
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที�หนึ�ง สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี                    

 
18.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั+น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการ

บนิ Turkish Airlines  โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

 
21.45 น. นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเที�ยวบนิที� TK065 (กรุณาเช็คเที�ยวบนิใน

ตารางวนัเดนิทางกอ่นทําการจอง) 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ั�วโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ** 

 

วนัที�สอง สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี– สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี – ป้อมอนันานูร ี– 
อา่งเก็บนํ+าชนิวาร ี– เมอืงคาซเบกี+ – น ั�งรถ 4WD ขึ+นชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี+ – กดูาอูร ี

 
04.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
06.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยเที�ยวบนิที� TK378 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
09.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลา

ทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ชั�วโมง)  
 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรุงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญ่ที�สดุของประเทศจอรเ์จยี ตั 5งอยู่รมิฝั�งแม่นํ5ามตควา
ร ี(Mtkvari) ถูกสรา้งโดยกษัตรยิว์าคตัง กอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบเีรยี) ขึ5นใน
ครสิตศ์ตวรรษที� 4 และเป็นเมอืงหลวงสดุทา้ยของอาณาจักรไอบเีรีย อกีทั 5งทบลิซิจิงึเป็นศูนยก์ลางการทําอุตสาหกรรม 
สังคมและวัฒนธรรมในภูมภิาคคอเคซัสในประวัตศิาสตร์ และยังเป็นสว่นหนึ�งของเสน้ทางสายไหม ปัจจุบันยังมบีทบาท
สาํคญัในฐานะศนูยก์ลางการการปกครอง ยา่นเศรษฐกจิ การขนสง่และการคา้ เนื�องจากความไดเ้ปรยีบทางดา้นยุทธศาสตร์
ที�ตั 5งที�เป็นจดุเชื�อมตอ่ระหวา่งทวปีเอเชยีกับทวปียโุรป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 นําทา่นเดนิทางไปตามเสน้ทางหลวงของประเทศจอรเ์จยีที�มชี ื�อวา่ Georgian Military Highway ถนนสายนี5เป็นถนนสายที�
สําคัญที�สดุที�ถูกสรา้งขึ5นในสมัยที�จอร์เจยีอยู่ภายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวยีด เพื�อใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้ม
เทอืกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) จากรัสเซยีมายังจอรเ์จยี  

 นําทา่นชม ป้อมอนันานูร ี(Anauri Fortress) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง 30 นาท)ี ป้อมปราการอันเกา่แก ่มี
กําแพงลอ้มรอบ ตั 5งอยูร่มิฝั�งแมนํ่5าอารักว ีซึ�งเป็นแมนํ่5าสายสาํคญัของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึ5นในสมัยศตวรรษที� 16-17  

 นําทา่นชมร่องรอยของซากกําแพงที�ลอ้มรอบป้อมปราการแห่งนี5ซึ�งภายในประกอบไปดว้ยโบสถ ์2 หลัง ซึ�งเป็นโบสถข์อง
ชาวเวอรจ์นิ และยังมหีอคอยทรงสี�เหลี�ยมที�ตั 5งตระหง่าน จากมุมสงูของป้อมปราการ ซึ�งจะทําใหท้า่นมองเห็นทัศนียภาพ
ของ อา่งเก็บนํ+าชนิวาร ี(Zhinvali Reservior) ซึ�งใชเ้ป็นที�เก็บกกันํ5าไวใ้ชผ้ลติไฟฟ้า และใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนํี5าไวด้ื�ม
ไวใ้ช ้

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื+นเมอืง) 
 นําท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงคาซเบกี+ (Kazbegi) หรอืเปลี�ยนชื�อเป็นเมอืงสเตปันสมนิดา (Stepantsminda) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) เมอืงเล็กๆรมิแม่นํ5าเทอร์กี5 ตั 5งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมพีรมแดนใกลก้ับประเทศ
รัสเซยี อยูบ่นความสงูจากระดบันํ5าทะเลประมาณ 1,740 เมตร มอีากาศหนาวเย็นตลอดทั 5งปี โดยในชว่งฤดรูอ้นอณุหภูมอิยู่



