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“TBS01 GF GEORGIA ทบิลซิี ่คาซเบกี้ - มิทสเตตา - ซิกนากี” 
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บนิดวยสายการบิน กัฟแอร (GF) : ขึน้เครื่องทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

GF 153 BKK(กรุงเทพ)-BAH(บาเรนห) 11.00-14.40 

GF 083 BAH(บาเรนห)-TBS(ทบิลิซี) 23.35-05.35+1 

GF 082 TBS(ทบิลิซี)- BAH(บาเรนห) 17.50-19.00 

GF 152 BAH(บาเรนห)-BKK(กรุงเทพ) 22.25-08.55+1 

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 23  ก.ก. (ไมเกิน 1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 

กรงุเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบนิกรุงบาเรนห – สนามบนิกรุงทบลิซิ ี(-/-/-) 

08.00 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน Row Q ประตู 6 

สายการบิน Gulf Air  โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอน

การเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

11.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงบาเรนห ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที ่

GF153 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

14.40น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรงุบาเรนห (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 

23.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ 

GF083 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
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DAY 2 

สนามบนิกรงุทบลิซิ ี–  เมอืงทบลิซิ ี– ปอมอนานูร ี– เมืองคาซเบกี้ – โบสถเกอรเกตี ้– เมืองกดูาอูร ี(B/L/D) 

05.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซ ีประเทศจอรเจีย หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง 

และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว  

นําทานเดินทางสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูริมฝงแมน้ํา

คูรา (Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถ่ิน ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. 

และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสรางโดย วาคตัง จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย

จอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ไดกอตั้งเมืองนี้ข้ึนในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเปนศูนยกลางการทํา

อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองนี้อยูในสายทางหนึ่งของ

เสนทางสายไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เนื่องจากความ

ไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ตั้งที่เปนจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับทวียุโรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย  

 นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญซึ่งเปนเสนทางสําหรับใชในดานการทหารที่เรียกวา Georgian 

Military Highway ที่สรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียตกอยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียต เปนถนน

เสนทางเดียวที่จะนําทานเดินทางสูเทือกเขาคอเคซัสใหญ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ 

1,100 กม.ที่เปนเสนกั้นพรมแดนระหวางรัสเซยีและจอรเจีย  

 นําทานสู ปอมอนานูรี  (Ananuri Fortress) เปนสถานท่ีกอสรางอันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและตั้งอยูริม

แมน้ําอรักวี ที่ตั้งอยูหางจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสราง ขึ้นใหเปนปอมปราการในศตวรรษที่ 16-17 

ภายในยังมีโบสถ 2 หลังที่ถูกสรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญตั้งตระหงานอยู ทําใหเห็นภาพ

ทิวทัศนอันสวยงามของเบื้องลางและ อางเก็บน้ําซินวาลี (Zhinvali Reservoir)  และยังมีเข่ือนซึ่งเปน

สถานที่ที่สําคัญสําหรับนําน้ําที่เก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวง พรอมบผลิตกระแสไฟฟาอีกดวย 
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จากนั้นเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งเปนชื่อเมืองดั้งเดิม แตปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนชื่อ สเตพานท

สมินดา (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออรโธดอกชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสราง

สถานที่สําหรับจําศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบก้ี เปนเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูตามริม ฝงแมน้ําเทอรก้ีที่มีความยาว

ประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบนความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิ

ที่อยูปานกลางมีความชื้นและแหงแลงที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและ

ยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเปนเดือนที่หนาวเย็นที่สุด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 

นําทานเปลี่ยนการเดินทางเปนรถจี๊บ 4WD เพ่ือเดินทางไปชมความงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti 

Trinity Church) ซึ่งถูกสรางข้ึนในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda 

Sameba) ซึ่งเปนชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถศักดิ์แหงนี้สถานที่แหงนี้ตั้งอยูริมฝงขวาของแมน้ําชคเฮรี อยู

บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเปนไฮไลทของประเทศจอเจียร (การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แหงนี้ 

Ananuri Fortress 
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ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปดกั้นไดดวยหิมะที่ปกคลุมอยู และการเดินทางอาจจะเปน

อุปสรรคได แตจะคาํนึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางใหมากที่สุด ขอสงวนสิทธิ์ไมมีการคืนคาใชจายในกรณี

เดินทางไมไดเนื่องจากสภาพอากาศ)  

 

นําทานเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซึ่งเปนเมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยูบริเวณท่ีราบเชิง

เขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้เปนแหลง

ที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงท่ีสวยงาม

และมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา  

หลังจากนั้นเดนิทางกลับสูเมืองเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เพ่ือเดินทางสูที่พัก 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 

พักที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเทา 



 

                     6  
 

DAY 3 

เมอืงซิกนาก–ี วิหารบอดี – ควาเรล ี– สวนไรองุน  – เมืองทบลิิซ ี(B/L/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองซิกนากี (Sighnaghi City) ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัด

คาเคตทีี่อยูทางดานใตของประเทศ ซึ่งหางจากกรุงทบิลิซีประมาณ 110 กม. เปนเมืองเล็กๆที่มีพ้ืนที่

ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยูประมาณ 4,000 คนมีการปลูกพืชพันธุไมหลายอยาง

โดยเฉพาะตนองุนพันธุตางๆ จึงทําใหเปนเมืองที่มีความสําคัญที่มีการทําเหลาไวน ผลิตพรม และผลิต

อาหารที่สําคัญของจอรเจีย ซึ่งตอมาไดรับการบูรณะและปรับปรุงใหมีความเจริญรุงเรือง พรอมกับสิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆมากมาย จึงทําใหมีชื่อเสียงสําหรับนักทองเที่ยวใหทานไดชมความสวยงามและ

บรรยากาศของเมืองซิกนากี ที่ตั้งอยูในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญที่มีภูมิอากาศแบบสี่ฤดูในหนึ่งปและมี

อุณหภูมิปานกลาง ในฤดูรอนมีอุณหภูมิสูงที่สุดประมาณ 25 องศาเซลเซยีส สวนในฤดูหนาวอุณหภูมิจะอยู

ที่ประมาณ 1 องศา 

เดินทางสู วหิารบอด ี(Bodbe Monastery) ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่ของ เมืองซินากี ้(Sighnaghi) เปนวิหารของ

ชาวจอรเจียนที่นับถือศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกถูกสรางขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่ 9 และตอมาใน

ศตวรรษที่ 17 ก็ไดมีการ  สรางตอเติมขึ้นมาอีก จนกระทั่งวิหารแหงนี้มีความสําคัญและเปนหนึ่งในวิหารที่

จะมีนําทองเที่ยวเดินทางมาทําพิธีแสวงบุญ 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 

นําทานสูเขต ควาเรลี (Kvareli) ที่แปลวา “ไวน” ของแควนคาเคติ ที่เปน 1ในเขตที่เปนแหลงผลิตไวน 

ของจอรเจีย ที่ท่ีมีดินฟาอากาศเหมาะตอการปลูกองุนทําไวน โดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปในภูเขา 

ขนาดมหึมา จํานวน 15 อุโมงคและมีเสนทางเชื่อมแตละอุโมงค เพ่ือใหเปนที่เก็บไวนในอุณหภูม ิ

เหมาะสม จากนั้นใหทานไดชิมไวนคูวาเรลี รสเลิศ ไวนทองถิ่นท่ีมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคและสามารถซื้อ

กลับไดในราคายอมเยาว  (ประเทศจอรเจียมีชื่อเสียงเรื่องไวนโดยที่ทานไมเคยไดทราบมากอน ไวนดํา หรือ 

ไวนเหลือง เนื่องดวยวีธีการทําไวนและพันธุองุนของจอรเจียจะมีความพิเศษ ไวนแดงจะเขมจนสีออกดํา 

สวนไวนขาวจะเขมจนออกเหลือง) 

Bodbe Church 
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จากนั้นพาทานเดินทางกลับสูเมืองเมืองทบิลิซี (Tbilisi)  

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู อาหารไทย 

พักที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเทา 

DAY 4 

เมืองมิทสเคตา – วหิารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ยานเมืองเกาของทบิลิซี  – ปอมนารคิาลา – โบสถเซนตทรีนิต้ี – ถนน

คนเดินชาเดอนี่ (B/L/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคตา (Mtskheta) ที่ตั้งอยูทางดานเหนือหางจากกรุงทบิลิซีประมาณ20

กม.ในจังหวัดคารทลี่ทางดานตะวันออกของจอรเจียเมืองนี้นับวาเปนเมืองท่ีมีความเกาแหงหนึ่งของประเทศ 

และในปจจุบันเปนศูนยกลางการปกครองของแควนมคสเคตา และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยูประมาณ
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20,000 คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางดานประวัติศาสตรมากมายหลายแหงจึงไดรับการข้ึนทะเบียนให

เปนมรดกโลกในปค.ศ.1994 

นําทานไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery)  ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนาออรโธ ดอกที่ถูก

