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ALA อัลมาตี – BKK กรุงเทพฯ

✈

✈

X

-

1

จอร์เจีย เป็ นประเทศทีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย ครังหนึงจอร์เจียเคยเป็ นประเทศในสหพันธรัฐรัสเซียมาก่อน ซึง
ประเทศจอร์เจียมีประวัตศิ าสตร์ทีถูกปกครองโดยหลายชาติพนั ธ์มาอย่างยาวนาน ตังแต่เปอร์เซี ย มองโกเลีย เอเชียกลาง และรัสเซีย
จนกระทังได้เป็ นประเทศจอร์ เจียอย่างในปั จจบัน ด้วยประวัติศาสตร์ของจอร์เจียทีผ่านการปกครองมาหลายชาติหลายวัฒนธรรม
ทําให้จอร์เจียมีวถิ ีการกินดืมทีผสมผสาน อาหารมีเนือสัตว์และผักสลัดแบบยุโรปในขณะเดียวกันก็เน้นการกินแป้ งแบบชาวเอเชีย
กลาง ผูค้ นจอร์เจียมีผวิ ขาวใสแบบยุโรป จมูกโด่งมากเหมือนเปอร์เซีย ตวงตากลมโต มองแล้วกึงยุโรปกึงแขก ในมืออาหารจะมี
เนือสัตว์หลากชนิ ดและผักเป็ นส่ วนใหญ่ ซึงแทบทุกมืออาหารจะมีแป้ งเป็ นจานนําไม่เน้นข้าวเหมือนไทยเรา

 เรี ยนรู้ วัฒนธรรม วิถคี วามเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียมดังเดิมของชาวจอร์เจียกัน
สัมผัสอาหารเพือสุ ขภาพ ทีอุดมไปด้วยผักและเครื องเทศ ซึงจอร์เจียเป็ นประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย อาหารจะได้รับ
อิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียกลางผสมกันแบบลูกครึ ง และกลายเป็ นอาหารยอดนิยมและรู ้จกั แพร่ หลายตังแต่สมัยสตาลิน

ผูน้ าํ สหภาพโซเวียตผูส้ ื บอํานาจต่อจากเลนิน ทีนําเอาอาหารชาติตวั เองเข้ามา จนเกิดเป็ นร้านอาหารจอร์เจียมากมาย

นอกจากนีจอร์เจียยังมีชอเสี
ื ยงมาก เกียวกับไวน์ และนําแร่ เเต่เสียดายทีเราจะไม่พบเจอสินค้าเหล่านีมากนัก เพราะความ
ขัดแยังทางนโยบายทางการเมืองตังแต่สนสุ
ิ ดสหภาพโซเวียต

โดยบนโต๊ะอาหารของชาวจอร์เจียจะแบ่งเป็ น ของทานเล่นก่อนมืออาหาร, อาหารจานหลัก, ซุป, สลัด,ขนมหวาน

วันแรก

กรุงเทพ - อัลมาตี ALA – ทบิลิชิ TBS

(-/-/-)

07.00 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจ
เอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์ อัสตาน่า

10.15 น.✈ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอลั มาตี (ALA) ท่าอากาศยานนานาชาติของคาซัคสถาน
โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เทียวบินที KC932 (ใช้เวลาบิน 7 ชัวโมง 15 นาที)

16.25 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอลั มาตี (ALA) ท่าอากาศยานนานาชาติของคาซัคสถาน
(รอเปลียนเครือง) สู่เมืองทบิลซิ ี ประเทศจอร์เจีย
19.30 น.✈ ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลชิ ิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เทียวบินที KC139
(ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4 ชัวโมง 10 นาที พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครืองบิน)

21.40 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทบิลซิ ิ TBILISI (TBS) ประเทศจอร์เจีย
นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ทอ้ งถินรอต้อนรับ ณ ทางออก
ของผูโ้ ดยสายขาเข้า จากนันนําท่านดินทางเข้าสูต่ ัวเมืองทบิลิซี
และเดินทางไปยังโรงแรมทีพัก ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL @TBILLISI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีสอง
เช้า