 

ที�ประมาณ 15 องศาเซลเซยีส และในชว่งฤดหูนาวจะมอีากาศหนาวเย็นคอ่นขา้งยาวนาน อณุหภูมเิฉลี�ย อยู่ที�ประมาณ -5 
องศาเซลเซยีส ในชว่งเดอืนมกราคมจะเป็นชว่งที�หนาวเย็นที�สดุ  

 นําท่านเปลี�ยนบรรยากาศ นั�งรถ 4WD ขึ5นชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี+ (Gergeti Trinity Church) หรอื
โบสถส์มนิดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี โบสถแ์ห่งนี5สรา้งขึ5นในศตวรรษที� 
14 ดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ่ บนยอดเขาที�มคีวามสงูถงึ 2,170 เมตรจากระดับนํ5าทะเล และเป็นโบสถช์ื�อดังกลางหุบเขา
คอเคซัส ซึ�งเป็นสัญลักษณ์สําคัญอกีแห่งหนึ�งของประเทศจอร์เจยี ดว้ยทัศนียภาพโดยรอบของเทอืกเขาคอเคซัส และ
โบสถเ์ล็กๆที�ตั 5งอยูอ่ยา่งโดดเดน่และสวยงาม จงึทําใหส้ถานที�แหง่นี5เป็นที�นยิมของนักทอ่งเที�ยว  

 หมายเหต ุ: ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน – ถงึกลางเดอืนเมษายน ของทกุปีจะเป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศจอรเ์จยี 
ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมอิากาศไมเ่อื+ออํานวย ถนนปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิg ไม่คนืเงนิคา่ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึ�ง ทุกกรณี เนื�องจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบั
ตวัแทนแลว้ท ั+งหมด ท ั+งนี+บรษิทัฯขอปรบัเปลี�ยนโปรแกรมพาทา่นเดนิเลน่ในเมอืงคาซเบกี+แทน ท ั+งนี+เพื�อคํานงึถงึ
ความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั  

 

 
  

 จากนั5นนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงกูดาอูร ี(Gudauri) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงสกรีสีอรท์ที�มชี ื�อเสยีง 
ตั 5งอยู่บริเวณที�ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซัส มคีวามสงูจากระดับนํ5าทะเลประมาณ 2,100 เมตร และยังเป็นสถานที�
พักผอ่นและเลน่สก ีในชว่งระหวา่งเดอืนธันวาคม - เมษายน ซึ�งจะมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอด 

เย็น บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพื+นเมอืง) 
พกัที� GUDARI INN HOTEL, GUDAURI หรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหต ุ: กรณีโรงแรมในเมอืงกูดาอูรเีต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิgในการพาคณะนอนโรงแรมในเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน และขอสงวนสทิธิg ไมค่นืเงนิ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึ�งทุกกรณี เนื�องจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ย
กบัตวัแทนแลว้ท ั+งหมด ท ั+งนี+เพื�อคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

 

วนัที�สาม เมอืงกูดาอูร ี– อนุสาวรยีม์ติรภาพรสัเซยี-จอรเ์จยี – เมอืงมสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอเวรี� – มหาวหิารจวาร ี– 
เดอะ โครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี – กรุงทบลิซิ ี          

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านชม อนุสาวรยีม์ติรภาพรสัเซยี-จอรเ์จยี (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสาวรีย์หิน

คอนกรตีทรงกลมขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบโซเวยีต สรา้งขึ5นในปี 1983 เพื�อเฉลมิฉลองเนื�องในโอกาสครบรอบ 200 
ปีของสนธสิญัญา Georgievsk สนธสิญัญาที�แสดงถงึมติรภาพระหวา่งโซเวยีตจอรเ์จยีและโซเวยีตรัสเซยี ภายในตกแต่ง
ดว้ยประเบื5องโมเสกสสีนัสดใส บอกเลา่ถงึเรื�องราวประวตัศิาสตร ์และวถิชีวีติของรัสเซยีและจอรเ์จยี  และหากมองจากมุมนี5 
ทา่นยังสามารถมองเห็นหบุเขาปีศาจ (Devil’s Valley) ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของเทอืกเขาคอเคซสัอกีดว้ย 

