมาะสมแก่การท่องเท่ียวในปีค.ศ. 2012 จนเป็น 1 ในสถานท่ีส าคญัของประเทศจอร์เจียในปัจจุบนั 
นอกจากน้ีถ ้าแห่งน้ียงัถูกตั้งช่ือตามเทพในต านานกรีก อย่างเทพโพรมีธีอุส ผูซ่ึ้งขโมยไฟจากเฮสเทีย เทพีแห่ง
เตาไฟลงมาใหม้นุษย ์ จึงท าใหม้นุษยรู้์จกัใชไ้ฟในการหุงหาอาหาร และเพื่อแสงสวา่ง จนพฒันาอารยธรรมมา
จนถึงทุกวนัน้ี  ไดเ้วลน าท่านเขา้ชมความงามภายในซ่ึงมีความสวยงามแบบธรรมชาติ น าท่านเดินทางสู่เมืองบา
ทูมิ (Batumi) (ระยะทาง 314 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  เมืองหลวงของรัฐอดัจารา (Ajara) ซ่ึง
เป็นรัฐอิสระทางตะวนัตกของประเทศจอร์เจีย และตั้งอยู่ติดกบัทะเลด า เป็นเมืองท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่เมืองแห่งสีสัน
ยามราตรี และทนัสมยัมากท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย  

 

กลางวนั  รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านล่องเรือทะเลด า  เพื่อชมความงามของเมืองบาทูมิจากฝ่ังทะเล และชมความงามของทะเลด า ท่านจะได้
เพลิดเพลินไปกับความงามของทะเลด า ซ่ึงทะเลแห่งน้ีเกิดจากแร่ไฮโดรเจนซัลเฟตจึงท าให้ทรายและดิน
บริเวณน้ีเป็นสีด า และสวยงามแปลกตา  น าท่านชมย่านจตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หน่ึงในจตุรัสท่ีส าคญั
ของเมืองบาตูมี ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียน ซ่ึงใจกลางจตุรัสนั้นประดบัดว้ยกระเบ้ืองโมเสก นอกจากน้ี
รอบๆ จตุรัสยงัรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลอิ์ตาเลียน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ เหมาะแก่ทุก
ท่านในการเดินเท่ียวเล่น และเก็บภาพความประทบัใจ น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กบั รูปป้ันอาลี และนีโน่ (Ali and 
Nino Moving Sculptures) รูปป้ันชายหญิงสูง 8 เมตร ท่ีสามารถเคล่ือนไหวได้ทุกๆ 10 นาที (โดยเร่ิมตั้งแต่ 
19.00 น.) ซ่ึงถูกสร้างตามนวนิยายทอ้งถ่ินเพื่อแสดงถึงความรักของคนท่ีมีความแตกต่างกนัทางดา้นเช้ือชาติ 
ศาสนา และยงัเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย และประเทศอาเซอร์ไบจานอีกด้วย 
นอกจากน้ียงัเป็นแลนดม์าร์กของเมืองบาทูมิอีกดว้ย   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Elegance Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 



     

 
 

 

วันท่ีเจ็ด บาทูม-ิอสิตันบูล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินบาทูมิเพื่อท าการเช็คอิน และท าคืนภาษี (Tax Refund) 
11.40 น.       ออกเดินทางจากเมืองบาทูมิ สู่กรุงอิสตนับูล ดว้ยเท่ียวบินท่ี TK391 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.05 ชัว่โมง)  
12.40 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลเพื่อแวะเปลียนเคร่ือง 
20.55 น.      ออกเดินทางจากกรุงอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK64 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.30 ชัว่โมง) ทางสายการบินฯ มี

บริการ อาหารและเคร่ืองด่ืม ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเทพฯ 
 

 
 

 

วันท่ีแปด กรุงอสิตันบูล -กรุงเทพฯ 

10.10 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

8 วนั 5 คืน Grand Georgia 
วันเดินทาง: 17-24 พ.ย. 65 
 

การบริการ อตัราค่าบริการ  (บาท) 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 

พกัเดี่ยวท่านละ 7,000 

ราคาท่ีน่ังช้ันธุรกจิ (Business Class) ช าระเพิม่จากราคาทัวร์
เร่ิมต้นท่ีท่านละ 
(BKK-TBS//BUS-BKK) 

95,000 

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

41,900 

 

 



     

 
 

หมายเหตุ: (คิด ณ วันท่ี 26  ส.ค. 2565) 
 ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน ประกาศปรับ 
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น  
 กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
 

โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศจอร์เจีย (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนักท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ส (TK) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมี
น ้าหนกัไม่เกิน  20 กิโลกรัม/ท่าน )    

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
กรมธรรมน์ั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ได้เกดิจากโรคประจ าตัว และCovid -19 (ตามเง่ือนไขตามกรรม์)  (ประกนัภยั
ไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพื่อเพิ่มความคุม้ครองสัมภาระในการเดินทาง 
ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าชา้ของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของ
กรมธรรมต์ามเอกสารท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชม
สถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้ าเท่ียวไทย) 2 ท่าน คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 น ้าด่ืมบนรถวนัละ 2 ขวด  

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ทอ้งถ่ิน และ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ (ถา้มี) 
 ค่าโรงแรม SHA+/ Alterantive Quarantine หรือ Test & Go  ตามมาตราการรัฐ (ถา้มี) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการและการจองทัวร์ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ า งวดท่ี 1: ส ารองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะ

ยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 



     

 
 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยืน่วีซ่า ภายใน 3 วนั
นบัจากวนัจองทวัร์ หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั ในกรณีท่ี
ช าระค่ามดัจ ามาแลว้ จะถือวา่การจองท่ีนัง่ไดรั้บการยนืยนัแลว้ 

3. หากท่านตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออกบตัร
โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี 

5. นักท่องเท่ียวต้องช าระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ งวดท่ี 2: ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณี
นกัท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่ง

แฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้การยกเลิกการจองกบัทางบริษทั
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ
มอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ี
ตอ้งการให้น าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (ถา้มี)   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -16 วนั หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์  
 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 



     

 
 

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกการปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี
จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางไดท้างเรายินดีท่ีจะ
ใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า น าหน้า ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทาง
ให้กบัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า หรือกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีเป็นฝ่ายส่งขอ้มูลมาผิดพลาดเองให้กบั
ทางบริษทัเรา 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคลอ้ง กบั สถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของบริษทั เช่นภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือ
ความเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั เวน้ แต่มี เอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 



     

 
 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการ
บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือแจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ยตนเอง 
1. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 
3. เด็กท่ีม่ีอายไุม่ระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ่้าย
ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ี
ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ใน
กรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพนัธมิตรสตาร์ อลัลิแอนซ์ สามารถสะสมไมล์ได้ตามท่ีแต่ละ  สายการบินนั้น
ก าหนด  แต่ถา้หากท่านมีไมลแ์อนดส์ไมล ์ท่านสะสมไมลไ์ดต้ามปกติ 
 
 
 
 
 



     

 
 

โรงแรมและห้อง  

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ขึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกัน  ซ่ึง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป  จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 
เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
 
 



     

 
 

สถานท่ีเข้าชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นปิดท าการ 
หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น หรือสลับ
โปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผล
ท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไป
แลว้ 
 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ี
จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้น
จึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ า ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับใน
ข้อตกลงและเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 

 

 

 

 

 



     

 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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