8 วัน คลาสสิ กแกรนด์ จอร์ เจีย

*** บินเข้ า ทบิลซิ ี่ - บินออก บาทูมิ ไม่ ย้อนเส้ นทาง ***

กันยายน 2565 - มีนาคม 2566
เริ่มต้ น 52,900 บาท
(เที่ยวจอร์ เจีย คนไทยไม่ ต้องทาวีซ่า / พักโรงแรม 4 ดาว / รวมทิปหมดแล้ว)
ทบิลซิ ี่ - มิทสเคต้ า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - โกรี – อุพลิสชิเค - บอร์ โจมี - คูไทซี
ถา้ โพรมิธีอสุ – บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดา
ราคาทัวร์ 52,900 บาท :
ราคาทัวร์ 54,900 บาท :

ราคาทัวร์ 59,900 บาท :

2303-0802-GEORGIA

19-26 ก.ย. 65
4-11 ต.ค. 65 /13-20 ต.ค. 65 / 24-31 ต.ค. 65/ 11-18 พ.ย. 65/ 23-30 พ.ย. 65/
3-10 ธ.ค. 65 / 5-12 ธ.ค. 65 / 23-30 ม.ค. 66 / 10-17 ก.พ. 66 / 24 ก.พ. – 3
มี.ค. 66 / 10-17 มี.ค. 66 / 17-24 มี.ค. 66 /
25 มี.ค.-1 เม.ย. 66
28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 66 / 30 ธ.ค.- 6 ม.ค. 66 / 31 ธ.ค.- 7 ม.ค. 66
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8 วัน คลาสสิ กแกรนด์ จอร์ เจีย
(เส้ นทางแนะนา...ดินแดนแห่ งทะเลดาและเทือกเขาคอเคซัส)
วันแรก

กรุงเทพฯ

19.30 น.
23.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน M ประตูทางเข้าที่ 6 อาคารผูโ้ ดยสารชั้น 4
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดิ น ทางสู่ น ครอิ ส ตัน บู ล ประเทศตุ ร กี โดยเที่ ย วบิ น TK 69 (ใช้เวลาบิ น ประมาณ 10.10 ชั่ว โมง)
เพลิดเพลิ นกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบิ นฯ มีบริ การ อาหารค่าและ
อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันทีส่ อง

อิสตันบูล - ทบิลซิ ี่

05.10 น.

09.45 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่ อง โดยเที่ยวบิน TK378 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล (กระเป๋ าเดินทางสายการบิน Check through)
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินทบิลิซี่ (TBS) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส
สายการบินมีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.15 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องทบิ ลิซี่ (Tbilisi) น าท่ านเที่ ยวชม ย่านเมื องเก่ าแห่ งนครหลวงทบิ ลิ ซี่ (Old town of
Tbilisi) ซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความอ่อนหวานของสี สันอาคารบ้านเรื อน สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นที่
ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรป อาจกล่าวได้วา่ นี่คือการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกของ
ประเทศที่ต้งั อยูร่ ะหว่างสองทวีปอย่างจอร์เจีย เกิดเป็ นศิลปะแบบจอร์เจียที่มีเอกลักษณ์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

06.25 น.
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บ่าย

นาท่ านเข้าชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปี ซึ่ งสร้ างอุทิศให้แก่พ ระแม่มารี
จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับสะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตร ซึ่ งเชื่ อมระหว่างตัว
เมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิ ดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็ นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้น
หนึ่ ง ซึ่ งพาดผ่านแม่น้ าคูรา จากนั้นนาท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้ อมนาริ กาลา (Narigala Fortress) ป้ อม
ปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ ยกย่องว่าเป็ นป้ อมปราการป้ อมหนึ่งบนเส้นทางสาย
ไหมที่แข็งแกร่ งและตีได้ยากที่สุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซี่ตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านแวะชม Chronicle of Georgia คืออนุสรณ์ขนาดยักษ์ที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขามองลงมาสู่ ทะเลสาบ
“Tbilisi Sea” โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ 3,000 ปี ของอานาจการปกครองของจอร์ เจีย ด้วยการสลักเกี่ยวกับ
กษัตริ ย ์ วีรบุรุษ และพระเยซู คริ สต์ ไว้บนเสาเหล็กขนาดมหึ มา ซึ่ งความอลังการณ์ และบรรยากาศความ
สวยงามของอนุสรณ์แห่งนี้ทาให้ได้ชื่อว่าเป็ น Stonehenge of Georgia ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ทบิลิซี่มอลล์
(Tbilisi mall) ช้อปปิ้ งมอลล์แห่ งนครหลวงทบิลิซี่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยกับสิ นค้าแบรนด์เนม
และสิ นค้าแบรนด์ทอ้ งถิ่น อาทิ เช่น Zara, Pull & Bear, Topshop, GAP, Marks & Spencer, Samsonite และ
อื่นๆ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Best Western Art Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่ า
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วันทีส่ าม

