
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ เตอรก์สิ แอรไ์ลน ์(TK) : ข ึน้เครือ่งสนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

TK 065 BKK(กรงุเทพ) - IST(อสิตนับลู) 22.50-05.45 

TK 387 IST(อสิตนับลู) - TBS(ทบลิซิ)ี 07.45-11.10 

TK 383 TBS(ทบลิซิ)ี- IST(อสิตนับลู) 18.05-19.45 

TK 064 IST(อสิตนับลู) - BKK(กรงุเทพ) 20.55-10.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. ( 1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 



 
 

DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – อสิตนับลู(ตรุก)ี  – สนามบนิกรงุทบลิซิ ี(-/-/-)     

19.30น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ ROW U 

ประตู 9 สายการบนิ TURKISH AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง  

22.50น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก  ีโดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 065 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

DAY 2 อสิตนับลู(ตรุก)ี  – สนามบนิกรงุทบลิซิ ี– เมอืงทบลิซิ ี– ยา่นเมอืงเกา่ของทบลิซิ ี– 

ป้อมนารคิาลา่ – โบสถเ์ซนตท์รนีติ ี ้(-/-/D) 

05.45น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

07.45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 387 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  

11.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอื

เดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงและ

เมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าครูา (Kura) หรอืเรยีกวา่ แมน่ ้ามตควาร ี(Mtkvari) 

ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนือ้ทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากร 1,093,000 คน เมอืงนีถ้กูสรา้งโดย 

วาคตัง จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่คารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงนี้ข ึน้ใน

ครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซัส 

ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนี้อยูใ่นสายทางหนึง่ของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมบีทบาทส าคัญในฐานะ

ศูนยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตัดระหวา่ง

ทวปีเอเชยีกับทวยีโุรปกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  

 น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงที่ส าคัญซึง่เป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารที่เรียกว่า 

Georgian Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต 

เป็นถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวาม

ยาวประมาณ 1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวา่งรัสเซยีและจอรเ์จยี  

 น าท่านเดนิทาง ชม ยา่นเมอืงเกา่ของทบลิซิ ี(Old Town of Tbilisi) ซึง่จะท าท่านไดพ้บเห็นความ

สวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเดน่โดยผสมผสานกันระหวา่งศลิปะของ

เปอรเ์ซยีและยโุรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลักษณ์และสญัลักษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 จากนัน้น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซึง่

เป็นป้อมโบราณทีถู่กสรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมายถงึรูปแบบทีไ่ม่มคีวาม

สม า่เสมอกัน และตอ่มาในราวศตวรรษที ่7 สมัยของราชวงศอ์มูัยยาดไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี 

และต่อมาในสมัยของกษัตรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ต่อมาเมือ่พวก

มองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแหง่นีว้า่ นารนิ กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายวา่ ป้อม

อันเล็ก (Little Fortress) และตอ่มาบางสว่นไดพั้งทลายลง เพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและไดถ้กูรือ้ท าลาย

ไปจากนัน้น าทา่นชม โบสถเ์ซนตท์รนีติ ี ้(Holy Trinity Cathedral) วหิารศักดิส์ทิธิข์องทบลิซิทีีเ่รยีก

กันวา่ Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี 

สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อันดับที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอ๊กในโลก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่ HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดบั3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

 



 
 

DAY 3 ป้อมอนานูร ี– เมอืงคาซเบกี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้– เมอืงกูดาอูร ี- คนเดนิชาเดอนี ่

(B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสู ่ป้อมอนานรู ี(Ananuri Fortress) เป็นสถานทีก่อ่สรา้งอันเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่

รมิแม่น ้าอรักว ีทีต่ัง้อยู่ห่างจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 

16-17 ภายในยังมโีบสถ ์2 หลังทีถ่กูสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยังมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหงา่นอยู ่ท าให ้

เห็นภาพทวิทัศน์อันสวยงามของเบือ้งล่างและ อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี(Zhinvali Reservoir) และยังมี

