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NT538
ทวัรจ์อรเ์จยี MOTORBIKE TOUR 7 วัน 4 คนื (QR)
ทัวรจ์อรเ์จยี , 7 วัน 4 คนื ,

RAMADA ENCORE  , BEST WESTERN  , BORJOMI PARADISE

ทวัรจ์อรเ์จยี Motorbike Tour - ชมโบสถเ์มเตค ี- ชมป้อมนารกิาลาโบราณสมยัยคุศตวรรษท ี4 - ชมมหาวหิารศกัสทิธบิลิซิี
ชมอารามม็อตซาเมตา - ขบัมอเตอรไ์บค ์ไปตามเสน้ทางเมอืงบอรโ์จม ี- ชมอุทยานแหง่ชาตบิอรโ์จม-ีคาราเกาล ี

ขบัมอเตอรไ์บคไ์ปตามเสน้ทางมุง่หนา้กลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี- ชมบรเิวณโรงอาบน้าํแรก่ํามะถนั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - โดฮา

23.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์สายการบนิการต์ารแ์อรเ์วย ์อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนัท ี4 ประตทู ี8-9
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิแถว Q เจา้หนา้ทรีอตอ้นรับอํานวยความสะดวก

วนัท ี2
กรุงเทพฯ - โดฮา - ทบลิซิ ี- ยา่นเมอืงเกา่ทลบิซิ ี- มหาวหิารศกัสทิธบิลิซิี

02.35น.



ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร ์โดย สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทยีวบนิ QR837 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 07.10 ชวัโมง)

05.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา (DOH) เพอืรอเปลยีนเครือง 1.30 ชวัโมง

07.10 น.
ไดเ้วลานําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานทบลิซิ ิเมอืงทบลิซิ ิประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทยีวบนิ QR355
บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง(ใชร้ะยะเวลาประมาณ 03.15 ชวัโมง)

11.30 น.
ถงึทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีเมอืงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี หลังพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับสมัภาระแลว้

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเขา้ชม โบสถเ์มเตค ี(Metekhi Church)โบสถเ์กา่แกอ่ายุราว 800 ปีซงึสรา้งอุทศิใหแ้กพ่ระแม่มารี

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ สะพานสนัตภิาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซงึเชอืมระหวา่งตัวเมอืงเกา่และเมอืงใหม่
เปิดใชง้านครังแรกเมอืปี ค.ศ. 2010 จัดวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทสีวยงามชนิหนงึซงึพาดผา่นแม่น ้าํครูา 

จากนันนําทา่นนังกระเชา้เคเบลิขนึชม ป้อมนารกิาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษท ี4
ซงึนักประวัตศิาสตรย์กย่องวา่เป็นป้อมปราการป้อมหนงึบนเสน้ทางสายไหมทแีข็งแกร่งและตไีดย้ากทสีดุ จากนันชม โรงอาบน ้าํแร่เกา่แก ่(Bath
Houses)ทนีีมชีอืเสยีงในเรืองบอ่น ้าํรอ้นกํามะถันธรรมชาต ิ(Sulphur Spring Water) 

จากนัน นําทา่นชม มหาวหิารศกัสทิธบิลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi)
หรืออกีชอืหนงึคอืโบสถ์Samebaเป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยี
อกีทังยังถูกจัดใหเ้ป็นสงิกอ่สรา้งทางศาสนาทมีขีนาดใหญ่มากทสีดุในแถบอ่าวเปอรเ์ซยี และมคีวามสงูเป็นอันดับ 3 ของโลกอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RAMADA ENCORE ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ทบลิซิ ี- โบสถบ์ากราต ิ- อารามม็อตซาเมตา - อารามจลีาต ิ- คไูตซี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นขับมอเตอรไ์บคไ์ปตามเสน้ทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงคไูตซ ี(Kutaisi) ระหวา่งทาง นําทกุทา่นชม โบสถ ์BagratiCatherdral
สรา้งในปีศตวรรษท ี11 สะทอ้นถงึสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเดน่ชดั
แมว้า่ตัวโบสถจ์ะไดรั้บความเสยีหายทังจากศัตรูผูรุ้กรานและภัยธรรมชาตมิาหลายศตวรรษ แตก็่ไดม้กีารบรูณะมาโดยตลอด
ทกุทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนโ์ดยรอบเนืองจากโบสถตั์งอยู่บนเนนิเขา Ukimerioniทําใหส้ามารถมองเห็นทัศนียภาพทสีวยงามไดโ้ดยรอบ

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางมุ่งหนา้ตอ่สูเ่มอืง คไูตซ ี