 



 

     

 นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) เมอืงศนูยก์ลางทางศาสนาของ
ประเทศจอร์เจยีอายุกว่า 3,000 ปี ในอดตีเมอืงนี5เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรอเิบเรยี (Iberia Kingdom) ซึ�งเป็น
อาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึปี ค.ศ.500 แตใ่นปัจจบุนัไมม่อีะไรหลงเหลอือยูเ่ลย 

 นําท่านชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitskhoveli Cathedral) สรา้งขึ5นราวศตวรรษที� 11 โบสถแ์ห่งนี5ถือเป็น
ศนูยก์ลางทางศาสนาที�ศักดิkสทิธิkที�สดุของจอรเ์จยี สรา้งขึ5นโดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชื�อ Arsukisdze เป็นโบสถท์ี�มขีนาด
ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และยังเป็นศนูยก์ลางศาสนาที�ทําใหช้าวจอรเ์จยีเปลี�ยนความเชื�อและหันมานับถอืศาสนา
ครสิต ์และทําใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจําชาตขิองจอรเ์จยีเมื�อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิ�งก่อสรา้งยุคโบราณที�มี
ขนาดใหญท่ี�สดุของประเทศ ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกท้ี�งดงามที�สดุ 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื+นเมอืง) 
 นําทา่นชม มหาวหิารจวาร ี(Jvari Monastry) หรอืเรยีกไดอ้กีชื�อวา่ อารามแหง่ไมก้างเขน (Monastery of the 

Cross) อนัศกัดิkสทิธิkของศาสนาครสิตน์กิายออรท์อดอกซ ์ภายในมไีมก้างเขนขนาดใหญ่ตั 5งอยู่ใจกลางโถง สรา้งขึ5นเมื�อปี
คริสตศ์วรรษที� 6 ชาวจอร์เจยีใหค้วามเคารพนับถือวหิารแห่งนี5เป็นอย่างมาก ซึ�งกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชนีีโน่ 
แห่งคัปปาโดเกยี (เมอืงหนึ�งในประเทศตรุกใีนปัจจุบัน) เป็นผูนํ้าไมก้างเขนนี5เขา้มาและเผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็นครั5งแรก
ในชว่งโบราณกาล 

  



 

 

 ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงทบลิซิ ี  
 นําท่านชม เดอะ โครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

อนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตร์ของประเทศจอร์เจียตั 5งอยู่บนเนินเขา สรา้งขึ5นในปี ค.ศ.1985 โดยจติรกรชาวจอร์เจีย 
Zarab Tsereteli สรา้งขึ5นเพื�อเฉลมิฉลองการครบรอบ 3,000 ปีแห่งอํานาจอธปิไตย และฉลองการครบรอบ 2,000 ปีของ
ศาสนาครสิตใ์นจอรเ์จยี โดยบอกเลา่เรื�องราวประวตัศิาสตรแ์ละศาสนาของประเทศจอรเ์จยี ผ่านเสาหนิยักษ์ จํานวน 16 ตน้ 
หากมองจากดา้นบนเนนิเขานี5 ทา่นยังสามารถมองเห็นความสวยงามของเมอืงทบลิซิไีดอ้กีดว้ย 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
พกัที� BEST WESTERN CITY CENTRE HOTEL, TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 
 
 



 

วนัที�ส ี� กรุงทบลิซิ ี– เมอืงไซหน์าก ี– กําแพงเมอืงโบราณ – เมอืงควาเรล ี– ชมิไวนค์วูาเรล ี– เมอืงทบลิซิ ี         

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไซหน์าก ี(Sighnaghi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) เมอืงที�เป็นเอกลักษณ์และมคีวาม