เขือ่นซึง่เป็นสถานทีท่ีส่ าคัญส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวง พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) ซึง่เป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิ แตปั่จจบุันไดเ้ปลีย่นมาเป็นชือ่ สเต

พานทส์มนิดา้ (Stepantsminda) หลังจากนักบญุในนกิายออรโ์ธดอ๊กชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและ

กอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็นเมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูต่ามรมิ ฝ่ังแมน่ ้าเทอรก์ีท้ีม่ ี

ความยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยูบ่นความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดรูอ้นจะมี

อณุหภมูทิีอ่ยูป่านกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดหูนาวมอีากาศเย็น

และยาวนาน มอีณุหภมูทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

 น าท่านเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพือ่เดนิทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti 

Trinity Church) ซึ่งถูกสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา 

(Tsminda Sameba) ซึง่เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกันของโบสถศ์ักดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝ่ังขวาของ

แม่น ้าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี้ ซ ึง่เป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจยีร ์(การเดนิทางโดย 4WD 

มายังสถานทีแ่หง่นี้ ข ึน้อยูก่ับสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลมุอยู ่และการ

เดนิทางอาจจะเป็นอปุสรรคได ้แตจ่ะค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหม้ากทีส่ดุ ขอสงวนสทิธิไ์ม่มี

การคืนค่าใชจ้่ายในกรณีเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ)  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกูดาอูร ี

(Gudauri) ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสั

ใหญ่ทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพั่กผ่อนเล่นสกขีอง

ชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเลน่ในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลมุ

อยู่ตลอดเวลา  จากนัน้ใหท้่านอสิระถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni Street) ซึง่เป็นถนนใหญข่อง

เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยโุรป และอาคารทีถ่กูสรา้งขึน้ทีม่รีปูรา่งลักษณะใหญโ่ตแข็งแรง และยัง

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย และตามบรเิวณทางเทา้ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีข่าย

ของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอันหลากหลายใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัยและเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ 

ค า่ อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่ HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดบั3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

DAY 4 เมอืงซกินาก–ี วหิารบอด ี– ควาเรล ี– สวนไรอ่งุน่  – เมอืงทบลิซิ ี(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซกินาก ี(Sighnaghi City) ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีใน

จังหวัดคาเคตทีีอ่ยูท่างดา้นใตข้องประเทศ ซึง่ห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ 110 กม. เป็นเมอืงเล็กๆทีม่ี

พื้นที่ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คนมกีารปลูกพืชพันธุไ์มห้ลาย

อย่างโดยเฉพาะตน้องุน่พันธุต์า่งๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทีม่กีารท าเหลา้ไวน์ ผลติพรม และ

ผลติอาหารทีส่ าคัญของจอรเ์จยี ซึง่ตอ่มาไดรั้บการบรูณะและปรับปรงุใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืง พรอ้มกับสิง่

อ านวยความสะดวกตา่งๆมากมาย จงึท าใหม้ชีือ่เสยีงส าหรับนักทอ่งเทีย่วใหท้า่นไดช้มความสวยงามและ

บรรยากาศของเมอืงซกินาก ีทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณเทอืกคอเคซัสใหญท่ีม่ภีูมอิากาศแบบสีฤ่ดูในหนึง่ปีและมี

อณุหภมูปิานกลาง ในฤดรูอ้นมอีณุหภมูสิงูทีส่ดุประมาณ 25 องศาเซลเซยีส สว่นในฤดหูนาวอณุหภูมจิะ

อยูท่ีป่ระมาณ 1 องศา เดนิทางสู ่วหิารบอด ี(Bodbe Monastery) ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่อง เมอืงซนิากี ้



 
 

(Sighnaghi) เป็นวหิารของชาวจอรเ์จยีนทีนั่บถอืศาสนาครสิตน์กิายออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในครัง้แรก

ราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาในศตวรรษที ่17 ก็ไดม้กีาร  สรา้งต่อเตมิขึน้มาอกี จนกระท่ังวหิารแห่งนี้มี

