วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล

2

สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลซิ ี – เมืองกูดาอูรี

3

เมืองคาซเบกี้ – อนุ สรณ์ สถานรัสเซีย จอร์เจีย – โบสถ์เกอร์เกตี้ – ป้ อมอนานู รี –
อ่างเก็บน้าซินวาลี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี

4

เมืองไซห์นากิ – อารามบอดบี – กาแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ค
วาเรลี – ทบิลซิ ี

5
6

โบสถ์ ต รีนิ ต้ี – อนุ สาวรีย์ ป ระวัติศ าสตร์จ อร์เจีย – ป้ อ มนาริก าลา – โรงอาบน้ า
โบราณ อะบาโนตูบานี – อิส พ้อยท์ มอลล์ – สนามบินทบิลซิ ี – สนามบินอิสตันบูล
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

อาหาร
เช้า เทีย่ ง เย็น

โรงแรม
GUDAURI LOFT HOTEL
หรือเทียบเท่า
MOXY BY MARRIOTT
HOTEL หรือเทียบเท่า
MOXY BY MARRIOTT
HOTEL หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบิ นอิ สตันบูล
20.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย
เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าทีค่ อยให้การต้อนรับพร้อมอานวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
23.00 นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นอิ สตันบูล ประเทศตุรกี โดย
สายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

Day2 สนามบิ นอิ สตันบูล – สนามบิ นทบิ ลิซี – เมืองกูดาอู
รี
05.15 เดินทางถึง สนามบินอิ สตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเครื่อง
13.15 นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นทบิ ลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย
สายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK382 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.30 เดินทางถึง สนามบิ นทบิ ลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิน่ ช้า
กว่ าประเทศไทย 3 ชัว่ โมง) น าท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ งกูด าอู รี
(GUDAURI) ซึ่งเป็ นเมืองสาหรับสกีรสี อร์ทที่มชี ่อื เสียงที่ตงั ้ อยู่
บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทม่ี คี วามสูงจาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิน่
พักที่ GUDAURI LOFT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day3 เมื อ งคาซเบกี้ – อนุ ส รณ์ ส ถานรัส เซี ย จอร์เจี ย –
โบสถ์เกอร์เกตี้ – ป้ อมอนานูรี – อ่ างเก็บน้ าซิ นวาลี
– เมืองมิ ทสเคต้า – วิ หารสเวติ สโคเวลี – วิ หารจวารี
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป็ นชื่อเมือง

นักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพานักอาศัยและ
ก่อสร้างสถานที่สาหรับจาศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็ น
เมืองเล็กๆทีต่ งั ้ อยู่ตามริม ฝั ง่ แม่น้าเทอร์กท้ี ม่ี คี วามยาวประมาณ
157 กม. และตัง้ อยู่ บ นความสูง จากระดับ น้ า ทะเลประมาณ
1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมทิ ่อี ยู่ปานกลางมีความชื้น
และแห้ง แล้งที่ป ระมาณ 14.5 องศาเซลเซีย ส ในฤดู ห นาวมี
อากาศเย็น และยาวนาน มีอุณ หภู มิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ใน
เดือนมกราคมซึง่ เป็ นเดือนทีห่ นาวเย็นทีส่ ุด
นาท่ านชม อนุ สรณ์ สถานรัสเซี ย – จอร์เจีย (FRIENDSHIP
MONUMENT) อนุ ส รณ์ ส ถานหิน โค้ ง ขนาดใหญ่ บ นเนิ น เขา
สร้า งขึ้น ในปี 1983 เพื่ อ เฉลิม ฉลองครอบรอบ 200 ปี ของ
สนธิสญ
ั ญาจอร์จเี อฟสกี และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซ
เวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนี้ถอื เป็ นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง
ของจอร์เจีย
นาท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็ น รถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชม
ค ว า ม ง า ม ข อ ง โบ ส ถ์ เก อ ร์ เก ตี้ (GERGETI TRINITY
CHURCH) ซึ่งถู ก สร้า งขึ้น ในราวศตวรรษที่ 14 หรือ มีอีก ชื่อ
เรียกกัน ว่า ทสมิน ดา ซามีบ า (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็ น
ชื่อทีเ่ รียกที่นิยมกันของโบสถ์ศกั ดิแ์ ห่งนี้สถานทีแ่ ห่งนี้ตงั ้ อยู่รมิ
ฝั ง่ ขวาของแม่น้ าชคเฮรี อยู่บ นเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็ น
ไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD ขึ้นอยู่กับ
สภาพดิน ฟ้ า อากาศ กรณี ไม่สามารถเดินทางไปได้ ขอสงวน
สิทธิไม่
์ คนื ค่าใช้จ่าย)
น าท่ าน ช ม ป้ อ ม อ น านู รี (ANANURI FORTRESS) เป็ น
สถานทีก่ ่อสร้างอันเก่าแก่มกี าแพงล้อมรอบและตัง้ อยู่รมิ แม่น้ าอ
รักวี ที่ตงั ้ อยู่ห่างจากทบิลซิ ปี ระมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึน้ ให้
เป็ นป้ อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่