สวยงามที�สดุเมอืงหนึ�ง ของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึ5นเหนือกวา่ระดับนํ5าทะเล 790 เมตร ตั 5งอยู่ในหุบเขาอลาซานี (Alazani 
Valley) และเทอืกเขาคอเคซัส ไดรั้บสมญานามว่าเป็น นครแห่งความรัก (Love City) อกีทั 5งที�เมอืงแห่งนี5ยังสามารถ
ประกอบพธิกีารแตง่งาน หรอืจดทะเบยีนสมรสเมื�อใดก็ได ้และเมอืงแห่งนี5ยังมชี ื�อเสยีงในการทําไร่องุ่น ที�สามารถผลติไวน ์
ไดถ้งึ 70 % ของประเทศ นําทา่นชม กําแพงเมอืงโบราณ(Sighnaghi City Wall) ที�มคีวามยาวถงึ 5 กโิลเมตร และ
หอคอย 23 หลัง ที�คงเหลอืเพียงแห่งเดยีวในจอร์เจีย ถูกสรา้งขึ5นในสมัยของกษัตริย์จอร์เจีย อเีรเคลิที� 2 ในปี 1770 
นับเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรท์ี�สาํคญัที�สดุในเขตคาเคต ิอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถ่ายรูป และเลอืกซื5อสนิคา้พื5นเมอืง
ไดต้ามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื+นเมอืง) 
 นําทา่นสู ่เมอืงควาเรล ี(Kvareli) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง 15 นาท)ี คําวา่ควาเรล ีแปลวา่ “ไวน์” เป็นเมอืง

หนึ�งของแควน้คาเคต ิที�ข ึ5นชื�อว่าเป็นแหล่งผลติไวน์ของจอร์เจยี และเป็นเมอืงที�มสีภาพดนิฟ้าอากาศเหมาะแกก่ารปลูก
องุ่นเพื�อทําไวน์ โดยมกีารทําอุโมงคส์กัดเขา้ไปภายในภูเขาขนาดใหญ่ จํานวน 15 อุโมงคแ์ละมเีสน้ทางเชื�อมต่อแต่ละ
อโุมงค ์เพื�อใชเ้ป็นที�เก็บไวนใ์นอณุหภมูทิี�เหมาะสม อกีทั 5งจอรเ์จยี (Georgia) ยังถอืเป็นหนึ�งในชาตทิี�ผลติไวน์เกา่แกท่ี�สดุ
ในยุโรป และไดช้ื�อวา่เป็น “The birth place of wine” หรอื “The Cradle of Wine Making” จากหลักฐานที�พบเชื�อกันวา่
มกีารผลติไวนเ์กดิขึ5นเมื�อ ประมาณ 5,000 – 7,000 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช  

 จากนั5นใหท้า่นได ้ชมิไวนค์วูาเรล ีซึ�งเป็นไวน์ทอ้งถิ�นรสเลศิ ที�มชี ื�อเสยีงที�สดุในภูมภิาคและใหท้า่นสามารถซื5อกลับไดใ้น
ราคายอ่มเยาว ์ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงทบลิซิ ี

 



 

 

 
เย็น บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพื+นเมอืง) 
พกัที� BEST WESTERN CITY CENTRE HOTEL, TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้ กรุงทบลิซิ ี– โบสถโ์ฮลทีรนิติ ี+แหง่เมอืงทบลิซิ ี– เมอืงเกา่ทบลิซิ ี– ป้อมนารกิาลา – โรงอาบนํ+าโบราณ – ถนน
คนเดนิชาเดอนี� – สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี – สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่น ชมกรุงทบลิซิ ีเมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญท่ี�สดุของประเทศจอรเ์จยี  
 นําท่านชม โบสถท์รนิติ ี+แห่งเมอืงทบลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอืมหาวหิารซาเมบา 

(Sameba) เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยีตั 5งอยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึ5นระหวา่งปี 
1995 และปี 2004 และเป็นวหิารที�สงูที�สดุ อันดับที� 3 ของโบสถอ์อรท์อดอกซใ์นโลก มหาวหิารซาเมบา (Sameba) หรอื 
Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เป็นโบสถค์รสิตน์กิายออรท์อดอกซ ์สรา้งขึ5นในปี 1995 ถงึ 1997 ถอืเป็นโบสถท์ี�มี
ความสวยงาม และใหญท่ี�สดุเป็นอนัดบั 3 ของโลกอกีดว้ย  