มิทสเคต้ า - คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) อดีตนคร
หลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย ปั จจุบนั เป็ นเมืองสาคัญทางศาสนาคริ สต์ นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ โดย
จอร์ เจียรับคริ สต์ศาสนาเข้ามาในประเทศเป็ นครั้งแรกช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากนี้องค์การยูเนสโก
ได้ข้ ึนทะเบี ยนโบราณสถานแห่ งเมื องมิ ทสเคต้าให้เป็ นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่ อปี
ค.ศ.1994 นาท่านชม อารามจวารี (Jvari monastery) หรื ออารามแห่งกางเขน สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ยคุ ศตวรรษที่ 6
ซึ่งชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดยักษ์ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า
นัก บุ ญ นี โน่ แ ห่ งคัปปาโดเกี ย (ซึ่ งปั จจุ บนั เป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ สาคัญ มากของประเทศตุรกี ) ได้น าไม้
กางเขนนี้ เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์เป็ นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บ
ภาพทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคต้าและจุดบรรจบของแม่น้ าคูราและแม่น้ าอะรักวีซ่ ึงมีความงดงามเป็ นอย่างมาก
ได้เวลานาท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral) สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความเชื่ อมานับ
ถือศานาคริ สต์ซ่ ึงกลายมาเป็ นศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็ นสิ่ งก่อสร้างยุคโบราณที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นในคริ สตวรรษที่ 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ที่งดงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) เมือง
เล็กๆซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus mountains) เมืองนี้ ถือเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
บนเทื อกเขาคอเคซัส ที่ สาคัญ ของประเทศจอร์ เจี ย เพราะอยู่ไม่ ไกลจากเมื องหลวงและมี ส าธารณู ปโภค
สาหรับการท่ องเที่ ยว รวมทั้งเป็ นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หนึ่ งในยอดเขาที่ สวยที่ สุดของ
เทือกเขาคอเคซัส ได้เวลานาท่านเปลี่ยนอริ ยาบถ นัง่ รถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Jeep 4 wheels Drive) เพื่อเดินทางสู่
โบสถ์เกอร์ เกติ ส เมบา (Gergeti sameba church) สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและจุ ด ถ่ ายรู ป ที่ โ ด่ งดังมากที่ สุ ด ของ
ประเทศจอร์ เจีย เป็ นโบสถ์เก่าแก่กลางหุ บเขาคอเคซัส สร้างตั้งแต่สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 ด้วยหิ นแกรนิ ต
ขนาดใหญ่ บนความสู ง 2,170 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล รอบตัวโบสถ์แห่ งนี้ สามารถมองเห็นเทือกเขาคอเค
ซัสได้รอบด้าน ตลอดการเดินทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศและวิวอันงดงามธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส

ค่า

รับประทานอาหารค่า ในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Gudauri Loft / Gudauri Inn Hotel**** หรือเทียบเท่ า
ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม - มีนาคม 2566 โรงแรมพักค้างจะเป็ นที่ทบิลซิ ี่ เนื่องจากโซนสกีรีสอร์ ทต้ องพักขั้นต่า 3-5 คืน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Best Western Art Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่ า
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วันทีส่ ี่
เช้า

โกรี - อุพลิสชิเค - บอร์ โจมี
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ านเดิ น ทางสู่ อนุ ส รณ์ แ ห่ ง มิ ต รภาพ (Monument of friendship) (ระยะทาง 35 กม. ใช้เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 45 นาที ) กาแพงทรงครึ่ งวงกลมซึ่ งแต่งแต้มศิลปะบนกาแพงมากมายสี สัน อันสวยงาม ซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย และเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของจอร์เจีย

