
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล     

2 
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน ้าซินวาลี – เมืองกูดาอูรี  
– อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี  – โบสถ์เกอร์เกตี  – เมืองทบิลิซี    

IVERIA INN HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – 
เมืองทบิลิซี    

IVERIA INN HOTEL   
หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองไซห์นากิ – ก้าแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี - เมืองควาเรลี – ลิ มรสไวน์ควาเรลี 
– ทบิลิซี    

IVERIA INN HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

5 
โบสถ์ตรีนิตี  – ขึ นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – อิส พอยต์ มอลล์ – สนามบินทบิลิซี – 
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ     

6 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ     



 

 

 

 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล 

20.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอ้านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
23.00 น้าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินที่ TK069 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

 เครื่อง) 
 

Day2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน ้าซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – 
เมืองคาซเบกี  – โบสถ์เกอร์เกตี  – เมืองทบิลิซี 

05.15 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอต่อเครื่อง 
06.30 น้าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินที่ TK378 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง) 
09.45 เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) 
 น้าท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีก้าแพงล้อมรอบและตั งอยู่ริมแม่น ้าอรักวี ที่ตั งอยู่ห่างจากทบิลิซี

ประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั ง
ตระหง่านอยู่ ท้าให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื องล่างและ อ่างเก็บน ้าซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานที่ที่ส้าคัญ
ส้าหรับน้าน ้าท่ีเก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองส้าหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความ

สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือน
เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 



 

 

 

น้าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA – 
GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโค้ง
ขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ นในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบ
รอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และความสัมพันธ์
ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนี ถือเป็นจุดชมวิวที่
สวยที่สุดแห่งหน่ึงของจอร์เจีย 
  

 
 
จากนั นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี  (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อสเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลังจาก
นักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพ้านักอาศัยและก่อสร้างสถานที่ส้าหรับจ้าศีลภาวนาขึ นมาเมืองคาซเบกี  เป็นเมืองเล็กๆที่ตั งอยู่ตามริม ฝั่ง
แม่น ้าเทอร์กี ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั งอยู่บนความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมี
ความชื นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็น
เดือนที่หนาวเย็นที่สุด 

น้าท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพ่ือเดินทางไปชมความงาม
ของ โบสถ์เกอร์เกตี  (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ น
ในราวศตวรรษที่  14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมิ นดา ซามีบา 
(TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักด์ิแห่งนี 
สถานที่แห่งนี ตั งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น ้าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซ
เบกี  ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD มายัง
สถานที่แห่งนี  ขึ นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั นได้ด้วย
หิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะค้านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ เดินทางให้มากที่สุด ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืน
ค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ) 
 
 
 

 



 

 

 

 หลังจากนั นเดินทางกลับสู่เมือง เมืองทบิลิซี (TBILISI) เพ่ือเดินทางสู่ที่พัก 
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
 

Day3 เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – เมืองทบิลิซี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตั งอยู่ทางด้านเหนือห่างจาก
กรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี 
นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน
เน่ืองจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงได้รับการขึ น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 
น้าท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของ
คริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ ถูกสร้างขึ นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี ตั งอยู่บน
ภูเขาที่มีแม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารีและแม่น้าอรักวีและถ้า
มองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักร
ของไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี ตั งแต่
400ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษ ที่ 5  

 น้าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหน่ึงที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจีย
ออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ นในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาท่ีศักด์ิสิทธ์ิที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ 



 

 

 

ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกทั งยังเป็นศูนย์กลางที่ท้าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้
ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ้าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่ สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 
 น้าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มีลักษณะเป็นแท่งหินสีด้าขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ 

ที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ นโดยซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 
เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนน่ันคือ ส่วนล่างสุดเก่ียวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเก่ียวกับเรื่องของข้าราชการชนชั นสูง
ของจอร์เจีย และส่วนบนเก่ียวกับเหตุการณ์ส้าคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี  

 

 
 
จากนั นน้าท่านเดินทางกลับ เมืองทบิลิซี (TBILISI) และอิสระท่านเดินทางชมเมืองยามเย็น หลังจากนั นน้าท่านรับประทานอาหารค่้า 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 
ที่พัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Day4 เมืองไซห์นาก ิ– ก้าแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี - เมืองควาเรลี – ลิ มรสไวน์ควาเรลี – ทบิลิซี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากิ (SIGHNAGHI) เป็นเมืองที่มีหมู่บ้านเล็ก
น่ารักบนเนินเขา และเป็นเมืองป้อมปราการในศตวรรษที่ 17 สามารถชื่น
ชมกับภูมิทัศน์ตระการตาของเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างใกล้ชิด รวมถึง
สถาปัตยกรรมและสีสันของบ้านเรือนตามเนินเขา ท้าให้เมืองไซห์นากีเป็น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รัก และได้รับอีกสมญานามว่า นครแห่ง
ความรัก  
ท่านจะได้เห็นแนว ก้าแพงเมืองโบราณ (SIGHNAGHI CITY WALL) ที่
เหลืออยู่ และตัวเมืองเก่า นอกจากนั นไซห์นากียังเป็นศูนย์กลางทาศิลปะ
ของพวกช่างฝีมือแขนงต่างๆ เช่นเดียวกับชื่อเสียงด้านการท้าไร่องุ่นซึ่งมี
ก้าลังการผลิตไวน์ได้ถึง 70% ของประเทศ 

