
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีห่นึง่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี                    

 

18.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการ

บนิ Turkish Airlines  โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 
21.45 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK065 (กรุณาเช็คเทีย่วบนิใน

ตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี– สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี – ป้อมอนันานูร ี– 

อา่งเก็บน า้ชนิวาร ี– เมอืงคาซเบกี ้– น ัง่รถ 4WD ขึน้ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้– กูดาอูร ี

 

04.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

06.15 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยเทีย่วบนิที ่TK378 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

09.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิทบลิซิี กรุงทบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่กรุงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมืองหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจอร์เจยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ามตควา

ร ี(Mtkvari) ถูกสรา้งโดยกษัตรยิว์าคตัง กอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแห่งคาร์ตลี (ไอบเีรีย) ขึน้ใน

ครสิตศ์ตวรรษที่ 4 และเป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของอาณาจักรไอบีเรีย อีกทัง้ทบลิซิจิงึเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม 

สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสในประวัตศิาสตร ์และยังเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม ปัจจุบันยังมีบทบาท

ส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการการปกครอง ย่านเศรษฐกจิ การขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางดา้นยุทธศาสตร์

ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดเชือ่มต่อระหว่างทวปีเอเชยีกับทวปียุโรป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 น าท่านเดนิทางไปตามเสน้ทางหลวงของประเทศจอรเ์จยีที่มชีือ่ว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสายที่

ส าคัญที่สุดที่ถูกสรา้งขึน้ในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้ม

เทอืกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) จากรัสเซยีมายังจอรเ์จยี  
  

 น าท่านชม ป้อมอนันานูร ี(Anauri Fortress) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ป้อมปราการอันเก่าแก่ มี

ก าแพงลอ้มรอบ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอารักว ีซึง่เป็นแม่น ้าสายส าคัญของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่16-17  

 น าท่านชมร่องรอยของซากก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการแห่งนี้ซึง่ภายในประกอบไปดว้ยโบสถ ์2 หลัง ซึง่เป็นโบสถข์อง

ชาวเวอร์จนิ และยังมหีอคอยทรงสีเ่หลีย่มที่ตัง้ตระหง่าน จากมุมสงูของป้อมปราการ ซึง่จะท าใหท้่านมองเห็นทัศนียภาพ

ของ อา่งเก็บน า้ชนิวาร ี(Zhinvali Reservior) ซึง่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บกักน ้าไวใ้ชผ้ลติไฟฟ้า และใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่

ไวใ้ช ้
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 



 
 น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรอืเปลีย่นชือ่เป็นเมอืงสเตปันสมนิดา (Stepantsminda) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองเล็กๆรมิแม่น ้าเทอร์กี ้ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศมีพรมแดนใกลก้ับประเทศ

รัสเซยี อยู่บนความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี โดยในชว่งฤดูรอ้นอณุหภูมอิยู่

ทีป่ระมาณ 15 องศาเซลเซยีส และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นค่อนขา้งยาวนาน อณุหภูมเิฉลีย่ อยู่ทีป่ระมาณ -5 

องศาเซลเซยีส ในชว่งเดอืนมกราคมจะเป็นชว่งทีห่นาวเย็นทีส่ดุ  

  

 น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ น่ังรถ 4WD ขึน้ชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรอื

โบสถส์มนิดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่

14 ดว้ยหนิแกรนิตขนาดใหญ่ บนยอดเขาที่มีความสูงถงึ 2,170 เมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นโบสถช์ือ่ดังกลางหุบเขา

คอเคซัส ซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ดว้ยทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขาคอเคซัส และ

โบสถเ์ล็กๆทีต่ัง้อยู่อย่างโดดเด่นและสวยงาม จงึท าใหส้ถานที่แห่งนี้เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่ว  

 หมายเหตุ : ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน – ถงึกลางเดอืนเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศจอรเ์จยี 

ไมว่่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมอิากาศไมเ่อือ้อ านวย ถนนปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิค่า ไม่วา่ส่วนใด ส่วนหนึง่ ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบั

ตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีบ้รษิทัฯขอปรบัเปลีย่นโปรแกรมพาทา่นเดนิเล่นในเมอืงคาซเบกีแ้ทน ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึ

ความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั  
 

 
  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงกูดาอูร ี(Gudauri) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) เมอืงสกรีีสอรท์ที่มชีือ่เสยีง 

ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชงิเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร และยังเป็นสถานที่

