
 



วนัทีห่น ึง่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี                    

 

20.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร์ U สายการ

บนิ Turkish Airlines  โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

 
23.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล  ประเทศตรุกี โดยเทีย่วบนิที่ TK069 (กรุณาเช็คเทีย่วบนิใ น

ตารางวนัเดนิทางกอ่นทาํการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี– สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  – ป้อมอนันานูร ี – 

อา่งเก็บนํา้ชนิวาร ี– เมอืงคาซเบกี ้– น ัง่รถ 4WD ขึน้ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้– กูดาอูร ี

 

06.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

07.45 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยเทีย่วบนิที ่TK378 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

11.10 น. เดนิทางถงึ  สนาม บนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอร์ เจยี  นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง)  

 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรุงทบลิซิ ี(TBiliSi) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่ามตควา

ร ี(Mtkvari) ถกูสรา้งโดยกษัตรยิว์าคตัง กอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่คารต์ล ี (ไอบเีรยี ) ขึน้ใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่4 และเป็น เมอืงหลวงสดุทา้ยของอาณาจักรไอบเีรยี อกีทัง้ทบลิซิ ิจงึเป็นศนูยก์ลางการทํา อตุสาหกรรม 

สงัคมและวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสัในประวัตศิาสตร ์ และยังเป็นสว่น หนึง่ของเส น้ทางสายไหม ปัจจุบันยังมบีทบาท

สําคัญในฐานะศนูยก์ลางการการปกครอง ยา่นเศรษฐกจิ การขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางดา้นยทุธศาสตร์

ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดเชือ่มตอ่ระหวา่งทวปีเอเชยีกับทวปียโุรป  

 



 
  

 นําทา่นเดนิทางไปตามเสน้ทางหลวงของประเทศจอรเ์จยีทีม่ชี ือ่วา่ Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสายที่

สําคัญทีส่ดุทีถ่กูสรา้งขึน้ในสมัยทีจ่อร์ เจยีอยูภ่ายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวยีด เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางหลั กในการขา้ม

เทอืกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) จากรัสเซยีมายังจอรเ์จยี นําทา่นชม ป้อมอนันานูร ี (Anauri Fortress) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 20 นาท)ี ป้อมปราการอันเกา่แก ่มกํีาแพงลอ้มรอบ ตั ้ งอยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าอารักว ีซึง่

เป็นแมน้ํ่าสายสําคัญของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่ 16-17 จากนัน้ นําทา่นชมรอ่งรอยของซากกําแพงที่

ลอ้มรอบป้อมปราการแหง่นี้ซ ึง่ภายในประกอ บไปดว้ยโบสถ ์ 2 หลัง ซึง่เป็นโบส ถข์องชาวเวอรจ์นิ และยังมหีอคอยทรง

สีเ่หลีย่มทีต่ัง้ตระหง่าน จา กมมุสงูของป้อมปราการ ซึง่จะทําใหท้า่นมองเห็นทัศนียภาพของ อา่งเก็บนํา้ชนิวาร ี

(Zhinvali Reservior) ซึง่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บกักน้ําไวใ้ชผ้ลติไฟฟ้า และใหช้าวเมอืงทบลิซิมีน้ํีาไวด้ืม่ไวใ้ช ้ 

 

 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่ เมอืงคาซเบ กี ้(Kazbegi) หรอืเปลีย่นชือ่เป็นเมอืงสเตปั นสมนิดา (Stepantsminda) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงเล็กๆ รมิแมน้ํ่าเทอ รก์ี ้ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประ เทศมพีรมแดนใกลก้ับประเทศ

รัสเซยี อยูบ่นความสงูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี โดยในชว่งฤดรูอ้นอณุหภมูอิยู่

ทีป่ระมาณ 15 องศาเซลเซยีส และในชว่งฤดหูนาวจะมอีากาศหนาวเย็นคอ่นขา้งยาวนาน อณุหภมูิ เฉลีย่ อยูท่ีป่ร ะมาณ -5 