สรางข้ึนในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงนี้ตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีแมนาสองสายไหลมาบรรจบกันคือแมนามิควารี

และแมนาอรักวีและถามองออกไปขามเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักร

ของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต400ปกอนคริสตกาลจนถึง

ราวคริสตศตวรรษที่ 5 

 

นําทานไปชม วหิารสเวตสิโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral)  ซึ่งเปนโบสถอีกแหงหนึ่งที่อยูในบริเวณขอ

งมตสเคตาที่มีรูปแบบของจอรเจียออรโธดอกถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่11 โบสถแหงนี้ถือเปนศูนยกลาง

ทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอรเจีย สรางข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญเปน

อันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนา

คริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุค

โบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 

Jvari Monastery 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 

 จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซี ่

นําทานเดินทาง ชม ยานเมืองเกาของทบิลิซี (Old Town of Tbilisi) ซึ่งจะทําทานไดพบเห็นความสวยงาม

และสีสันของอาคารบานเรือนที่เปนสถาปตยกรรมอันโดดเดนโดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซีย

และยุโรป ทําใหจอรเจียมีเอกลักษณและสัญลักษณของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว 
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จากนั้นนําทานข้ึนกระเชาไฟฟาสู ปอมนาริคาลา (Narikala Fortress)  ใหทานไดชมปอมปราการซึ่งเปน

ปอมโบราณที่ถูกสรางในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไมมีความ

สม่ําเสมอกัน และตอมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก 

และตอมาในสมัยของกษัตริยเดวิด (ปค.ศ.1089-1125) ไดมีการสรางเพ่ิมเติมขึ้นอีก ซึ่งตอมาเมื่อพวกมอง

โกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกชื่อปอมแหงนี้วา นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายวา ปอมอันเล็ก 

(Little Fortress) และตอมาบางสวนไดพังทลายลง เพราะวาเกิดแผนดินไหวและไดถูกรื้อทําลายไป 

Old Town of Tbilisi 
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จากนั้นนําทานชม โบสถเซนตทรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral)  วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซีที่เรียกกันวา 

Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรโธดอกจอรเจียตั้งอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้น

ระหวางป 1995 ถึง ป 2004 และเปนวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก 

Narikala Fortress 
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จากนั้นใหทานอิสระถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street)  ซึ่งเปนถนนใหญของเมืองท่ีมีชื่อเสียงและ

กลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรางข้ึนที่มีรูปรางลักษณะใหญโตแข็งแรง และยังเต็มไปดวยรานคาที่มี

สินคาแบรนดเนมตางๆมากมาย และตามบริเวณทางเทายังเต็มไปดวยรานคาที่ขายของที่ระลึกที่เปนสินคา

พ้ืนเมืองอันหลากหลายใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัยและเลือกซื้อสินคาตางๆ 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว 

พักที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดับ3 ดาวหรือเทียบเทา  

DAY 5 

อิสระครึง่วนั – สนามบินกรุงทบลิซิ ี– กรงุเทพ (สวุวรณภมู)ิ (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองทบิลิซี่ หรือ เดินเลนชอปปงที่ Galleria Mall ศูนยการคาใจกลางกรุงทบิลิซี่ที่

เต็มไปดวยรานคารานอาหารคาเฟ และสินคาแบรนดเนมหลากหลายแบรนด  

Holy Trinity Cathedral 
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เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว 

 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรงุทบิลิซี ประเทศจอรเจีย  

17.50น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ กรงุบาเรนห โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินที ่GF082 

   ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

19.00น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ กรงุบาเรนห (เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง) 

22.25น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที ่

GF152   ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

DAY 6 

กรงุเทพ (สุววรณภูมิ) (-/-/-) 

08.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ  

 

หมายเหตุ สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจอรเจีย อาจจะปดโดยไมมีการแจงลวงหนา เชน   

  - อนุสาวรีย,โบสถและสถานที่สาคัญ ปดในวันสาคัญทางศาสนาและหรือแมแตสถานที่ทองเท่ียวสาคัญอ่ืนๆ 

อาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา หรือการเขาชมที่เปนแขกของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาล,หรือกรณทีี่ 

 ผูปกครองรัฐเขาเยี่ยมชม อาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา เปนตน     

 - เนื่องจากเปนประเทศท่ีเคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติทั้งรัสเซยี เปอรเซยี มองโกเลีย ดังนั้นอาหารสวนใหญ 

 จะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน        

 - โดยปกติรานอาหารสวนใหญในจอรเจีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-14.00 น. สวนมื้อคาเร็วที่สุด 