พักผ่อนและเล่นสก ีในชว่งระหว่างเดอืนธันวาคม - เมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอด 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ GUDARI INN HOTEL, GUDAURI หรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหตุ : กรณีโรงแรมในเมอืงกูดาอูรเีต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการพาคณะนอนโรงแรมในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน และขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ย

กบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

 



 
วนัทีส่าม เมอืงกูดาอูร ี– อนุสาวรยีม์ติรภาพรสัเซยี-จอรเ์จยี – เมอืงมสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอเวรี ่– มหาวหิารจวาร ี– 

เดอะ โครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี – กรุงทบลิซิ ี          

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 น าท่านชม อนุสาวรีย ์ม ิตรภาพรสัเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสาวรีย์หิน

คอนกรตีทรงกลมขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบโซเวียต สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 

ปีของสนธสัิญญา Georgievsk สนธสัิญญาที่แสดงถงึมติรภาพระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซยี ภายในตกแต่ง

ดว้ยประเบือ้งโมเสกสสัีนสดใส บอกเล่าถงึเรือ่งราวประวัตศิาสตร ์และวถิชีวีติของรัสเซยีและจอรเ์จยี  และหากมองจากมุมนี้ 

ท่านยังสามารถมองเห็นหุบเขาปีศาจ (Devil’s Valley) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาคอเคซัสอกีดว้ย 
 

   

  

 น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองศูนยก์ลางทางศาสนาของ

ประเทศจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ในอดีตเมอืงนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึง่เป็น

อาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึปี ค.ศ.500 แต่ในปัจจุบันไม่มอีะไรหลงเหลอือยู่เลย 
 

 น าท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) สรา้งขึ้นราวศตวรรษที่  11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็น

ศูนยก์ลางทางศาสนาที่ศักดิส์ทิธิท์ี่สุดของจอร์เจีย สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จีย ชือ่ Arsukisdze เป็นโบสถท์ี่มีขนาด

ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และยังเป็นศูนยก์ลางศาสนาที่ท าใหช้าวจอรเ์จียเปลี่ยนความเชือ่และหันมานับถือศาสนา

ครสิต ์และท าใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณที่มี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศ ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกท้ีง่ดงามทีส่ดุ 



 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

  

 น าท่านชม มหาวหิารจวาร ี(Jvari Monastry) หรอืเรยีกไดอ้กีชือ่วา่ อารามแหง่ไมก้างเขน (Monastery of the 

Cross) อันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์ิกายออร์ทอดอกซ ์ภายในมไีมก้างเขนขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางโถง สรา้งขึน้เมือ่ปี

ครสิต์ศวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียใหค้วามเคารพนับถือวหิารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ซึง่กล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชนีีโน่ 

แห่งคัปปาโดเกยี (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกใีนปัจจุบัน) เป็นผูน้ าไมก้างเขนนี้เขา้มาและเผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรก

ในชว่งโบราณกาล 
  

 
 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงทบลิซิ ี  



 
 น าท่านชม เดอะ โครนิเคลิ ออฟ จอรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 

อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1985 โดยจติรกรชาวจอร์เจีย 

Zarab Tsereteli สรา้งขึน้เพื่อเฉลมิฉลองการครบรอบ 3,000 ปีแห่งอ านาจอธิปไตย และฉลองการครบรอบ 2,000 ปีของ

ศาสนาครสิตใ์นจอรเ์จยี โดยบอกเล่าเรือ่งราวประวัตศิาสตรแ์ละศาสนาของประเทศจอรเ์จยี ผ่านเสาหนิยักษ์ จ านวน 16 ตน้ 

หากมองจากดา้นบนเนนิเขานี้ ท่านยังสามารถมองเห็นความสวยงามของเมอืงทบลิซิไีดอ้กีดว้ย 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

พกัที ่ BEST WESTERN CITY CENTRE HOTEL, TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่ ี ่ กรุงทบลิซิ ี– เมอืงไซหน์าก ี– ก าแพงเมอืงโบราณ – เมอืงควาเรล ี– ชมิไวนคู์วาเรล ี– เมอืงทบลิซิ ี         

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไซหน์าก ี(Sighnaghi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมอืงทีเ่ป็นเอกลักษณ์และมคีวาม

สวยงามทีสุ่ดเมืองหนึ่ง ของประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้เหนือกว่าระดับน ้าทะเล 790 เมตร ตัง้อยู่ในหุบเขาอลาซานี (Alazani 

Valley) และเทือกเขาคอเคซัส ไดรั้บสมญานามว่าเป็น นครแห่งความรัก (Love City) อีกทัง้ที่เมืองแห่งนี้ยังสามารถ