องศาเซลเซยีส ในชว่งเดอืนมกราคมจะเป็นชว่งทีห่นาวเย็นทีส่ดุ  

  

 จากนัน้นําทา่นเปลีย่นบรรยากาศ น่ังรถ 4WD ขึน้ชมความสวยงามของ  โบสถเ์กอรเ์กตี ้ (Gergeti Trinity Church) 

หรอืโบสถส์มนิดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี โบสถแ์หง่นี้สรา้งขึน้ในศตวรรษ

ที ่14 ดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ่ บนยอดเขาทีม่คีวามสงูถงึ 2,170 เมตรจากระดับน้ําทะเล และเป็นโบสถช์ือ่ดังกลางหบุเขา

คอเคซสั ซึง่เป็นสญัลักษณ์สํา คัญอกีแหง่หนึง่ขอ งประเทศจอรเ์จยี ด ้ วยทัศนียภาพโดยรอบของเทอืกเข าคอเคซสั และ

โบสถเ์ล็กๆทีต่ัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่และสวยงาม จงึทําใหส้ถานทีแ่หง่นี้เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว  

 หมายเหต ุ: ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน – ถงึกลางเดอืนเมษายน ของทกุปีจะเป็นชว่งฤดหูนาวของประเทศจอรเ์จยี 

ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เชน่ สภาพภูมอิากาศไมเ่อือ้อํานวย ถนนปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ ราบลว่งหนา้ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิ ์ไมค่นืเงนิคา่ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระแบบเหมาจ่ ายกบั

ตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีบ้รษิทัฯขอปรบัเปลีย่นโปรแกรมพาทา่นเดนิเลน่ในเมอืงคาซเบกี้แทน ท ัง้นีเ้พือ่คาํนงึถงึ

ความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั  
 

 
  

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงกูดาอูร ี(Gudauri) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) เมอืงสกรีสีอรท์ที่ มชี ือ่เสยีง 

ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชิ งเขาของเทอืกเขาคอเคซั ส มคีวามสงูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร และยังเป็นสถานที่

พักผ่อนและเลน่สก ีในชว่งระหวา่งเดอืนธันวาคม - เมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอด 

 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ GUDARI INN HOTEL, GUDAURI หรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหต ุ: กรณีโรงแรมสกรีสีอรท์เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการพาคณะนอนโรงแรมในเมอืงใกลเ้คยีง

แทน และขอสงวนสทิธ ิ ์ไมค่นืเงนิ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบั

ตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่คาํนงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั 



วนัทีส่าม เมอืงกูดาอูร ี– อสิระเต็มอิม่พกัผอ่นกบับรรยากาศสกรีสีอรท์ หรอืสนุกสนานกบักจิกรรมเลน่สก ี – เมอืงมสิเคตา้ 

– วหิารสเวตสิเคอเวรี ่– มหาวหิารจวาร ี– กรุงทบลิซิ ี          

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  

 อสิระใหท้า่นเต็มอิม่พักผ่อน กับบรรยากาศสกรีสีอรท์ หรอืสนุกสนานเพลดิเพลนิกับกจิกรรม บนลานสกขีนาดใหญ่ ทีจ่ะถกู

ปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนนิสกสํีาหรับนักเลน่สกมีอืใหม ่และสําหรับคนทีเ่ลน่สกี

จนเป็นมอืโปรแลว้ ซึง่ปลอดภัยและไมม่อีันตรายใดๆ  

 **การเตรยีมตวัก่ อนเลน่สกี  ควรเตรยีมถุงมอืสกี , ผา้พนัคอ , แวน่กนัแดด , เสือ้แจค๊เก็ตกนันํา้หรอืผา้รม่ และ

กางเกงรดัรูปทีพ่รอ้มสําหรบัการเลน่สก ีกรุณารบัฟงัขอ้แนะนํา และวธิกีารเลน่ สกจีากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนาม

จรงิ ท ัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของ ตวัผูเ้ลน่เอง  สําหรบัทา่นที่ชํานาญแลว้ สาม ารถน ัง่กระ เชา้ขึน้ไปไดบ้นเขาได้

เลย (** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อุปกรณก์ารเลน่สก ีอาทเิชน่ สกลีฟิท ์, สโนวส์เลด  และอุปกรณเ์ลน่สก ี ประมาณ 

1,500-2,000 บาท กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรใ์หท้ราบลว่งหนา้**) 

 

 หมายเหต ุ : ปรมิาณของหมิะ ในการเลน่สกี  ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี กรณีปรมิาณหมิะไมเ่พยีงพอ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการ เปลีย่นโปรแกรมพาทา่นเดนิเลน่  เทีย่วชม ในเมอืง กูดาอูรีแทน ท ัง้นีเ้พือ่คาํนงึถงึ

ผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั ***)  
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
 

 นําทกุทา่น เดนิทางสู ่ เมอืงมสิเค ตา้ (Mtskheta) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที) เมอืงศนูยก์ลางทาง

ศาสนาของประเทศจอรเ์จยีอายกุวา่ 3,000 ปี ในอดตีเมอืงนี้เคยเป็ นเมอืงหลวงของอาณาจักรอิ เบเรยี (Iberia Kingdom) 

ซึง่เป็นอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึปี ค.ศ.500 แตใ่นปัจจุบันไมม่อีะไรหลงเหลอือยูเ่ลย นําทา่น

ชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี (Svetitskhoveli Cathedral) สรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่ 11 โบสถแ์หง่นี้ถอืเป็นศนูย์ กลางทาง

ศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze เป็นโบสถท์ี่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ

สองของประเทศ และยังเป็นศนูยก์ลางศาสนาทีทํ่าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และทําให ้

ศาสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจําชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของ

ประเทศ ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกท้ีง่ดงามทีส่ดุ  
 



 
 

 จากนัน้นําทา่นชม มหาวหิารจวาร ี(Jvari Monastry) หรอืเรยีกไดอ้กีชือ่วา่ อารามแหง่ไมก้างเขน (Monastery 

of the Cross) อันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์กิายออรท์อดอกซ ์ภายในมไีมก้างเขนขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่จกลางโถง สรา้ง

ขึน้เมือ่ปีครสิตศ์วรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยีใหค้วามเคารพนับถอืวหิารแหง่นี้เป็นอยา่งมาก ซึง่กลา่วกันวา่ นักบญุนีโน่ หรอืแมช่นีี

โน่ แหง่คัปปาโดเกยี (เมอืงหนึง่ในประเทศตรุกใีนปัจจุบัน) เป็นผูนํ้าไมก้างเขนนี้เขา้มาและเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้

แรกในชว่งโบราณกาล 
 

 
 

 



เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

พกัที ่ BEST WESTERN CITY CENTRE HOTEL, TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่ ี ่ กรุงทบลิซิ ี– เมอืงไซหน์าก ี– กําแพงเมอืงโบราณ – เมอืงควาเรล ี– ชมิไวนค์วูาเรล ี– กรุงทบลิซิ ี         

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไซหน์าก ี(Sighnaghi) เมอืงทีเ่ป็นเอกลักษณ์และมคีวามสวยงามทีส่ดุเมอืงหนึง่ ของประเทศ

จอรเ์จยี สรา้งขึน้เหนือกวา่ระดับน้ําทะเล 790 เมตร ตัง้อยู่ในหบุเขาอลาซานี (Alazani Valley) และเทอืกเขาคอเคซสั 

ไดรั้บสมญานาม วา่เป็น นครแหง่ความรัก (Love City) อกีทัง้ทีเ่มอืงแหง่นี้ยังสามารถประกอบพธิกีารแตง่งาน หรอืจด