นาท่านเดินทางสู่ ป้อมปราสาทอันนานูรี (Ananuri fortress) (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15
ชัว่ โมง) สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบให้มีหอคอยสูงและมีความแข็งแกร่ งเพื่อใช้เป็ นที่หลบภัยใน
ยามศึกสงครามนับเป็ นป้ อมปราการของชาวคริ สต์ในอตีตกาลที่อาศัยอยูใ่ นภูมิภาคคอเคซัสและไม่ยอมตกอยู่
ภายใต้อิทธิ พลของจักรวรรดิ ออตโตมันและเปอร์ เซี ยซึ่ งเป็ นชาวมุ สลิม นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองอุพลิสชิ เค
(Uplistsikhe) (ระยะทาง 103 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่ โมง)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นาท่านเที่ยวชมหนึ่งในเมืองถ้ าเก่าแก่ของจอร์เจีย ซึ่งตามประวัติศาตร์ได้บนั ทึกว่ามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดน
แถบนี้ กว่า 3,000 ปี โดยช่ วงที่ เมื องนี้ มี ความเจริ ญ ถึ งขี ดสุ ด คื อในช่ วงคริ ส ตวรรษที่ 9 ถึ ง 11 ก่ อนจะถูก
รุ กรานและทาลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริ สตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็ นช่อง
ห้องโถงมากมายคือที่ต้ งั ของนครบนแนวเทือกเขาหิ นทราย ซึ่ งมีเนื้อที่ประมาณ 8 เฮกตาร์หรื อราว 50 ไร่ ใน
อดีตกาล นครถ้ าแห่ งนี้ ยงั เป็ นส่ วนหนึ่ งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศ
อินเดียและประเทศจีน อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองถ้ าที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย ได้เวลาน าท่ า นเดิ น ทางสู่
เมื อ งโกรี (Gori) (ระยะทาง 14 กม. ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ 25 นาที ) อดี ต เมื อ งอุ ต สาหกรรมและ
เกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต นอกจากนี้ ยงั เป็ นบ้านเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph
stalin) จอมเผด็จการที่ ท รงอิ ท ธิ พ ลและอัน ตรายที่ สุดคนหนึ่ งของโลกในช่ วงศตวรรษที่ 20 ระหว่างการ
เดินทาง นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน (Stalin Museum) ตั้งอยู่บนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจกลาง
เมืองโกรี เรื่ องราวของสตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ ทั้งภาพถ่าย ภาพวาด ข้าวของเครื่ องใช้ส่วนตัว และ
ของขวัญ ของกานัล จากบรรดามิตรประเทศ นาท่านเข้าชมบ้านซึ่ งสตาลินเคยพักสมัยยังวัยเยาว์ จากนั้นนา
ท่านชมขบวนรถไฟโบราณซึ่ งเดิมเป็ นรถไฟของจักรพรรดิซาร์ นิโคลัสที่ 2 แห่ งราชวงศ์โรมานอฟ ต่อมาได้
กลายเป็ นของสตาลิ น ภายในขบวนรถไฟแบ่งเป็ นห้องเล็กๆ ทั้งห้องทางานของ สตาลิน, ห้องพักผ่อน ได้
เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) (ระยะทาง 79 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่ โมง)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Borjomi or Bakuriani Hotel **** หรือเทียบเท่ า
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วันที่ห้า