TBILISI –GORI – MTSKHETA - TBILISI

(B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุกวันนี เป็ น
เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็ นทีรูจ้ กั กันดีว่าเป็ น บ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียทีในอดีต
เป็ นผูป้ กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที 1920 ถึง 1950 และมีชือเสียง เรืองความโหดเหียมในการปกครอง
ในเมืองกอรีแห่งนี

นํ าท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ งในเมืองถําเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตังถินฐานในดินแดน
แถบนี กนั มานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods)
ช่วง500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึ ง ค.ศ.500 เมื องนี เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที เมืองนี มีความ
เจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที 13 และถูก
ปล่อยให้เป็ นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานทีมีหอ้ งโถงขนาดใหญ่ทีชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็ นทีประกอบ
พิธีกรรมซึงเป็ นลัทธิบชู าไฟ เป็ นลัทธิของคนในแถบนี ก่อนทีศาสนาคริสต์จะเข้าเมือ 1700 ปี ก่อน และยังมีหอ้ งต่างๆ
ซึงคาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ทีสร้างขึนในช่วงคริสต์ศตวรรษที 9 จาก

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิน
นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (MTSKHETA) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเก่าแก่ทีสุดของ
จอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตังอยูห่ ่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และใน
อดีตเมืองนี เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึวเป็ นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500
ปี ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี ไม่มีอะไรจากสมัยนั นหลงเหลืออยูแ่ ล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี
ช่วงศตวรรษที 4 องค์การยูเนสโก ได้ขึนทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF
MTSKHETA) เป็ นมรดกโลก เมือปี ค.ศ.1994 นอกจากนี องค์การยูเนสโกไดขึนทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทส
เคต้าให้เป็ นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE)
ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL)หรือ SAMTAVRO MONASTERY อารามจอร์เจียออร์โธด็
อกซ์ และสํานั กแม่ชี ST.NINO ซึงสร้างมาตังแต่ ศตวรรษที 4 โดยพระเจ้า MIRIAN ที 3 แห่งอาณาจักรไอบีเรีย โบสถ์
แห่งนี ได้รบั การบูรณะใหญ่ในศตวรรษที 11 ในสมัยพระเจ้า GIORGI ที 1 สถานทีนี เป็ นทีฝังพระศพของพระเจ้า
MIRIAN ที 1 และพระมเหสีรวมถึงนักบุญคนสําคัญของจอร์เจีย สร้างขึนโดยสถาปนิ กชาวจอร์เจีย ชือ Arsukisdze มี
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทังยังเป็ นศูนย์กลางทีทําให้ชาวจอร์เจียเปลียนความเชือและหันมานับถือ
ศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมือปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิงก่อสร้างยุค
โบราณทีมีขนาดใหญ่ทีสุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

คํา

เดินทางกลับ สูเ่ มือง ทบิลซิ ี TBILISHI
บริการอาหารคํา ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL @TBILLISI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีสาม
เช้า

TBILISI – ZHINVALI – ANAURI - TBILISI

(B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียทีมีชือว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี เป็ นถนนสาย
สําคัญทีสุดทีถูกสร้างขึนในสมัยทีจอร์เจียอยูภ่ ายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพือใช้เป็ นเส้นทางหลักในการข้าม
เทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังทีภูมิภาคนี ถนนแห่งประวัติศาสตร์นีเป็ นเส้นทางทีจะ
นําท่านขึนสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็ นเทือกเขาทีตังอยูร่ ะหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย

ระหว่างทางนํ าท่านแวะ ชมป้อมอันนานูรี (ANAURI FORTRESS) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึนในสมัยศตวรรษ
ที 16-17 ชมร่องรอยของซากกําแพงทีล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี ไว้เปรียบเสมือนม่านทีซ่อนเร้นความงดงามของ
โบสถ์ 2 หลังทีตังอยูภ่ ายใน ซึงเป็ นโบสถของชาวเวอร์จิน ภายในยังมี หอคอยทรงสีเหลียมใหญ่ทีตังตระหง่าน จากมุม
สูงของป้อมปราการนี จะมองทัศนี ยภาพทีสวยงามของ อ่างเก็บนําชินวารี (ZHINVALI)
ทีซึงทําให้ชาวเมืองทบิลิซี มีนําไว้ดืมไว้ใฃ้และชืนชมทัศนี ยภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานทีแห่งนี จากนันออก
เดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝังแม่นํา Aragvi ผ่าน Jvari Pass ทีระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขา
คอเคซัสใหญ่
เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิน

นําท่านชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิสิทธิ ของศานาคริสต์นิกาย
ออโธด๊อก สร้างขึนเมือคริสตวรรษที 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี เป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขน
ขนาดใหญ่ ซึงชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนี โน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ งในประเทศตุรกีปัจจุบนั ) ได้
นําไม้กางเขนนี เข้ามาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็ นครังแรกในช่วงโบราณกาล

คํา

เดินทางกลับ สูเ่ มือง ทบิลซิ ี TBILISHI
บริการอาหารคํา ณ ร้ านอาหาร ดูโชว์ เบาๆ GEORGIAN NATIONAL FOLK SHOW ของทางร้ าน

เดินทางกลับสู่ โรงแรมทีพัก
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL @TBILLISI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันทีสี
เช้า

TBILISI - ALA อัลมาตี

(B/-/-)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเทียวชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุ สาวรีย ์
มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็ นปราการหินขนาดใหญ่ตังอยูบ่ นเนิ นเขาเหนื อ

นครทบิลิซี สร้างขึนตังแต่คริสต์ศตวรรษที 4 ผ่านผูป้ กครองมาหลายยุคหลายสมัยทีต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนคร
เล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ราชวงศ์อุมยั ยัด (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับได้ต่อเติ มป้อมในช่วง
คริสต์ศตวรรษที 7 ต่อมาพวกมองโกลตังชือให้ใหม่วา่ NARIN QALA แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นั ก
ประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็ นป้อมแห่งหนึ งบนเส้นทางสายไหมทีแข็งแกร่งและตีได้ยากทีสุด

จากนันนําทุกท่าน สูส่ ะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เป็ นอีกหนึ งงานสถาปั ตยกรรมทีน่ าสนใจใน
เมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปั คนิ กชาวอิตาเลืยนชือ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที 150 เมตร ลักษณะ
การออกแบบร่วมสมัย เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือวันที 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนันถูกออกแบบและสร้างที
อิตาลี และนําเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพือเข้ามาติดตังในเมือง Tbilisi ทีตังนันอยูบ่ นแม่นํา Mtkvari River
สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ทีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED ทีติดตัวรอบตัวสะพาน
เป็ นเวลา 90 นาทีก่อนทีพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า

จากนันนําท่านไป ชมวิหารศักดิสิทธิของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ทีเรียกกันว่า Sameba เป็ นโบสถ์
หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตังอยูใ่ นทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึนระหว่างปี 1995 และปี 2004
และเป็ นวิหารทีสูงทีสุด อันดับที 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก

ได้ เวลาอําลา TBILISI แล้ว นําทุกท่ านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ TBS (CHECK IN )

14.05 น.ออกเดินทาง สู่เมืองอัลมาตี ALA โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เทียวบินที KC 142
19.50 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอลั มาตี ALA (ประเทศคาซัคสถาน ) **รอเปลียนเครือง**

วันทีห้า

ALA อัลมาตี – BKK กรุงเทพ ฯ

(-/-/-)

01.05 น.ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เทียวบินที KC 931
(ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ชัวโมง 40 นาที)

08.55 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม

อัตราค่าบริการ

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 18
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิม

38,999 บาท
7,500 บาท

UPDATE PROGRAM 26JUL18
*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทังนี โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นหลัก ***
ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลียนแปลงขนาดของภาหนะ
ทีใช้ในการนําเทียว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนี กรณีทีคณะออกเดินทางกรณีทีตํากว่า 15 ท่าน
ทางคณะทัวร์จะแจ้งค่าใช้จา่ ยทีเพิมขึนในกรณีทีคณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีหวั หน้าทัวร์ไทย อํานวยความ
สะดวก

เงือนไขการจอง
งวดที 1 : สํารองทีนังจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากทีมีการจอง
พร้อมส่งรายชือและหน้าพาสปอร์ตผูท้ ีจะเดินทางทันที
งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณี ทีต้องการออกตัวภายในประเทศ กรณี ลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลียนชือผูเ้ ดินทางได้ ก่อนทีบริ ษทั ฯ จะทําการออกตัวล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง

อัตราค่าบริการนีรวม

 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ ชันประหยัด (Economy Class) , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง






ค่าทีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน รวมทังสิน 3 คืน
ค่าอาหารครบทุกมือ ตลอดรายการ
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้ าชมสถานทีทีระบุไว้ ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที เสียชีวิตเนืองจากอุบตั ิเหตุ จะคุ้มครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย
อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีทีผู้เอาประกันภัยอายุตากว่
ํ า 15 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ทังนีขึนอยูก่ บั เงือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคุ้มครอง)

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry)

นําหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิม 7 % และ ภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3 %
 ค่าบริการ และค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทีไม่ระบุไว้ ในรายการ
 พนักงานยกกระเป๋ าตามโรงแรมทีพัก

 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,ร้ านอาหาร, ทิปหัวหน้ าทัวร์ จาก
เมืองไทย USD/วัน ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืน ทีไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม
 3 USD / ท่าน สําหรับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน x 4 วัน = 12 USD
 2 USD / ท่าน สําหรับคนขับรถต่อวัน x 4 วัน = 8 USD
 3 USD /ท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 5 วัน = 15 USD
รวมค่าทิป 35 USD/ท่าน หรือประมาณ 1,150 บาทไทย

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง ณ วันนัน ทีไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัวเครืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทังหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล รับรอง บริษัทจะทําเรืองยืนเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพือให้พิจารณาอีกครัง ทังนี อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึงไม่
สามารถแจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ทงหมดหรื
ั
อบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึนอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการ
บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอืนๆเป็ นสําคัญ

หมายเหตุ โปรดอ่าน !!
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้เนื องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทีไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
ทางคณะทัวร์จะแจ้งค่าจํานวนเงินค่าทัวร์ทีเพิมขึน ตามความเป็ นจริง ในกรณีทีคณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง
พร้อมมีไกด์ อํานวยความสะดวก **
ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่า 15 ท่าน หรือตํากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณา
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิมเต็ม ตามความเหมาะสม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ทีเกิดจากสายการบิน
เครื องบินรี เลย์ ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืน ๆ ทีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิมทีเกิดขึนทางตรง หรื อ
ทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ อุบตั เิ หตุตา่ ง ๆ
เนื องจากรายการทัวร์ นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิการใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ

กํ าหนดการเดินทางอาจมี การเปลี ยนแปลงได้ เพื อความเหมาะสม ทังนี ทางบริ ษัทฯ จะยึดถื อผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีท่านถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมือง
สําหรับ ผู้โดยสาร ทีไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื องเอกสาร (VISA) หรื อ
การแจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธใน
การเข้ าและออก
หากท่ านจองรายการทัวร์ ของเรา ถื อได้ว่าท่ านได้ยอมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามที แจ้งไว้ตามเอกสาร
ด้านบนแล้ว
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าทีเหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิมเติม **
**ในกรณีทีผูโ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเกียวข้องกับวันเดินทางทีท่านได้ทาํ การจองไว้กบั ทาง
บริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตัวดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ
รับผิดชอบทุกกรณี**