ทะเบยีนสมรสเมือ่ใดก็ได ้และเมอืงแหง่นี้ยังมชีือ่เสยีงในการทําไรอ่งุ่น ทีส่ามารถผลติไวน์ ไดถ้งึ 70 % ของประเทศ 

  

 จากนัน้ นําทา่นชมกําแพงเมอืงโบราณ (Sighnaghi City Wall) ทีม่คีวามยาวถงึ 5 กโิลเมตร และหอคอย 23 

หลงั ทีค่งเพยีงแหง่เดยีวในจอรเ์จยี ถกูสรา้งขึน้ในสมัยของกษัตรยิจ์อรเ์จยี อเีรเคลิที ่ 2 ในปี 1770 นับเป็นอนุสรณ์สถาน

ทางประวัตศิาสตรท์ีสํ่าคัญทีส่ดุในเขตคาเคต ิอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรปู และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอัธยาศัย 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 นําทา่นสู ่เมอืงควาเรล ี(Kvareli) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) คําวา่ควาเรล ีแ ปลวา่ “ไวน์” เป็นเมอืง

หนึง่ของแควน้คาเคต ิทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นแหลง่ผลติไวน์ของจอรเ์จยี และเป็นเมอืง ทีม่สีภาพดนิฟ้าอากาศเหมาะ แก่การปลกู

องุ่นเพือ่ทําไวน์ โดยมกีารทําอโุมงคส์กัดเขา้ไป ภายในภเูขาขนาด ใหญ่ จํานวน  15 อโุมงคแ์ละมเีสน้ทางเชือ่ม ตอ่แตล่ะ

อโุมงค ์เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บไวน์ในอณุหภมูทิีเ่หมาะสม อกีทัง้จอรเ์จยี (Georgia) ยังถอืเป็นหนึง่ในชาตทิีผ่ลติไวน์เกา่แกท่ีส่ดุ

ในยโุรป และไดช้ือ่วา่เป็น “The birth place of wine” หรอื “The Cradle of Wine Making” จากหลักฐานที่ พบเชือ่กันวา่

มกีารผลติไวน์ เกดิขึน้เมือ่ ประมาณ 5,000 – 7,000 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช จากนัน้ใหท้่านได  ้ชมิไวนค์วูาเรลี  ซึง่เป็นไวน์

ทอ้งถิน่รสเลศิ ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาคและใหท้า่นสามารถซือ้กลับไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ 

 ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงทบลิซิ ี  



 
 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

พกัที ่ BEST WESTERN CITY CENTRE HOTEL, TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ กรุงทบลิซิ ี– โบสถโ์ฮลทีรนิติ ีแ้หง่เมอืงทบลิซิ ี – เมอืงเกา่ทบลิซิ ี – ป้อมนารกิาลา – โรงอาบนํา้โบราณ – ถนน

คนเดนิชาเดอนี ่– สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี – สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 นําทา่น ชมกรุงทบลิซิ ีเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี  

 

 จากนัน้ นําทา่นชม  โบสถท์รนิติ ีแ้หง่เมอืงทบลิซิี  (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอืมหาวหิารซาเ มบา 

(Sameba) เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยีตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหวา่งปี 

1995 และปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อันดับที ่3 ของโบสถอ์อรท์อดอกซ์ในโลก  มหาวหิารซาเมบา (Sameba) หรอื 

Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เป็นโบสถ์ครสิต์นกิายออรท์อดอกซ์  สรา้งขึน้ในปี 1995 ถงึ 1997 ถอืเป็นโบสถ์ทีม่ี

ความสวยงาม และใหญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 3 ของโลกอกีดว้ย  



 
 

 จากนัน้นําทา่นชม เมอืงเกา่ทบลิซิ ี(Old town) นําทา่นขึน้กระเชา้ชม  ป้อมนารกิาลา  (Narikala Fortress) ซึง่เป็น

ป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยูบ่นเนนิเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่ ครสิตศ์ตว รรษที ่4 เพือ่ใชป้กป้องเมอืงทบลิซิ ี โดยชือ่ 