ระหวา่งทาง นําทา่นแวะชม อารามม็อตซาเมตา (Motsameta Monastery)
เป็นอารมขนาดเล็กและสวยงามมากมป้ีอมปราการทรงกลมประดับดว้ยโดมรูปยอดแหลม อารามตังอยู่เหนือแม่น ้าํ
Rioniตามตํานานกลา่ววา่อารมแหง่นีสรา้งขนึในสถานทซีงึผูรุ้กรานชาวมุสลมิประหารดาวดิและคอนสแตนตนิมัคเฮเดซเจา้ชายจอรเ์จยีซงึปฏเิสธทจีะรับอสิลาม
ในหอ้งโถงวัดเล็ก ๆ
ทมีคีวามโดดเดน่มหีบีรูปสเีหลยีมผนืผา้ขนาดใหญ่ทมีหีอ้งโถงของเจา้ชายผูเ้คร่งศาสนาทไีดรั้บการยกย่องจากครสิตจักรจอรเ์จยี



อารามม็อตซาเมตาดงึดดูฝงูชนของนักทอ่งเทยีวดว้ยความเชอืโชคลางโบราณ
ถา้หากใครคลานสามครังภายใตห้บีและทําใหค้วามปรารถนาในขณะทกํีาลังบชูาเจา้ชายเดวดิและ คอนสแตนตนิจะอนุญาต ซารบ์ารัทIII
สรา้งโบสถข์นึใหม่ในศตวรรษท ี10 อาคารถูกสรา้งขนึใหม่อกีครังในศตวรรษท ี19 

และนําทา่นแวะชม อารามจลีาต ิ(Gelati Monastery)แลนดม์ารก์ทางศาสนาและวัฒนธรรม ซงึสรา้งมาตังแต ่ปี ค.ศ. 1106
อารามนีมชีอืเสยีงทางดา้นโมเสกและภาพวาดจติรกรรมฝาผนังทมีมีาตังแตศ่ตวรรษท ี12-19

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
BEST WESTERN ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
คไูตซ ี- ถ้าํโพรมธิอีสุ - มารว์ลิแีคนยอน - อทุยานแหง่ชาตบิอรโ์จมคีาราเกาล ิ- บอรโ์จมี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นขับมอเตอรไ์บคไ์ปตามเสน้ทางมุ่งหนา้สู ่เมอืงบอรโ์จม ี(Borjomi) 

นําทา่นเขา้ชม ถ้าํโพรมธิอีสุ (Prometheus Cave) **คา่นงัเรอืเขา้ถ้าํ 6 USD ไมร่วมในโปรแกรม** หนงึในถ ้าํอันน่าอัศจรรยข์องชาวจอรเ์จยี
ถูกคน้พบครังแรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแตง่ใหม่เมอืปี ค.ศ.2012 เพอืรองรับนักทอ่งเทยีวทมีาเขา้ชมมากมายในแตล่ะปี
พบความสวยงามของหนิงอกหนิยอ้ยทสีะทอ้นแสงสตีระการตาภายในตัวถ ้าํ 

จากนัน ระหวา่งทางนําทา่นแวะจากนันนําทา่นสู ่มารว์ลิแีคนยอน (Martvili Canyon) ตังอยู่ในเขต Samegrelo ทางตะวันตกของประเทศ
เดมิทนีีเคยเป็นทอีาบน ้าํของเจา้หญงิในอดตี ปัจจบัุนโตรกผานีเปิดใหท้อ่งเทยีว โดยลอ่งเรือยางในระยะทางสนั  ๆราว  ๆ300 เมตร
ใหท้า่นไดช้มธรรมชาตอิย่างเต็มที

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ชม อทุยานแหง่ชาตบิอรโ์จม-ีคาราเกาล ี(Borjom-Kharagauli National Park) เขตอนุรักษ์ตอนกลางของประเทศ
บรเิวณแถบเทอืกเขาคอเคซสันอ้ย ทยีาวนานขนานไปกับเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ แหลง่สายธารน ้าํแร่ธรรมชาติ
ทดลองดมืน ้าํแร่ธรรมชาตทิขีนึชอืของเมอืง และเดนิชมสวนป่าสนอันสวยงาม และอุดมสมบรูณ์ 

เมอืงบอรโ์จม ี(Borjomi)เมอืงตากอากาศเล็กๆในหบุเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยี มปีระชากรอาศัยอยู่ไม่ถงึ 15,000 คน
แตเ่ป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงระดับโลกในเรืองน ้าํแร่ โดยน ้าํแร่ยีหอ้บอรโ์จมไีดม้กีารบรรจ ุณ ธารน ้าํแร่บรสิทุธทิไีหลรนิจาก ยอดเขาบาคเุรยีนี
(Bakuriani mountain) และสง่ออกไปขายกวา่ 40 ประเทศทัวโลก
โดยในอดตีชาวเมอืงเชอืกันวา่จะทําใหม้สีขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้ทา่นสามารถลมิลองน ้าํแร่จากธรรมชาตขิองเมอืงบอรโ์จมี
หรือสามารถซอืขวดทขีายบรเิวณใกลเ้คยีงเพอืบรรจนุ ้าํเพอืดมืได ้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
BORJOMI PARADISE ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
บอรโ์จม ี- ถ้าํวาดเซยี - ป้อมปราการราบตั - ทบลิซิี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นขับมอเตอรไ์บคไ์ปตามเสน้ทางมุ่งหนา้กลับสู ่เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) 