ดัง้ เดิ ม แต่ ปั จ จุ บ ั น ได้ เ ปลี่ ย นมาเป็ นชื่ อ สเตพานท์ ส มิ น ด้ า
หลังจาก

ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีส่ งู ใหญ่ตงั ้ ตระหง่านอยู่
ทาให้เห็นภาพทิวทัศน์อนั สวยงามของเบือ้ งล่าง

นาท่านชม วิ หารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็ น วิหารใน
นาท่านชม อ่างเก็บน้ าซิ นวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และ
รูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่
ยังมีเขือ่ นซึ่งเป็ นสถานทีท่ ส่ี าคัญสาหรับนาน้ าทีเ่ ก็บไว้ส่งต่อไปยัง
6 วิหารแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนภูเขาทีม่ แี ม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือ
เมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้ าอีกด้วย
แม่น้ามิควารีและแม่น้าอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้า
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิน่
ไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซ่งึ ในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย
นาท่านสู่ เมืองมิ ทสเคต้า (MTSKHETA) ทีต่ งั ้ อยู่ทางด้านเหนือ
(KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครองดิน แดนในบริเวณนี้
ห่ า งจากกรุง ทบิลิซีป ระมาณ20กม.ในจัง หวัด คาร์ท ลี่ท างด้า น
ตัง้ แต่400ปี ก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 นอกจากนี้
ตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี้นับว่าเป็ นเมืองทีม่ คี วามเก่าแห่งหนึ่ง
ท่านจะได้พบกับแม่น้ าสองสี ทีเ่ ป็ นการไหลจากแม่น้ าสองสายทีม่ สี ี
ของประเทศ และในปั จ จุ บ ัน เป็ นศู น ย์ ก ลางการปกครองของ
แตกต่างกันตัดผ่านกันเกิดเป็ นแม่น้าสองสีขน้ึ
แคว้นมคสเคต้า และเทียนิต้มี ปี ระชากรอาศัยอยู่ประมาณ20,000
คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัตศิ าสตร์มากมายหลาย ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักที่ MOXY BY MARRIOTT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
แห่งจึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994
จากนั น้ น าท่ า นชม วิ ห ารสเวติ ส โคเวลี (SVETI TSKHOVELI
CATHEDRAL) ซึ่งเป็ นโบสถ์อกี แห่งหนึ่งทีอ่ ยู่ในบริเวณของมตส
เคต้ า ที่ มี รู ป แบบของจอร์ เ จีย ออร์ โ ธด๊ อ กถู ก สร้ า งขึ้ น ในราว
ศตวรรษที1่ 1 โบสถ์แห่งนี้ถอื เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์
ที่ สุ ด ของจอร์ เ จี ย สร้ า งขึ้ น โดยสถาปนิ ก ชาวจอร์ เ จี ย ชื่ อ
ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศอีกทัง้ ยัง
เป็ นศูนย์กลางที่ทาให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหัน มานับ
ถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจาชาติ
ของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างยุคโบราณที่มี
ขนาดใหญ่ทส่ี ุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้
อย่ า งงดงาม ท่ า นยัง สามารถซื้ อ ขอพื้ น เมือ งมากมายได้จ าก
บริเวณนี้ ของทีเ่ ป็ นซิกเนเจอร์ของทีน่ ้คี อื คูซเชล่า Churchkhela
เป็ นแบบดัง้ เดิมอาหารจอร์เจีย ส่วนผสมหลักคือองุ่นถั ่วและแป้ ง
อัลมอนด์ วอลนัท เฮเซลนัท ช็อคโกแลตร้อยในเชือกจุ่มลงในน้ า
องุน่ หรือผลน้าผลไม้

Day4 เมืองไซห์นากิ – อารามบอดบี – กาแพงเมืองโบราณ เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิน่
– เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ ควาเรลี – ทบิลิซี
นาท่านเดินทางสู่ เมืองควาเรลี (KVARELI) เป็ นเมืองเล็กๆ ของ
เช้า