บอร์ โจมี - คูไทซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองบอร์ โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุ บเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์ เจีย มี
ประชากรอาศัยอยูไ่ ม่ถึง 15,000 คน แต่เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกในเรื่ องน้ าแร่ โดยน้ าแร่ ยี่ห้อบอร์ โจมี
ได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ าแร่ บริ สุทธิ์ ที่ไหลริ นจากยอดเขาบาคุเรี ยนี (Bakuriani mountain) และส่ งออกไปขาย
กว่า 40 ประเทศทัว่ โลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่ อกันว่าจะทาให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้าย
ได้ ท่านสามารถลิ้มลองน้ าแร่ จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี หรื อสามารถซื้ อขวดที่ขายบริ เวณใกล้เคียงเพื่อ
บรรจุน้ าเพื่ อดื่ มได้ น าท่ านเข้าชม สวนบอร์ โจมี (Borjomi city park) สถานที่ ท่ องเที่ ยวและพัก ผ่อนของ
ชาวเมืองบอร์โจมี ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ าแร่ ในวันหยุด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมืองที่
ใหญ่เป็ นอันดับสองของจอร์ เจี ย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก นาท่านชมอารามเกลาติ (Gelati monastry) อาราม
หลวงของเมือง สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริ ยเ์ ดวิดที่ 4 กษัตริ ยผ์ ูป้ กครองประเทศจอร์ เจีย ในช่วง
ศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบด้วยโบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์พระแม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนต์นิโคลัส
ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโก้อนั สวยงามมากมายหลายภาพ นอกจากนี้อารามเกลาติยงั เป็ นสถาบันชั้น
น าของประเทศที่ ผลิ ต นัก วิ ท ยาศาสตร์ , นักเทววิ ท ยา, และนัก ปราชญ์ ชื่ อดังมากมาย องค์กรยูเนสโกได้
ประกาศให้อารามแห่งนี้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1944
รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั

ค่า

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Tskatubo Spa Resort Hotel / Aria Resort & Spa Hotel**** หรือเทียบเท่ า
2303-0802-GEORGIA
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วันทีห่ ก

ถา้ โพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือชมทะเลดา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมถ้ าโพรมิธีอุส (Promatheus cave) (ระยะทาง 28 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) หนึ่งใน
ถ้ าอัน น่ าอัศจรรย์ของชาวจอร์ เจี ย ถูกค้นพบครั้งแรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่ อปี ค.ศ.2012 เพื่ อ
รองรั บนัก ท่ องเที่ ยวที่ มาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหิ น งอกหิ น ย้อยสะท้อนแสงสี
ตระการตาในตัวถ้ า นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45
ชัว่ โมง) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่ งในเมืองเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศจอร์ เจีย ตัวเมืองตั้งอยู่ติดทะเลดา
ทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ข องประเทศ เมื อ งบาทู มิ ย งั ได้รั บ การสนับ สนุ น ให้ เป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วตั้งแต่ ปี
ค.ศ.2010 เป็ นต้น มา โดยมี การปรั บรู ป โฉมอาคารและตัว เมื องเก่ า อี กทั้งยังมี โรงแรมเชนสากลเปิ ดใหม่
มากมายเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่าน ล่องเรื อในทะเลดาชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเล
ดาก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่ งนี้เป็ น
สี ดาอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ได้เวลานาท่านสู่ ตลาด
ผลไม้ขนาดใหญ่ของที่ต้ งั อยู่ระหว่างทางกลับสู่ เมืองบาทูมิ ท่าน
สามารถเลื อกซื้ อผลไม้สดใหม่ และ ผลไม้ของประเทศจอร์ เจี ย
ก่อนขึ้นเครื่ องกลับ ซึ่ งที่ตลาดแห่ งนี้ มีสินค้าวางจาหน่ายมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ น ผัก ผลไม้ เครื่ องเทศ และสิ นค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากก่อนกลับกรุ งเทพฯ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั World Palace Batumi Hotel**** หรือเทียบเท่ า