 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 
น้าท่านชม อารามบอดบี (BODBE MONASTERY) ในจอร์เจียสร้างขึ นเพ่ือร้าลึกถึงการเปลี่ยนคนทั งประเทศไปนับถือศาสนาคริสต์น้าโดยกษัตริย์ 
Mirian ที่ 3 แห่งราชวงศ์ IBeria แห่ง Saint Nino ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงามและหลุมฝังศพของ San Nino แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป
ด้านใน 

 หลังจากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองควาเรลี (KVARELI) เป็นเมืองเล็กๆ ของแคว้นคาเคติ ที่ชื่อเมืองนั นแปลว่า ไวน์ บอกแค่นี ก็คงพอจะเดาได้ว่า ที่น่ี
เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ส้าคัญของจอร์เจียร์ ให้ท่านได้ ลิ มรสไวน์ควาเรลี (WINE TESTING) ที่ขึ นชื่อหากถูกใจท่านก็สามารถเลือกซื อเป็นของฝากได้อีก
ด้วย จากนั นน้าท่านเดินทางกลับเมืองทบิลิซี 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 
พักที ่ IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 

 



 

 

 

Day5 โบสถ์ตรีนิตี  – ขึ นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – อิส พอยต์ มอลล์ – สนามบินทบิลิซี – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณ
ภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น้าท่านสู่ โบสถ์ตรีนิตี  (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มี
ความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักด์ิสิทธ์ิแห่งกรุงทบิลิซี หรือ 
อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถ่ิน เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกาย
จอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ นระหว่างปี ค.ศ.1995 -
2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออก
ทั่วโลก น้าท่านเดินทาง ขึ นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA 
FORTRESS) ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างใน
ราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ ไม่มี
ความสม่้าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัย
ยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์
เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพ่ิมเติมขึ นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวก
มองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี ว่า นาริน กาลา (NARIN 
QALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมา
บางส่วนได้พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื อท้าลาย  

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
 อิสระท่านช้อปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์ (EAST POINT MALL) เป็นแหล่งซื อของฝากต่างๆของเมืองทบิลิซี มีทั งขนม ของที่ระลึก เสื อผ้า เครื่อง

ประกับของจอร์เจียมากมาย 
17.30 น้าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK383 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง) 
19.00 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอต่อเครื่อง 
 

Day6 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ  

01.45 น้าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) 

15.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง เวลาเที่ยวบิน 
ราคาทวัร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัร์ไม่รวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
ราคา 

ห้องพักเด่ียว 

18 – 23 ตุลาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00-05.15 
TK378 IST-TBS 06.30-09.45 
TK383 TBS-IST 17.30-19.00 
TK068 IST-BKK 01.45-15.25 

41,990 21,990 5,000 

20 – 25 ตุลาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00-05.15 
TK378 IST-TBS 06.30-09.45 
TK383 TBS-IST 17.30-19.00 
TK068 IST-BKK 01.45-15.25 

41,990 21,990 5,000 

21 – 26 ตุลาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00-05.15 
TK378 IST-TBS 06.30-09.45 
TK383 TBS-IST 17.30-19.00 
TK068 IST-BKK 01.45-15.25 

41,990 21,990 5,000 

03 – 08 พฤศจิกายน 2565 
 

TK069 BKK-IST 23.45-06.25 
TK378 IST-TBS 07.45-11.05 
TK383 TBS-IST 18.05-19.30 
TK064 IST-BKK 20.55-10.15 

39,990 19,990 5,000 

17 – 22 พฤศจิกายน 2565 

TK069 BKK-IST 23.45-06.25 
TK378 IST-TBS 07.45-11.05 
TK383 TBS-IST 18.05-19.30 
TK064 IST-BKK 20.55-10.15 

41,990 21,990 5,000 

01 – 06 ธันวาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.45-06.25 
TK378 IST-TBS 07.45-11.05 
TK383 TBS-IST 18.05-19.30 
TK064 IST-BKK 20.55-10.15 

41,990 21,990 5,000 

08 – 13 ธันวาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.45-06.25 
TK378 IST-TBS 07.45-11.05 
TK383 TBS-IST 18.05-19.30 
TK064 IST-BKK 20.55-10.15 

42,990 21,990 5,000 

 

 
อัตราค่าบริการส้าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อัตรานี  ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ส้าคัญโปรดอา่น 
1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช้าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% เท่านั น 
2. อัตราค่าบริการนี  จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ้านวน 10 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ้านวนที่ก้าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านทีต้่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั งก่อนท้าการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน้าจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะน้าเท่านั น 
4. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท้าความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
5. ในกรณีที่ภาครัฐทั งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก้าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส่วนนี ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ประกันโควิด-19 ของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั นเป็นผู้พิจารณา 
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ 
8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