ประกอบพธิกีารแต่งงาน หรอืจดทะเบียนสมรสเมื่อใดก็ได ้และเมอืงแห่งนี้ยังมชีือ่เสยีงในการท าไร่องุ่น ทีส่ามารถผลติไวน์ 

ไดถ้งึ 70 % ของประเทศ น าท่านชม ก าแพงเมอืงโบราณ(Sighnaghi City Wall) ที่มีความยาวถงึ 5 กโิลเมตร และ

หอคอย 23 หลัง ที่คงเหลือเพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย ถูกสรา้งขึน้ในสมัยของกษัตรยิ์จอร์เจีย อีเรเคิลที่ 2 ในปี 1770 

นับเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญทีส่ดุในเขตคาเคต ิอสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูป และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง

ไดต้ามอัธยาศัย 



 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 

 น าท่านสู ่เมอืงควาเรล ี(Kvareli) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) ค าว่าควาเรลี แปลว่า “ไวน์” เป็นเมือง

หนึ่งของแควน้คาเคต ิที่ข ึน้ชือ่ว่าเป็นแหล่งผลติไวน์ของจอร์เจีย และเป็นเมืองที่มีสภาพดนิฟ้าอากาศเหมาะแก่การปลูก

องุ่นเพื่อท าไวน์ โดยมีการท าอุโมงคส์กัดเขา้ไปภายในภูเขาขนาดใหญ่ จ านวน 15 อุโมงคแ์ละมีเสน้ทางเชือ่มต่อแต่ละ

อโุมงค ์เพือ่ใชเ้ป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมทิีเ่หมาะสม อีกทัง้จอรเ์จยี (Georgia) ยังถือเป็นหนึง่ในชาตทิี่ผลติไวน์เกา่แกท่ีสุ่ด

ในยุโรป และไดช้ือ่ว่าเป็น “The birth place of wine” หรอื “The Cradle of Wine Making” จากหลักฐานทีพ่บเชือ่กันว่ามี

การผลติไวน์เกดิขึน้เมือ่ ประมาณ 5,000 – 7,000 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช  

 จากนัน้ใหท้่านได ้ชมิไวนคู์วาเรล ีซึง่เป็นไวน์ทอ้งถิน่รสเลศิ ที่มชีือ่เสยีงทีสุ่ดในภูมภิาคและใหท้่านสามารถซือ้กลับไดใ้น

ราคาย่อมเยาว ์ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงทบลิซิ ี
 

  
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ BEST WESTERN CITY CENTRE HOTEL, TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 



 
 

วนัทีห่า้ กรุงทบลิซิี – โบสถโ์ฮลทีรนิติีแ้ห่งเมอืงทบลิซิ ี– เมอืงเกา่ทบลิซิ ี– ป้อมนารกิาลา – โรงอาบน า้โบราณ – ถนน

คนเดนิชาเดอนี ่– สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี – สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 น าท่าน ชมกรุงทบลิซิ ีเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี  

 น าท่ านชม โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี  (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือมหาวิหารซาเมบา 

(Sameba) เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมืองหลวงของจอร์เจีย สรา้งขึน้ระหว่างปี 

1995 และปี 2004 และเป็นวหิารที่สงูที่สดุ อันดับที่ 3 ของโบสถอ์อร์ทอดอกซใ์นโลก มหาวหิารซาเมบา (Sameba) หรือ 

Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เป็นโบสถค์รสิตน์กิายออรท์อดอกซ ์สรา้งขึน้ในปี 1995 ถงึ 1997 ถอืเป็นโบสถท์ีม่คีวาม

สวยงาม และใหญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 3 ของโลกอกีดว้ย  
 

 
  

 น าท่านชม เมอืงเก่าทบลิซิี (Old town) น าท่านขึน้กระเชา้ชม ป้อมนารกิาลา (Narikala Fortress) ซึง่เป็นป้อม

ปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่4 เพื่อใชป้กป้องเมอืงทบลิซิ ีโดยชือ่ Nari-

Kala นั้นเป็นภาษาเปอร์เซยี แปลว่า “ป้อมที่ไม่สามารถตีแตกได”้ นักประวัตศิาสตร์ต่างยกย่องว่าป้อมนารกิาลาแห่งนี้เป็น

ป้อมแห่งหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีม่คีวามแข็งแกร่งและตไีดย้ากทีส่ดุ  



 

   

  

 น าท่านชม โรงอาบน า้โบราณ หรอือะบาโนตูบาน ี(Abanotubani) ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับแชน่ ้าพุรอ้นทีม่สีว่นผสมของ