2303-0802-GEORGIA

www.smileytour.com

Page 8 of 14

วันที่เจ็ด

บาทูมิ - อิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสู่ จุดที่ได้ชื่อว่าเป็ นเขตชายแดนเชื่ อมต่อระหว่างประเทศจอร์ เจียและประเทศตุรกี จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ ป้ อมโกนี โอ้ (Gonio fortress) ป้ อมปราการโบราณชายฝั่งทะเลดา ใกล้อาณาเขตประเทศตุรกี ถูก
สร้างขึ้นเพื่อป้ องกันการรุ กรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ ยงั เชื่อว่าเป็ นสถานที่ฝังร่ างของ
นักบุ ญ มัท ธี อ ัส หนึ่ งใน 12 อัค รสาวกของพระเยซู แต่ ไม่ ได้มี การขุด เจาะสถานที่ เพื่ อ พิ สู จน์ แต่ อย่างใด
เนื่องจากคาสัง่ ห้ามของรัฐบาลจอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็ นการทาลายโบราณสถานให้ทรุ ดโทรมลง
นาท่านขึ้น กระเช้าชมวิว 360 องศา ของเมืองบาทูมิ ให้ท่านสัมผัสวิวมุมสู งอันสวยงาม ของเมืองบาทูมิ ที่
ทอดยาวจรดทะเลดา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านชม จตุรัสปิ อาซซ่ า (Piazza Square) หนึ่ งในจตุรัสสาคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่ งรายล้อมด้วยร้านอาหาร
และโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตรใกล้ริมอ่าวทะเลดา สถาปัตยกรรมโดยรอบ นับว่าได้แรง
บันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสกและงานกระจกสี ที่หาดูได้ตามอาคารรอบจตุรัส
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับรู ปปั้ นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino moving sculptures) รู ปปั้ นพิเศษสูง 8 เมตรริ มทะเล
ดาที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที (เริ่ มตั้งแต่ 19.00 น.) จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรัก
ของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติ ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างจอร์ เจียและอาร์ เซอไบจานด้วย หอคอย
ชิ งช้าสวรรค์ (Ferris Wheels Tower) อาคารตัวอักษร (Alphabet Tower) ที่ประดับด้วยตัวอักษรโลหะอันมี
เอกลักษณ์ รวมถึง หอคอยแห่งบาทูมี (Batumi Tower) ที่ สูงถึง 200 เมต ร อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินบาทูมิ (BUS) เพือ่ เตรี ยมเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิ (BUS) สู่สนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK393
(ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง

17.30 น.
20.35 น.
21.45 น.
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วันที่แปด

กรุงเทพฯ

01.45 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหารค่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

15.25 น.
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8 วัน คลาสสิ กแกรนด์ จอร์ เจีย
(เส้ นทางแนะนา...ดินแดนแห่ งทะเลดาและเทือกเขาคอเคซัส)
ราคาทัวร์ 52,900 บาท :
ราคาทัวร์ 54,900 บาท :

ราคาทัวร์ 59,900 บาท :

19-26 ก.ย. 65
4-11 ต.ค. 65 / 13-20 ต.ค. 65 / 24-31 ต.ค. 65/ 11-18 พ.ย. 65/ 23-30 พ.ย. 65/
3-10 ธ.ค. 65 / 5-12 ธ.ค. 65 / 23-30 ม.ค. 66 / 10-17 ก.พ. 66 / 24 ก.พ. – 3
มี.ค. 66 / 10-17 มี.ค. 66 / 17-24 มี.ค. 66 /
25 มี.ค.-1 เม.ย. 66
28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 66 / 30 ธ.ค.- 6 ม.ค. 66 / 31 ธ.ค.- 7 ม.ค. 66

อัตราค่าบริการ

สค. - ก.ย. 65

ต.ค. 2565 - มี.ค. 66

ปี ใหม่ 2566

ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 11 ปี
52,900
54,900
59,900
บริ บูรณ์ พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน หรื อ พัก 3 ท่านต่อห้อง
ราคาท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
5,000
5,000
7,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริ มเตียง
49,900
49,900
56,900
85,000- 110,000
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TK) เริ่มต้ นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน
20,000
22,000
24,000
(BKK-IST-TBS//BUS-IST-BKK)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น คิด ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565**
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพือ่ ทราบ
▪ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
▪ กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
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โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85
ปี ) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋ า ท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเองเพือ่ ป้ องกันการสูญหาย
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ งั่ จ่ าย 30,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิ กเดิ นทาง 30 วันล่วงหน้าก่ อนการเดิ น ทางหักค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้น จริ ง เช่ นมัดจาตัว๋ เครื่ องบิ น , วีซ่าและค่า
ดาเนิ นการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak
season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิก วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความ
ล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
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หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษ ัท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ ท่ องเที่ ยวใดๆที่ ปิ ดท าการ โดยจะจัด หาสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้อง
เงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้
ทราบ ก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่ องจากการกระทาที่ ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้า
เมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยัน
ว่าทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์
นั้นยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
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▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
▪ ส าหรั บ น้ าหนัก ของสั ม ภาระที่ ท างสายการบิ น อนุ ญ าตให้ โหลดใต้ท้อ งเครื่ อ งบิ น คื อ 20-30 กิ โลกรั ม (ส าหรั บ
ผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ น
สิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
น้ าหนักส่ วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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