 คอืเริ่มเวลา 19.00 น. เปนตนไป 

- เนื่องจากประเทศจอรเจียประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายออโทด็อกซเปนหลักมาตั้งแตในอดีต ทํา 

ใหประเทศแหงนี้มีโบสถและวิหารที่เกาแกที่เปดใหนักทองเที่ยวเขาชม ซึ่งเวลาเขาโบสถหรือวิหารตองใชผาคลุม 
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ศรีษะ ดังนั้นกรุณาเตรียมผาคุลมศรีษะไปดวย หรือกรณีท่ีไมไดนาติดตัวไปทางโบสถหรือวิหารจะมีผาคลุมให 

 

 

****************************************************************** 

 

** หากลกูคาทานใดทีจ่าํเปนตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบรษิัท ทุก

ครัง้กอนทําการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใด

มีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวนัจองทวัรทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  

อัตราทานละ 

1 เดก็ 2 ผูใหญ  

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเกนิ 12 ป) 

อัตราเดก็ ทานละ 

1 เดก็ 2 ผูใหญ 

เด็กไมมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเกนิ 12 ป) 

อัตราเดก็ ทานละ 

พักเด่ียว 

เพิม่ 

อัตรา หองละ 

ไมใชตัว๋เครื่องบิน

อัตรา  

ทานละ 

27 ตค. – 01 พย. 62 29,900 29,900 29,900 5,000 16,900 

03 – 08 พฤศจิกายน 62 29,900 29,900 29,900 5,000 16,900 

17 – 22 พฤศจิกายน 62 29,900 29,900 29,900 5,000 16,900 
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** อัตรานี้ยงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 54 ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ 

ทริป ตอ ลกูคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถให

มากกวานีไ้ดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทาง

ทุกทาน ที่สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุมถึง 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  

(ไมมีที่นัง่บนเครื่องบิน) 

 

** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมวีตัถปุระสงคเดินทางไป เพื่อการทองเทีย่ว ประเทศจอเจียร ไมจําเปนตองยืน่ขอวซีา 

โดยสามารถพํานกัไดไมเกิน 1ป ตอครัง้ **  

 

** บริษัทขอสงวนสทิธิ์ อัตรานี้เฉพาะนกัทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

** 

 

อัตราคาบริการนี ้รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษี

ส น า ม บิ น    

  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง 

  อัตราคาบริการระบุ 
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 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน GULF AIR อนุญาตใหโหลดกระเปา

สัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมนี้าํหนักไมเกนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องบนิไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไม

จํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 

   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ต า ม 

   กรมธรรม)  

 

อัตราคาบริการนี ้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารใน

หองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 54 USD  ตอ ทริป  ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 

1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตาม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน 

ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด

มาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสายการ

บิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
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× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณตีองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชาํระเงนิ 

 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะ

ยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี

เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ 

ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆใน

กรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดท้ังนี้ 

ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูต

ปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอน

ออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงท้ังหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละ

คณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการ

ดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
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เงือ่นไขสาํคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถ

เดินทางได หากผู เดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่

เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 ก

รณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอ

สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได 

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ข้ึนอยู

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง

สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 

7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียม

ลวงหนา กรณมีีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีท่ี

ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวา

สวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตร

โดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให

ทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 
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 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป 

หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอ

เจาหนาท่ีเปนกรณพีิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคา

หองพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจ

เล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนนี้เพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเที่ยว

ตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยว

กลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดิน

บนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัท

จะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบ

ลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่งท่ีทานไมตองการไดรับ

บริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ

คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานเดินทาง 3 ทาน จะไมไดหองพัก Tripple เนื่องจากโรงแรมที่รัสเซียไมมีหองพัก Tripple สําหรับ

บางโรงแรม จึงขอแจงไว ณ ที่นี้ และทานไดพักเปนหอง Twin 2 ทาน และพักเดี่ยว 1 ทาน ทานที่พักเดี่ยวบริษัท

ตองขอเก็บคาพักเดี่ยวเพ่ิมเติม 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ 

จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง 
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 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มี

กระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา

ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยัน

ดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ี

บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร

โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดย

สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอน

ของแตละคณะ 

 เก่ียวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะ

พยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะ

แตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการคนืคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  
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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมาย

ปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้ เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักใน

ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคยีงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เมื่อทานชาํระเงนิคาทวัรใหกบัทางบรษิัทฯแลวทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
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