
 

 



 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล     

2 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิทบลิซิ ี– เมอืงกูดาอูร ี    
GUDAURI LOFT HOTEL  
หรอืเทยีบเท่า   

3 
เมอืงคาซเบกี้ – อนุสรณ์สถานรสัเซีย จอร์เจยี – โบสถ์เกอร์เกตี้ – ป้อมอนานูร ี– 
อ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี– เมอืงมทิสเคตา้ – วหิารสเวตสิโคเวล ี– วหิารจวาร ี    

MOXY BY MARRIOTT 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

4 
เมอืงไซห์นาก ิ– อารามบอดบ ี– ก าแพงเมอืงโบราณ – เมอืงควาเรล ี– ลิ้มรสไวน์ค
วาเรล ี– ทบลิซิ ี    

MOXY BY MARRIOTT 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

5 
โบสถ์ตรีนิตี้ – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้ า
โบราณ อะบาโนตูบานี – อสิ พอ้ยท ์มอลล ์– สนามบนิทบลิซิ ี– สนามบนิอสิตนับูล     

6 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 

 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินอิสตนับูล 
20.00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู โปรดสงัเกตุป้าย 

เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวย
ความสะดวกเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

23.00 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดย
สายการบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบนิที ่TK069 (บรกิาร
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

Day2 สนามบินอิสตนับูล – สนามบินทบิลิซี – เมืองกดูาอู
รี 

05.15 เดนิทางถงึ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรก ีเพื่อรอต่อเครื่อง 
13.15 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจยี โดย

สายการบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบนิที่ TK382 (บรกิาร
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

16.30 เดนิทางถงึ สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจยี (เวลาทอ้งถิน่ช้า
กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี 
(GUDAURI) ซึ่งเป็นเมอืงส าหรบัสกีรสีอร์ทที่มชีื่อเสยีงที่ตัง้อยู่
บรเิวณที่ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  
พกัที ่ GUDAURI LOFT HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 
Day3 เมืองคาซเบก้ี – อนุสรณ์สถานรสัเซีย  จอร์เจีย – 

โบสถ์เกอร์เกต้ี – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน ้าซินวาลี 
– เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้เดินทางสู่ เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมอืง 

 
 นักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศยัและ

ก่อสร้างสถานที่ส าหรบัจ าศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็น
เมอืงเลก็ๆทีต่ัง้อยู่ตามรมิ ฝัง่แม่น ้าเทอรก์ีท้ีม่คีวามยาวประมาณ 
157 กม. และตัง้อยู่บนความสูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 
1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมอีุณหภูมทิี่อยู่ปานกลางมคีวามชื้น
และแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมี
อากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ใน
เดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเยน็ทีสุ่ด 

 น าท่านชม อนุสรณ์สถานรสัเซีย – จอร์เจีย (FRIENDSHIP 
MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา 
สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของ
สนธสิญัญาจอร์จเีอฟสกี และความสมัพนัธ์ระหว่างสหภาพโซ
เวยีตและจอรเ์จยี จุดชมววินี้ถอืเป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง
ของจอรเ์จยี 

 น าท่านเปลี่ยนการเดนิทางเป็น รถจี๊บ 4WD เพื่อเดนิทางไปชม
ค ว าม ง าม ข อ ง  โบ ส ถ์ เก อ ร์ เก ต้ี  (GERGETI TRINITY 
CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อ
เรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็น
ชื่อทีเ่รยีกที่นิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิ
ฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็น
ไฮไลท์ของประเทศจอเจยีร์ (การเดนิทางโดย 4WD ขึ้นอยู่กับ
สภาพดิน ฟ้า อากาศ กรณีไม่สามารถเดินทางไปได้ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่าย) 

 น าท่ านชม  ป้ อมอนานู รี  (ANANURI FORTRESS) เป็ น
สถานทีก่่อสรา้งอนัเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอ
รกัว ีที่ตัง้อยู่ห่างจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสรา้ง ขึน้ให้
เป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัที่



 

ดัง้เดิม แต่ ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อสเตพานท์สมินด้า 
หลงัจาก 

ถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงา่นอยู่ 
ท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งล่าง  

 
 