ระหวา่งทาง แวะเขา้ชม อารามถ้าํวาดเซยี (Vardzia Cave) ตังอยู่ทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยี
ซงึไดส้รา้งอารามตามไหลเ่ขาและมแีม่น ้าํมัควารี ไหลผา่น โดยอารามแหง่นีสรา้งในสมัยกลางครสิตวรรษท ี12
อารามแหง่นีไดอ้ยู่ในรายชอืทจีะประกาศเป็นมรดกโลกอกีแหง่ของประเทศจอรเ์จยี

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม ป้อมปราการราบตั (Rabati Fortress) ซงึเป็นป้อมปราการทสีรา้งลอ้มรอบเ มอืงอคัฮลัสคิ ี(Akhaltsikhe)
ซงึเป็นเมอืงทางตอนใตข้อง ประเทศจอรเ์จยี ใกลพ้รมแดนอารเ์มเนีย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RAMADA ENCORE ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
โรงอาบน้าํแรกํ่ามะถนั - ทบลิซิ ี- โดฮา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ใหท้า่นไดจั้ดเตรียมสมัภาระของทา่น ชว่งสาย จากนันนําทา่นชมบรเิวณ โรงอาบน้าํแรกํ่ามะถนั (Sulphur Baths)
หรือภาษาจอรเ์จยีนเรียกวา่AbanotUbani (อะบานู อุบาน)ิ
เป็นสถานทสํีาหรับแชน่ ้าํพรุอ้นทมีแีร่กํามะถันตามตํานานเลา่ขานวา่ในสมัยพระเจา้วัคตังทกีอรก์ัซลนีกเหยียวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดังกลา่วจงึทําใหค้น้พบบอ่น ้าํพรุอ้นแหง่นีขนึ
ลักษณะของโรงอาบนา้ คลา้ย  ๆกับการออนเซนของชาวญปีุ่ นผสมรวมกับการอาบนา้ แบบตรุกชีมหมู่โรงอาบนา้
ทมีกีารสรา้งและใหบ้รกิารตังแตยุ่คกลางจนถงึปัจจบัุน ทมีรีูปแบบตัวอาคารทหีลากหลาย บางแหง่สรา้งเป็น
หลังโดมบางแหง่มหีอมนิาเร่ตข์นาบขา้งประดับดว้ยโมเสคชนิเล็กสวยงาม ใหท้า่นไดอ้สิระแชน่ ้าํผอ่นคลาย 1 ชวัโมง

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
อสิระ เดนิเลน่และชอ้ปปิงตามอัธยาศัยใน เมอืงทบลิซิี

19.30 น.
ถงึเวลาสมควรนําคณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ิเพอืกลับสู ่กรุงเทพฯ

21.25 น.
นําทา่นออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร ์โดย สายการบนิเตอรก์ารต์ารแ์อรเ์วย ์เทยีวบนิท ีQR358
บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 03.05 ชวัโมง)

23.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา(DOH) เพอืรอเปลยีนเครือง 2.40 ชวัโมง

วนัท ี7
กรุงเทพฯ

02.10 น.
นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิการต์ารแ์อรเ์วย ์เทยีวบนิท ีQR834
บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง(ใชร้ะยะเวลาประมาณ 06.30 ชวัโมง)

12.40 น.
ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์อรเ์จยี



ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี25 เมษายน 2562 เวลา 16:42 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์อรเ์จยี

อัตรานรีวม

•  คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ สายการบนิการต์า้รแ์อรเ์วย ์30 กโิล/ท่าน

• คา่เช่ามอเตอรไ์บค์

• คา่น ้าํมนัสาํหรบั 950 กโิลเมตร

• โดรนถา่ยภาพและวดิโีอ

• น ้าํดมืวันละ 2 ขวด

• กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

อัตรานไีมร่วม

•  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• ทปิไกดข์นึอยูก่บัความประทับใจการใหบ้รกิารของท่าน

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• ใบขบัขสีากลประเภทรถจักรยานยนต์

เงอืนไขการสํารองทนัีง

•  กรณุาสาํรองทนัีง+ชําระเงนิมดัจําท่านละ 60% ของคา่ทัวรท์ังหมด พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

เงอืนไขการเดนิทาง

•  บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ



ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคนืคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ
ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุในรายการเดนิทาง

• บรษัิทของสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทังสนิบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพอืท่องเทยีวประเทศจอรเ์จยีเท่านัน

• เทยีวบนิ และรายการท่องเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• โรงแรมทพีกัในประเทศจอรเ์จยีมมีาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของทพีกัแตกตา่งกบัประเทศไทย
โดยโรงแรมทพีกัทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศจอรเ์จยีตามทรีะบุในรายการท่องเทยีวเท่านัน
โรงแรมทปีระเทศจอรเ์จยีโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอืDouble)
ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม
ซงึมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั

• กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะสว่นตวั

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทุกครงัมเิช่นนันทางบรษัิทฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ

เงอืนไขการยกเลกิงาน

•  สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(10 ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็
และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ



• **สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน
ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศจอรเ์จยีโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและจอรเ์จยี
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ
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