Nari-Kala นัน้เป็นภาษาเปอรเ์ซยี แปลวา่ “ป้อมทีไ่มส่ามารถตแีตกได”้ นักประวัตศิาสตรต์า่งยกยอ่งวา่ป้อมนารกิาลา แหง่นี้

เป็นป้อมแหง่หนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีม่คีวามแข็งแกรง่และตไีดย้ากทีส่ดุ  

 

 



 จากนัน้ นําทา่นชม  โรงอาบนํา้ โบราณ หรื ออะบาโนตบูาน ี (Abanotubani) ใชเ้ป็นสถานทีสํ่า หรับแชน้ํ่าพรุอ้นทีม่ี

สว่นผสมของแรกํ่ามะถัน ซึง่เชือ่กันวา่ในน้ําพรุอ้นมแีรธ่าตตุา่งๆทีช่ว่ยกําจัดของเสยีและทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั่ ง และโรง

อาบน้ํารอ้นแหง่นี้ไดเ้ปิดใหบ้รกิารมาอยา่งยาวนานและในปัจจุบันยังคงเปิดใหบ้รกิารอยู ่ 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 

  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni Street) ถนนคนเดนิของเมอืงทบลิซิทีีม่ชี ือ่เสยีงและกลิน่ อายแบบ

ยโุรป สองขา้งทางเ ต็มไปดว้ยรา้นคา้  รา้นขายของทีร่ะลกึแบบพืน้เมอืง และ สนิคา้แบรนดเ์นมต่ างๆใหเ้ลอืกหลากหลาย  

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัยไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําเชค็อนิ 

และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

18.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK383 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

19.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี**เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

20.55 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่TK064 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีห่ก สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี– สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

 



** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเด ีย่วเพิม่ ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

06 – 11 มนีาคม 2563 

03 MAR TK069 BKK-IST 23.30-06.25+1 

03 MAR TK378 IST-TBS 07.45-11.10 

10 MAR TK383 TBS-IST 18.05-19.45 

10 MAR TK064 IST-BKK 20.55-10.15+1 

34,999 7,999 18,999 

15 – 20 มนีาคม 2563 

15 MAR TK069 BKK-IST 23.30-06.25+1 

16 MAR TK378 IST-TBS 07.45-11.10 

19 MAR TK383 TBS-IST 18.05-19.45 

19 MAR TK064 IST-BKK 20.55-10.15+1 

34,999 7,999 18,999 

24 – 29 มนีาคม 2563 

 

24 MAR TK069 BKK-IST 23.30-06.25+1 

25 MAR TK378 IST-TBS 07.45-11.10 

28 MAR TK383 TBS-IST 18.05-19.45 

28 MAR TK064 IST-BKK 20.55-10.15+1 

34,999 7,999 18,999 

 

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

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

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอือัพเกรดได ้

 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋ าสมัภาระลง

ใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกันไมเ่กนิ 20 ก.ก. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ  (พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ทา่น Triple 

วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทข อสงวนสทิธิ ์ ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้

เป็นสําคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตรา

คา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้ง ถิน่ รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการ เดนิทางตามธรรมเนียม 1,800 บาท (THB) 

รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 



เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์ กรุณาทาํ การจองลว่งหน้ าอย่างนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง  พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 

15,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง  ตัวอยา่งเช่น ทา่นทําจองวันที ่ 1 กรณุาชําระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่ 3 กอ่น

เวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเ ลกิอัตโนมั ตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเ งนิมัดจําตามเว ลาที่กําหนด และหากทา่นมคีวาม

ประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นต ้ องเชค็ทีว่า่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครั้ ง กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิ ธิใ์นการใหส้ ิ ทธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตาม ระบบ ตามวั น และ เว ลา ทีทํ่ารายการจองเข ้ ามาตามลําดับ 

เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเที่ ยวหรอืเอเยน่ต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที่ เหลอืทัง้หมด ครบ 100 % กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั  กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ ครบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ รวม ไปถึง กรณีเชค็ของทา่นถกู

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม กอ่นวันเ ดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่ง เทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ

ทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดัง นี้ วันจันทร์  ถงึ ศกุร ์

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน

ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิทฯ 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่ งหนึง่ เพือ่ลงน ามในเอกสารแ จง้ยนืยัน

ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล์  หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใ ดอยา่งหนึ่ ง เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงิ นคา่บรกิาร คนื โดยแนบหนั งสอืมอบอํานาจ

ประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง ) พรอ้มหลัก ฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐา นการชํา ระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด 

พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้ สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไม่

วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นกา รเดนิท าง เก็บ คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยต ามจรงิ

มากกวา่กําหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทา งบรษัิ ทจะหักค่ าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที่ ชําระแลว้เนื่องจากกา รจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเ หมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับ

ประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่น

ยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่ส่ วนใดสว่นหนึง่ 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทา งสถานทตู กร ณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายต ามทีเ่กดิขึ้นจรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึ

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้  วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่ วและวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศ

ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

 



ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน 

และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื 

อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกา ร

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 
ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ ) สายการบนิจึ งขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่ น่ังบน

เครือ่งบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่

จะสามารถทําได ้

2. กรณีทีท่า่นเ ป็นอสิลาม หรอื แพ ้ อาหารบาง ประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ต อนการจอง ก รณีทีแ่จง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิ ทาง

กะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ชําระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิ์ สําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนั งสอืเดนิท างธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู ) เทา่นัน้ กร ณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ   (หนา้ปกสน้ํีา เงนิเขม้ ) หนังสอืเดนิทา งทตู (หนา้ปกสแี ดงสด ) และตอ้งการเดนิ ทางไปพรอ้มคณะทัวร์ อันมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ

อืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเท ศไทยขาออก และ ต่ างประเทศขาเขา้ไมว่่ า

กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิ พลาดทีจ่ะเ กดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้ เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย 

หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้ริการตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บา งสว่นหรอืทัง้ หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้- ออกเมอืง หรอื

ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้ รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่ บางสว่นหรอืทั ้ งหมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิ ทธิไ์มค่ืนเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั ้ งหมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่  เลขทีห่นังสือเดนิทาง  

เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบิ น ในกรณีทีนั่กทอ่ งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดิ น และ หน ้าวซีา่มา

ใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดิ นทางตามความเ หมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกั บสถานการณ์ ภมู ิ อากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ นักทอ่งเทีย่ว ทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิข อง

ทางบรษัิท เช่ น ภัยธรรมชาต ิการจลา จล การนัดหยดุงาน การปฏวัิ ต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสู ญหายหรอืเสี ยหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสน อราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่ างประเทศ  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน้ํามัน คา่

ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีา นาจในการ ใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิ ท  เวน้แตม่ี เอกสารลงน ามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหว่ างรอการเดนิทา ง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่ว ขอ้ง

กับทางบรษัิ ท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่ าน เกดิอบุัตภิัย ทีไ่มส่า มารถควบคมุได ้นอกเหนือ การควบคมุแล ะคาดหมาย ท างบรษัิทจะ

รับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะส่ วนทีบ่รษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่ คา้ตามหลัก

ปฏบิัตเิทา่นัน้ 



10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะ ดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที่ กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่ กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทน บรษัิททีไ่ด รั้บการรับ รองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลา ยทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร

สว่นใดส่วนหนึง่ ไมว่า่ กรณีใดก็ตาม จะไมส่าม ารถคนืคา่ใชจ้่ายใ หไ้ด ้แล ะ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ เตมิขึน้ตาม มาเป็นบางก รณี ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 