 น าท่านชม อ่างเก็บน ้าซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และ

ยงัมเีขือ่นซึ่งเป็นสถานทีท่ีส่ าคญัส าหรบัน าน ้าทีเ่กบ็ไวส่้งต่อไปยงั
เมอืงหลวง พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ทีต่ัง้อยู่ทางดา้นเหนือ
ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้าน
ตะวนัออกของจอรเ์จยีเมอืงนี้นับวา่เป็นเมอืงทีม่คีวามเก่าแห่งหนึ่ง
ของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของ
แควน้มคสเคต้า และเทยีนิตี้มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ20,000 
คนเน่ืองจากมโีบราณสถานทางดา้นประวตัศิาสตรม์ากมายหลาย
แห่งจงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 
จากนัน้น าท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI 
CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อกีแห่งหนึ่งทีอ่ยู่ในบรเิวณของมตส
เคต้าที่มีรูปแบบของจอร์ เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราว
ศตวรรษที1่1 โบสถ์แห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิ ์
ที่ สุดของจอร์เจีย  สร้างขึ้น โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย  ชื่ อ 
ARSUKISDZE มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอกีทัง้ยงั
เป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจยีเปลี่ยนความเชื่อและหนัมานับ
ถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติ
ของจอร์เจยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณที่มี
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโก้
อย่างงดงาม ท่านยังสามารถซื้อขอพื้นเมืองมากมายได้จาก
บรเิวณนี้ ของทีเ่ป็นซกิเนเจอร์ของทีน่ี้คอื คซูเชล่า  Churchkhela 
เป็นแบบดัง้เดมิอาหารจอร์เจยี ส่วนผสมหลกัคอืองุ่นถัว่และแป้ง 
อลัมอนด์ วอลนัท เฮเซลนัท ชอ็คโกแลตรอ้ยในเชอืกจุ่มลงในน ้า
องุน่หรอืผลน ้าผลไม ้

 
น าท่านชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารใน
รปูแบบของครสิตศ์าสนาออร์โธ ด๊อกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่
6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกนัคอื
แม่น้ามคิวารแีละแม่น้าอรกัวแีละถา้มองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคต้า
ไปยงับรเิวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี 
(KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้
ตัง้แต่400ปีก่อนครสิตกาลจนถึงราวครสิต์ศตวรรษที่ 5 นอกจากนี้
ท่านจะไดพ้บกบัแม่น ้าสองส ีทีเ่ป็นการไหลจากแม่น ้าสองสายทีม่สีี
แตกต่างกนัตดัผ่านกนัเกดิเป็นแม่น ้าสองสขีึน้ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
พกัที ่MOXY BY MARRIOTT HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 

  
 



 

 
 
Day4 เมืองไซห์นากิ – อารามบอดบี – ก าแพงเมืองโบราณ 

– เมืองควาเรลี – ล้ิมรสไวน์ควาเรลี – ทบิลิซี 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากิ (SIGHNAGHI) เป็นเมืองที่มี

หมู่บ้านเล็กน่ารักบนเนินเขา และเป็นเมืองป้อมปราการใน
ศตวรรษที ่17 สามารถชื่นชมกบัภูมทิศัน์ตระการตาของเทอืกเขา
คอเคซัสได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงสถาปัตยกรรมและสีสันของ
บ้านเรือนตามเนินเขา ท าให้เมืองไซห์นากีเป็นที่นิยมของ
นักท่องเทีย่วกลุ่มคู่รกั และไดร้บัอกีสมญานามว่า นครแห่งความ
รกั 

 น าท่านชม อารามบอดบี (BODBE MONASTERY) ในจอร์เจยี
สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงการเปลี่ยนคนทัง้ประเทศไปนับถือศาสนา
ครสิต์น าโดยกษัตรยิ์ Mirian ที ่3 แห่งราชวงศ์ IBeria แห่ง Saint 
Nino ภายในโบสถ์มีจติรกรรมฝาผนังที่วจิติรงดงามและหลุมฝัง
ศพของ San Nino แต่ไม่อนุญาตใหถ้่ายรปูดา้นใน 

 ท่านจะได้เห็นแนว ก าแพงเมืองโบราณ (SIGHNAGHI CITY 
WALL) ที่เหลอือยู่ และตวัเมอืงเก่า นอกจากนัน้ไซห์นากียงัเป็น
ศูนย์กลางทาศิลปะของพวกช่างฝีมือแขนงต่างๆ เช่นเดียวกับ
ชื่อเสยีงดา้นการท าไร่องุ่นซึ่งมกี าลงัการผลติไวน์ไดถ้งึ 70% ของ
ประเทศ 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองควาเรลี (KVARELI) เป็นเมอืงเลก็ๆ ของ