แคว้นคาเคติ ที่ช่อื เมืองนัน้ แปลว่า ไวน์ บอกแค่น้ีกค็ งพอจะเดาได้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ว่า ที่น่ีเป็ นแหล่งผลิตไวน์ท่สี าคัญของจอร์เจียร์ ให้ท่านได้ ลิ้ มรส
นาท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ งไซห์ น ากิ (SIGHNAGHI) เป็ น เมือ งที่มี
ไวน์ ควาเรลี ทีข่ น้ึ ชื่อหากถูกใจท่านก็สามารถเลือกซื้อเป็ นของฝาก
หมู่ บ้ า นเล็ ก น่ า รัก บนเนิ น เขา และเป็ นเมื อ งป้ อมปราการใน
ได้อกี ด้วย
ศตวรรษที่ 17 สามารถชื่นชมกับภูมทิ ศั น์ตระการตาของเทือกเขา
คอเคซัส ได้ อ ย่ า งใกล้ ชิด รวมถึ ง สถาปั ต ยกรรมและสีสัน ของ ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิน่
บ้ า นเรือ นตามเนิ น เขา ท าให้ เ มื อ งไซห์ น ากี เ ป็ นที่ นิ ย มของ พักที่ MOXY BY MARRIOTT HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
นักท่องเทีย่ วกลุ่มคู่รกั และได้รบั อีกสมญานามว่า นครแห่งความ
รัก
นาท่านชม อารามบอดบี (BODBE MONASTERY) ในจอร์เจีย
สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงการเปลี่ยนคนทัง้ ประเทศไปนั บถือศาสนา
คริสต์นาโดยกษัตริย์ Mirian ที่ 3 แห่งราชวงศ์ IBeria แห่ง Saint
Nino ภายในโบสถ์มีจติ รกรรมฝาผนังที่วจิ ติ รงดงามและหลุมฝั ง
ศพของ San Nino แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน
ท่ า นจะได้เห็น แนว ก าแพงเมื อ งโบราณ (SIGHNAGHI CITY
WALL) ที่เหลืออยู่ และตัวเมืองเก่า นอกจากนัน้ ไซห์นากียงั เป็ น
ศูน ย์กลางทาศิลปะของพวกช่ างฝี มือ แขนงต่ างๆ เช่ นเดีย วกับ
ชื่อเสียงด้านการทาไร่องุ่นซึ่งมีกาลังการผลิตไวน์ได้ถงึ 70% ของ
ประเทศ

Day5 โบสถ์ ต รี นิ ตี้ – อนุ ส าวรี ย์ ป ระวัติ ศ าสตร์จ อร์เจี ย –
ป้ อมนาริ กาลา – โรงอาบน้าโบราณ อะบาโนตูบานี –
อิ ส พอยต์ มอลล์ – สนามบิ นทบิ ลิ ซี – สนามบิ นอิ ส
ตันบูล
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นสู่ โบสถ์ ต รี นิ ตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF
TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุ ภาพศักดิ ์สิทธิแห่
์ ง
กรุงทบิลซิ ี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิน่ เป็ นวิหาร
หลัก ของชาวคริสต์ นิ ก ายจอร์เจีย นออร์โธด็อ กซ์ ในกรุ งทบิลิซี
ก่อสร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ทส่ี ุดอันดับ 3 ของศา
สนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทัวโลกแม้
่
จะมีอายุไม่
มากแต่ ก็เป็ น โบสถ์ ตัว อย่ างของสถาปั ต ยกรรมแบบจอร์เจีย น
ท้องถิ่นที่มีรูปแบบทางศิล ปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็ น อาคาร
ขนาดใหญ่ทโ่ี ดดเด่นมาก
น าท่ า นเดิน ทางสู่ อนุ ส าวรี ย์ ป ระวัติ ศาสตร์จ อร์เจี ย (THE
CHRONICLE OF GEORGIA) มีลกั ษณะเป็ นแท่งหินสีดาขนาด
ใหญ่ แกะสลักเป็ นรูปต่างๆ ที่ส่อื ถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศ
จอร์เจีย สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985
ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะ
แบ่ งเรื่อ งราวออกเป็ น 3 ส่ ว นนั น่ คือ ส่ ว นล่ า งสุ ด เกี่ย วกับ พระ
คัมภีรข์ องศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกีย่ วกับเรื่องของข้าราชการชน
ชัน้ สูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ย วกับ เหตุก ารณ์ สาคัญ ต่างๆ
ของประเทศ ท่ านสามารถชมวิว เมืองจากมุ มสูงได้จากสถานที่
แห่งนี้