 

 
  

 นําทา่นชม เมอืงเกา่ทบลิซิ ี(Old town) นําทา่นขึ5นกระเชา้ชม ป้อมนารกิาลา (Narikala Fortress) ซึ�งเป็นป้อม
ปราการหนิโบราณขนาดใหญ ่ตั 5งอยู่บนเนนิเขา สรา้งขึ5นตั 5งแตค่รสิตศ์ตวรรษที� 4 เพื�อใชป้กป้องเมอืงทบลิซิ ีโดยชื�อ Nari-



 

Kala นั5นเป็นภาษาเปอรเ์ซยี แปลวา่ “ป้อมที�ไม่สามารถตแีตกได”้ นักประวัตศิาสตรต์า่งยกย่องวา่ป้อมนารกิาลาแห่งนี5เป็น
ป้อมแหง่หนึ�งบนเสน้ทางสายไหมที�มคีวามแข็งแกร่งและตไีดย้ากที�สดุ  

   

  

 นําทา่นชม โรงอาบนํ+าโบราณ หรอือะบาโนตบูาน ี(Abanotubani) ใชเ้ป็นสถานที�สาํหรับแชนํ่5าพุรอ้นที�มสีว่นผสมของ
แร่กํามะถัน ซึ�งเชื�อกนัวา่ในนํ5าพุรอ้นมแีร่ธาตตุา่งๆที�ชว่ยกําจัดของเสยีและทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั�ง และโรงอาบนํ5ารอ้นแห่ง
นี5ไดเ้ปิดใหบ้รกิารมาอยา่งยาวนานและในปัจจุบนัยังคงเปิดใหบ้รกิารอยู ่

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 
 



 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิชาเดอนี� (Shardeni Street) ถนนคนเดนิของเมอืงทบลิซิทีี�มชี ื�อเสยีงและกลิ�นอายแบบ
ยุโรป สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นขายของที�ระลกึแบบพื5นเมอืง และสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆใหเ้ลอืกหลากหลาย 
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเที�ยวชมเมอืงและเลอืกซื5อสนิคา้ตามอธัยาศยัไดพั้กผ่อนตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี เพื�อใหท้า่นมเีวลาในการทําเช็คอนิ 
และมเีวลาในการเลอืกซื5อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

17.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเที�ยวบนิที� TK383 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี**เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
20.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยเที�ยวบนิที� TK064 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
 

วนัที�หก สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี– สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

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

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ัyวภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกคร ั+งกอ่นทําการออกต ัyวเนื�องจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ ราคาทวัร ์
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดี�ยวเพิ�ม ราคา 
ไมร่วมต ัyว 

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 
(วนัฉตัรมงคลและวนัวสิาขบชูา) 

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 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระราชนิ)ี 

02 JUN TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 
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 

37,999 9,999 21,999 

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  
(วนัอาสาฬหบชูา) 

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 
(วนัอาสาฬหบชูา) 

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) อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 10,000 บาท ** 

** อตัรานี+ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 1,800 บาท** 
 



 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี+ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ทา่น ขึ+นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ
ตามจาํนวนที�กาํหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิgในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิ�มขึ+น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 
อตัราคา่บรกิารนี+รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั 5นประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลื�อน เปลี�ยนวนัเดนิทาง หรอือพัเกรดได ้
� คา่ภาษีนํ5ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง
ใตท้อ้งเครื�องบนิได ้ทา่นละ 1 ช ิ5น โดยมนํี5าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 20 ก.ก. 
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที�ระบ ุ
� คา่โรงแรมที�พักระดับมาตราฐานตามที�รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีที�โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple 
ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิk ในการ
ปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้
เป็นสาํคญั 
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการระบ ุ 
� คา่อาหารตามที�รายการระบ ุ 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี+ไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครั5ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
���� คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น รวมท ั+ง 3 ทา่น ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนยีม 1,800 บาท (THB) 
รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ั+งนี+ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี+ไดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง  
2. กรุณาชําระค่าทัวรส์ว่นที�เหลอืทั 5งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีทา่นไม่ชําระเงนิ หรือ ชําระเงนิไม่

ครบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง ใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์5นๆทนัท ี
 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�ท่านตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง ทา่น(ผูม้รีายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเทา่นั5น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั 5งสิ5น 

2. กรณีที�ทา่นตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื ทา่น (ผูม้รีายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่าง
ใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 
พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่างๆทั 5งหมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี5 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึ+นไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ั+งหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่
วา่วนัใดวนัหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิgในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีที�มคี่าใช้จ่ายตามจรงิ
มากกวา่กําหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิgในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึ+นจรงิท ั+งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิgในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ั+งหมด 
** ทั 5งนี5 ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที�ยวใหแ้กท่า่น เชน่ 
การสาํรองที�นั�งตั|วเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 



 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื5อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั 5งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สาํหรับอตัราคา่บรกิารนี5 จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ5นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที�กําหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิkในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ�มขึ5น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ทา่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่ และ 
อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศที�มวีซีา่ แตห่ากทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที�ลูกคา้ดําเนินการยื�นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิkไม่คนืค่าทัวร์ที�ลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 
ยกเวน้ในกรณีที�วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี5ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ5นจรงิทั 5งหมด โดยคํานึงถงึ
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

 
ขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื�องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชั 5นกัน 
และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึ�งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื 
อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี�ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิkในการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิ�มตามจรงิที�เกดิขึ5นจากนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า  
3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ5นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิkในการ

ปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็นอาคารแบบดั 5งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํ5า ซึ�งขึ5นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั5นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 
ขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ที�ทา่นควรทราบ 
1. เกี�ยวกับที�นั�งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิkในการเลอืกที�นั�งบน

เครื�องบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากที�สดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางที�มาดว้ยกนั ไดนั้�งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที�สดุเทา่ที�
จะสามารถทําได ้

2. กรณีที�ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั 5นตอนการจอง กรณีที�แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง
กะทนัหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเพื�อชาํระกบัเมนูใหมท่ี�ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 
เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี5สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั5น 
2. ทัวร์นี5ขอสงวนสทิธิkสําหรับผูเ้ดนิทางที�ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี5าตาล / เลอืดหมู) เท่านั5น กรณีที�ท่านถือหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนํี5าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ
อื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั 5งฝั�งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที�จะเกดิขึ5นในสว่นนี5 และ ทัวร์นี5เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย 
หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทั 5งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือ
ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั 5งหมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี5เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทั 5งหมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือทั 5งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
เลขที�วซี่า และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั|วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซี่ามา
ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจําหรอืสว่นที�เหลอืทั 5งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั 5งนี5 ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ5นของนักท่องเที�ยวที�ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 



 

7. อัตราคา่บรกิารนี5คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั5น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkใน
การปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ5น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั|วเครื�องบนิ คา่ภาษีนํ5ามัน ค่า
ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทนุสงูขึ5น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั5น 

9. นักทอ่งเที�ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุี�เกี�ยวขอ้ง
กับทางบริษัท อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที�ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะ
รับผดิชอบคนืค่าทัวร์เฉพาะสว่นที�บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก
ปฏบิตัเิทา่นั5น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตวัขึ5นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ5น และรวมกันทกุชิ5นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั5น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั5น 

11. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั5น 

12. คณะทัวรน์ี5 เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทั 5งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที�ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ�ง
บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั5นๆ กรณีที�ทา่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร
สว่นใดสว่นหนึ�ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิขึ5นตามมาเป็นบางกรณี ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิkในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ5นจรงิทั 5งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที�เกดิเหตกุารณ์นี5ข ึ5น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 
 