ความส าคัญและเป็นหนึง่ในวหิารทีจ่ะมนี าทอ่งเทีย่วเดนิทางมาท าพธิแีสวงบญุ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่น าท่านสูเ่ขต ควาเรล ี(Kvareli) ทีแ่ปลวา่ 

“ไวน์” ของแควน้คาเคต ิทีเ่ป็น 1ในเขตทีเ่ป็นแหล่งผลติไวน์ ของจอรเ์จยี ทีท่ีม่ดีนิฟ้าอากาศเหมาะตอ่

การปลกูองุน่ท าไวน ์โดยมกีารท าอโุมงคส์กัดเขา้ไปในภเูขาขนาดมหมึา จ านวน 15 อโุมงคแ์ละมเีสน้ทาง

เชือ่มแต่ละอุโมงค ์เพือ่ใหเ้ป็นทีเ่ก็บไวน์ในอุณหภูมเิหมาะสม จากนัน้ใหท้่านไดช้มิไวน์คูวาเรล ีรสเลศิ 

ไวน์ทอ้งถิน่ที่มีชือ่เสยีงที่สุดในภูมภิาคและสามารถซือ้กลับไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ (ประเทศจอร์เจียมี

ชือ่เสยีงเรือ่งไวน์โดยทีท่่านไมเ่คยไดท้ราบมากอ่น ไวน์ด า หรอื ไวน์เหลอืง เนื่องดว้ยวธีกีารท าไวน์และ

พันธุอ์งุน่ของจอรเ์จยีจะมคีวามพเิศษ ไวนแ์ดงจะเขม้จนสอีอกด า สว่นไวนข์าวจะเขม้จนออกเหลอืง) 

 จากนัน้พาทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi)  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเมน ูอาหารไทย 

พกัที ่ HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดบั3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

DAY 5 สะพานสนัตภิาพ - เมอืงมทิสเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี(B/L/-)      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทุกท่านสู ่สะพานแหง่สนัตภิาพ (The bridge of peace) เป็นอกีหนึง่งานสถาปัตยกรรมที่

น่าสนใจในเมอืงTbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนกิชาวอติาเลืย่นชือ่ Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาว

ที ่150 เมตร ลักษณะการออกแบบรว่มสมัย เปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้ง

นัน้ถูกออกแบบและสรา้งทีอ่ติาล ีและน าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมอืง Tbilisi 

ทีต่ัง้นัน้อยูบ่นแมน่ ้ า Mtkvari River สามารถมองเห็นไดห้ลายมมุจากในเมอืง และยังม ีilluminating ทีจ่ะ

แสดงแสงสจีากไฟ LED ทีต่ดิตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 90 นาทกีอ่นทีพ่ระอาทติยจ์ะลับขอบฟ้า น าท่าน

ออกเดนิทางไปยัง เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นเหนือหา่งจากกรุงทบลิซิปีระมาณ20

กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางดา้นตะวันออกของจอร์เจียเมอืงนี้นับว่าเป็นเมอืงที่มคีวามเก่าแห่งหนึ่งของ

ประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทยีนติีม้ปีระชากรอาศัยอยู่

ประมาณ20,000 คนเนื่องจากมโีบราณสถานทางดา้นประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแห่งจงึไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994  น าท่านไปชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิาร

ในรูปแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่นี้ตัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีม่

นา้สองสายไหลมาบรรจบกันคอืแมน่า้มคิวารแีละแมน่า้อรักวแีละถา้มองออกไปขา้มเมืองมทิสเคตา้ไปยัง

บรเิวณที่กวา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักรของไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) ซึง่ไดเ้คยปกครอง

ดนิแดนในบรเิวณนี้ตัง้แต่400ปีก่อนครสิตกาลจนถงึราวครสิตศ์ตวรรษที ่5  น าท่านไปชม วหิารสเวตสิ

โคเวล ี(Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึง่เป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคตา้ที่มี

รปูแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธดอ๊กถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที1่1 โบสถแ์หง่นีถ้อืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาที่

ศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนาดใหญเ่ป็นอันดับสอง

ของประเทศอกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จียเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์

และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณ

ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  

18.05น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก  ีโดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 383 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.45น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 



 
 
20.55น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย  โดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 064 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

DAY 6  กรงุเทพ (สวุวรณภมู)ิ (-/-/-) 

10.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ  

หมายเหต ุสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในจอรเ์จยี อาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่   

 อนุสาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่า่คัญ ปิดในวนัสา่คัญทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่อ่งเทีย่วสา่คัญอืน่ๆ 

       อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐบาล,

หรอืกรณีที ่

 ผูป้กครองรัฐเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ เป็นตน้  

 เนือ่งจากเป็นประเทศทีเ่คยถกูปกครองจากหลายเชือ้ชาตทัิง้รัสเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี ดังนัน้อาหาร

สว่นใหญจ่ะไดรั้บอทิธพิลจากอาหารยโุรปและเอเชยีผสมกัน      

  โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญใ่นจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเริม่ที ่13.00-14.00 น. สว่นมือ้ค่า่

เร็วทีส่ดุคอืเริม่เวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

 เนือ่งจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญนั่บถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็นหลักมาตัง้แตใ่น

อดตี ท าใหป้ระเทศแหง่นีม้โีบสถแ์ละวหิารทีเ่กา่แกท่ีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม ซึง่เวลาเขา้โบสถห์รอื

วหิารตอ้งใชผ้า้คลมุศรษีะ ดังนัน้กรณุาเตรยีมผา้คลุมศรษีะไปดว้ย หรอืกรณทีีไ่มไ่ดน่้าตดิตัวไปทางโบสถ์

หรอืวหิารจะมผีา้คลมุให ้

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิ

ภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้อง

ละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว

เคร่ืองบินอตัรา  

ท่านละ 

31 ต.ค. – 05 พ.ย.62 36,900 36,900 36,900 5,000 18,900 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค.62 36,900 36,900 36,900 5,000 18,900 

04 – 09 ธนัวาคม 62 37,900 37,900 37,900 5,000 18,900 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม 

54 ดอลลา่รส์หรฐั (USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่

ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น  

ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 



 
 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บเครือ่งบนิ) 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศจอ

เจยีร ์ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 1ปี ตอ่คร ัง้ ** 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึค่า

ภาษีสนามบนิ  และคา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร 

ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่  กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวร์แบบ 

ไมใ่ชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Turkish Airline อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืข ึน้

เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทั ้งนี้เจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความ

เหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขันกีฬาหรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 54 USD  ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่าน

สามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ

สายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ที่สายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถอืหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสือเดนิทางต่างประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) ** 

 



 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 35 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่ง

การจองภายใน 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน 1 วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมี

ความประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ีควิ

รอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวน

จ ากัด  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี่ยนชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คืน

คา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวันเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ช าระแลว้ ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่น

เดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ 

สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วนั 

กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง 

และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เก ิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่

เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทาง

บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่น

วันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดย

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญ

เท่านัน้ ส ิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยใน

สว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 
 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการ

บนิเพือ่จัดเตรยีมล่วงหนา้ กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุทา่นใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระ

เงนิกรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากท่านช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการ

เดนิทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

 อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ 

วนั ไป หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลง

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลับ  

 การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้ง

หวังสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้เพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ 

ตามความเหมาะสม 

 ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานที่

ท่องเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสูง 

หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา 

อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ 

เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ 

โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่

ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด

ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

  กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

  หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

  (พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึ่

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่

วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให ้

ท่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่

ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอื

เดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยัน



 
 

การเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่แ 

(ตั๋วเครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) 

เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอน

ของแตล่ะคณะ 

 เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการ

บนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ 

สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกัน

เสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทั้งสิน้แทนบริษัทผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิ

บนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่

อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและ

จ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบุใน

โปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

*เม่ือท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว* 