น าท่ านขึ้ น กระเช้ า ไฟ ฟ้ าสู่ ป้ อ ม น าริ ก าล า (NARIKALA
FORTRESS) ให้ท่านได้ชมป้ อมปราการซึ่งเป็ นป้ อมโบราณที่ถูก
สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูป แบบของชูริส ทซิเค อัน หมายถึง
รูป แบบที่ไม่ มีค วามสม่ าเสมอ กัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7
สมัยของราชวงศ์อูมยั ยาดได้มกี ารก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และ
ต่อมาใน
สมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มกี ารสร้างเพิม่ เติม
ขึ้น อีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ
ป้ อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา มีความหมายว่า ป้ อมอันเล็ก
น าท่ า นถ่ า ยรูป ด้ า นนอก โรงอาบน้ า โบราณ อะบาโนตู บ านี
(ABANOTUBANI BATHS) โรงอาบ น้ าโบ ราณ แห่ งนี้ ใช้ เ ป็ น
สถานทีส่ าหรับแช่น้ าพุรอ้ น ทีม่ สี ่วนผสมของแร่กามะถัน ซึง่ เชื่อกัน
ว่ า ในน้ า พุ ร้อ นมี แ ร่ ธ าตุ ต่ า ง ๆ ที่ ช่ ว ยก าจัด ของเสีย และท าให้
ผิวพรรณเปล่งปลัง่ โรงอาบน้ าร้อนแห่งนี้ได้เปิ ดให้บริก ารมาอย่าง
ยาวนาน และในปั จจุบนั ยังคงเปิ ดให้บริการกันอยู่

เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
อิสระท่านช้อปปิ้ งที่ อิ ส พอยต์ มอลล์ (EAST POINT MALL) เป็ นแหล่งซื้อของฝากต่างๆของเมืองทบิลิซี มีทงั ้ ขนม ของที่ระลึก เสื้อผ้า
เครื่องประกับของจอร์เจียมากมาย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ สนามบินทบิลิซี
17.30 นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นอิ สตัน บู ล ประเทศตุ รกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ย วบินที่ TK383 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.00 เดินทางถึง สนามบินอิ สตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเครื่อง

Day6 สนามบินอิ สตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
01.45 นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั ๋วเครื่องบิน

ราคา
ห้องพักเดี่ยว

10 – 15 เมษายน 2565

43,999

23,999

4,500

11 – 16 เมษายน 2565

44,999

24,999

4,500

12 – 17 เมษายน 2565

45,999

25,999

4,500

13 – 18 เมษายน 2565

44,999

24,999

4,500

23 – 28 เมษายน 2565

39,999

19,999

4,500

30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2565

40,999

20,999

4,500

03 – 08 พฤษภาคม 2565

39,999

19,999

4,500

11 – 16 พฤษภาคม 2565

40,999

20,999

4,500

24 – 29 พฤษภาคม 2565

39,999

19,999

4,500

02 – 07 มิถุนายน 2565

39,999

19,999

4,500

อัตราค่าบริการสาหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท
*กรณีให้ทวั ร์ลงทะเบียน Test&Go และ Thai Pass ให้ ทีพ่ กั เป็ นโรงแรม โนโวเทล สยาม สแควร์ หรือเทียบเท่า*
คืนที่
ราคาสาหรับ 2 ท่าน
ราคาสาหรับ 1 ท่าน
1
6,500
4,500
5
5,500
3,500
สาคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 25,000 บาท/ท่าน และชาระส่วนทีเ่ หลือ 21 วัน ก่อน
การเดินทาง กรณีวนั เดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผเู้ ดินทาง จานวน 20 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก่ าหนด ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเลื
์
่อนการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านทีต่ ้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั ๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกบัตรโดยสาร
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนาจากเจ้าหน้าที่เป็ นเพียงการ
แนะนาเท่านัน้
4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบั การตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทาความสะอาดห้องพักเพิม่ เติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์)
5. ในกรณี ท่ีภ าครัฐทัง้ ไทย และประเทศปลายทางมีข้อ ก าหนดในการกัก ตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุ ก ประเภท ผู้เดิน ทางต้อ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดว้ ยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ประกันโควิด-19 ของทางบริษทั ฯ เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันเท่านัน้ เป็ นผู้พจิ ารณา
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่ นแปลงเป็ นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
8. อาหารบนเครื่องเป็ นไปตามนโยบายของสายการบิน