แควน้คาเคต ิที่ชื่อเมอืงนัน้แปลว่า ไวน์ บอกแค่นี้กค็งพอจะเดาได้
ว่า ที่นี่เป็นแหล่งผลติไวน์ที่ส าคญัของจอร์เจยีร์ ให้ท่านได้ ล้ิมรส
ไวน์ควาเรลี ทีข่ ึน้ชื่อหากถูกใจท่านกส็ามารถเลอืกซื้อเป็นของฝาก
ไดอ้กีดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
พกัที ่MOXY BY MARRIOTT HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 

 



 

 
 
Day5 โบสถ์ตรีนิต้ี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – 

ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี – 
อิส พอยต์ มอลล์ – สนามบินทบิลิซี – สนามบินอิส
ตนับูล 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่ านสู่  โบสถ์ต รีนิ ต้ี  (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF 
TBILISI) มคีวามหมายว่า โบสถ์พระตรเีอกานุภาพศกัดิส์ทิธิแ์ห่ง
กรุงทบลิซิ ีหรอื อารามซามบีา ชื่อเรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิาร
หลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซ ี
ก่อสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ทีสุ่ดอนัดบั 3 ของศา
สนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวนัออกทัว่โลกแม้จะมีอายุไม่
มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียน
ท้องถิ่นที่มีรูปแบบทางศลิปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็น อาคาร
ขนาดใหญ่ทีโ่ดดเด่นมาก 
น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE 
CHRONICLE OF GEORGIA) มีลกัษณะเป็นแท่งหินสดี าขนาด
ใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ที่สื่อถึงเรื่องราวในอดตีของประเทศ
จอร์เจยี สรา้งขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดงัก่อสร้างเมื่อปี 1985 
ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสาจะ
แบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนัน่คือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระ
คมัภรีข์องศาสนาครสิต ์ส่วนกลางเกีย่วกบัเรื่องของขา้ราชการชน
ชัน้สูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ 
ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่
แห่งนี้ 
 

 
 น าท่ านขึ้ น กระ เช้ าไฟ ฟ้ าสู่  ป้ อมนา ริกาลา  (NARIKALA 

FORTRESS) ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูก
สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึง
รูปแบบที่ไม่มีความสม ่าเสมอ กัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 
สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี และ
ต่อมาใน  

 สมยัของกษัตรยิ์เดวดิ  (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เติม
ขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เขา้มายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ
ป้อมแห่งนี้ว่า นารนิ กาลา มคีวามหมายว่า ป้อมอนัเลก็  

 น าท่านถ่ายรูปด้านนอก โรงอาบน ้ าโบราณ อะบาโนตูบานี 
(ABANOTUBANI BATHS) โรงอาบน ้ า โบ ราณ แห่ งนี้ ใช้ เป็ น
สถานทีส่ าหรบัแช่น ้าพุรอ้น ทีม่ส่ีวนผสมของแร่ก ามะถนั ซึง่เชื่อกนั
ว่าในน ้ าพุร้อนมีแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ช่วยก าจัดของเสียและท าให้
ผวิพรรณเปล่งปลัง่ โรงอาบน ้ารอ้นแห่งนี้ได้เปิดให้บรกิารมาอย่าง
ยาวนาน และในปัจจุบนัยงัคงเปิดใหบ้รกิารกนัอยู่ 

 

 



 

  

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 อิสระท่านช้อปป้ิงที่ อิส พอยต์ มอลล์ (EAST POINT MALL) เป็นแหล่งซื้อของฝากต่างๆของเมอืงทบลิิซี มีทัง้ขนม ของที่ระลึก เสื้อผ้า 

เครื่องประกบัของจอรเ์จยีมากมาย 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ สนามบินทบิลิซี 
17.30 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK383 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
19.00 เดนิทางถงึ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรก ีเพื่อรอต่อเครื่อง 
 
Day6 สนามบินอิสตนับูล – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 
01.45 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบนิที่ TK068 (บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
15.25 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

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 มถิุนายน 2565 39,999 19,999 4,500 
 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อตัรานี้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท 

*กรณีใหท้วัรล์งทะเบยีน Test&Go และ Thai Pass ให ้ทีพ่กัเป็นโรงแรม โนโวเทล สยาม สแควร ์หรอืเทยีบเท่า* 
คนืที ่ ราคาส าหรบั 2 ท่าน ราคาส าหรบั 1 ท่าน 
1 6,500 4,500 
5 5,500 3,500 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 25,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 21 วนั ก่อน
การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 
เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ
แนะน าเท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ประกนัโควดิ-19 ของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัเท่านัน้เป็นผู้พจิารณา 
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืส่วนลดอื่นๆ ได ้
8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