แร่ก ามะถัน ซึง่เชือ่กันว่าในน ้าพุรอ้นมแีร่ธาตุต่างๆทีช่ว่ยก าจัดของเสยีและท าใหผ้วิพรรณเปล่งปลั่ง และโรงอาบน ้ารอ้นแห่ง

นี้ไดเ้ปิดใหบ้รกิารมาอย่างยาวนานและในปัจจุบันยังคงเปิดใหบ้รกิารอยู่ 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 

 



 
 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni Street) ถนนคนเดนิของเมืองทบลิซิทีี่มชีือ่เสยีงและกลิน่อายแบบ

ยุโรป สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นขายของที่ระลกึแบบพื้นเมือง และสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆใหเ้ลือกหลากหลาย 

อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัยไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าเช็คอนิ 

และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

17.25 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK383 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี**เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

20.15 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่TK064 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีห่ก สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี– สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

02 – 07 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 

02 APR TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

03 APR TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

06 APR TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

06 APR TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

37,999 9,999 21,999 

05 – 10 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 

05 APR TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

06 APR TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

09 APR TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

09 APR TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

37,999 9,999 21,999 

22 – 27 เมษายน 2563 

 

22 APR TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

23 APR TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

26 APR TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

26 APR TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

35,999 7,999 19,999 

26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2563 

(วนัแรงงาน) 

26 APR TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

27 APR TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

30 APR TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

30 APR TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

35,999 7,999 19,999 

04 – 09 พฤษภาคม 2563 

(วนัฉตัรมงคลและวนัวสิาขบูชา) 

04 MAY TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

05 MAY TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

08 MAY TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

08 MAY TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

37,999 9,999 21,999 

07 – 12 พฤษภาคม 2563 

07 MAY TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

08 MAY TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

11 MAY TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

11 MAY TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

35,999 7,999 19,999 

20 – 25 พฤษภาคม 2563 

20 MAY TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

21 MAY TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

24 MAY TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

24 MAY TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

35,999 7,999 19,999 

29 พฤษภาคม – 03 มถินุายน 2563 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระราชนิ)ี 

29 MAY TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

30 MAY TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

02 JUN TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

02 JUN TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

37,999 9,999 21,999 

02 – 07 มถินุายน 2563 02 JUN TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 37,999 9,999 21,999 



 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระราชนิ)ี 03 JUN TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

06 JUN TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

06 JUN TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

11 – 16 มถินุายน 2563 

11 JUN TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

12 JUN TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

15 JUN TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

15 JUN TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

35,999 7,999 19,999 

25 – 30 มถินุายน 2563 

25 JUN TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

26 JUN TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

29 JUN TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

29 JUN TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

35,999 7,999 19,999 

01 – 06 กรกฎาคม 2563  

(วนัอาสาฬหบูชา) 

01 JUL TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

02 JUL TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

05 JUL TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

05 JUL TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

37,999 9,999 21,999 

03 – 08 กรกฎาคม 2563 

(วนัอาสาฬหบูชา) 

03 JUL TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

04 JUL TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

07 JUL TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

07 JUL TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

37,999 9,999 21,999 

23 – 28 กรกฎาคม 2563 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

23 JUL TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

24 JUL TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

27 JUL TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

27 JUL TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

36,999 8,999 20,999 

24 – 29 กรกฎาคม 2563 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

24 JUL TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

25 JUL TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

28 JUL TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

28 JUL TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

36,999 8,999 20,999 

 

** เด็กทารก (Infant) อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 10,000 บาท ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,800 บาท** 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอือัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 20 ก.ก. 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่าน Triple 

ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้

เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดื่มทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา

ค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนยีม 1,800 บาท (THB) 

รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 



 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 

15,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาช าระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อน

เวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความ

ประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั ้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน ใหถ้ือว่านักท่องเที่ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นั้นๆ

ทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์

เวลา 08.30 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 น.-12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิทฯ 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน

ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจ

ประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด 

พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่

วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใช้จ่ายตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทั ้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่าน

ยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 08.30 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 น.-12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 



 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน 

และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรือ 

อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี่ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับที่น่ังบนเครื่องบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกที่น่ังบน

เครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีสุ่ดเท่าที่

จะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชั้ดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง

กะทันหัน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ

อืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 

หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือ

ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง 

เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซ่ามา

ใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่า

ภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้ง

กับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะ

รับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก

ปฏบัิตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 



 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร

ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ข ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 


