
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี                     

18.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน 
Turkish Airlines  โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 



 

 
21.45 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK065 (กรุณาเช็คเที่ยวบินใน

ตารางวันเดินทางก่อนท าการจอง) 
** ใช้เวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

 

วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – 
อ่างเก็บน ้าชินวารี – เมืองคาซเบกี ้– นั่งรถ 4WD ขึน้ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี 

04.10 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรก ี** เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง ** 
06.15 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่ TK378 

** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
09.35 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลา

ทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง)  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า

มตควารี (Mtkvari) ถูกสร้างโดยกษตัริยว์าคตงั กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษตัริยจ์อร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบี
เรีย) ขึ้นในคริสตศ์ตวรรษที่ 4 และเป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของอาณาจกัรไอบีเรีย อีกทั้งทบลิิซิจึงเป็นศูนยก์ลางการท า
อุตสาหกรรม สังคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัสในประวตัิศาสตร์ และยงัเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหม 
ปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการการปกครอง ย่านเศรษฐกิจ การขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความ
ไดเ้ปรียบทางดา้นยทุธศาสตร์ที่ตั้งที่เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 น าท่านเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของประเทศจอร์เจียที่มีช่ือว่า Georgian Military Highway ถนนสายน้ีเป็นถนน

สายที่ส าคญัที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมยัที่จอร์เจียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางหลกัใน
การขา้มเทือกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) จากรัสเซียมายงัจอร์เจีย  

 น าท่านชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) ป้อมปราการอนัเก่าแก่ มี
ก  าแพงลอ้มรอบ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าอารักวี ซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายส าคญัของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 
16-17  

 น าท่านชมร่องรอยของซากก าแพงที่ลอ้มรอบป้อมปราการแห่งน้ีซ่ึงภายในประกอบไปดว้ยโบสถ์ 2 หลงั ซ่ึงเป็น
โบสถ์ของชาวเวอร์จิน และยงัมีหอคอยทรงส่ีเหลี่ยมที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการ ซ่ึงจะท าให้ท่าน
มองเห็นทัศนียภาพของ อ่างเก็บน ้าชินวารี (Zhinvali Reservior) ซ่ึงใช้เป็นที่เก็บกักน ้ าไวใ้ช้ผลิตไฟฟ้า และให้
ชาวเมืองทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไวใ้ช ้

 



 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปลี่ยนช่ือเป็นเมืองสเตปันสมินดา (Stepantsminda) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆริมแม่น ้าเทอร์ก้ี ตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศมีพรมแดนใกลก้บัประเทศ
รัสเซีย อยู่บนความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร มีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี โดยในช่วงฤดูร้อน
อุณหภูมิอยูท่ี่ประมาณ 15 องศาเซลเซียส และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเยน็ค่อนขา้งยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ย 
อยูท่ี่ประมาณ -5 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นช่วงที่หนาวเยน็ที่สุด  

 น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือ
โบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โบสถ์แห่งน้ีสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 
14 ดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล และเป็นโบสถ์ช่ือดงักลาง
หุบเขาคอเคซสั ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัอีกแห่งหน่ึงของประเทศจอร์เจีย ดว้ยทศันียภาพโดยรอบของเทือกเขาคอเค
ซสั และโบสถเ์ล็กๆที่ตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่นและสวยงาม จึงท าให้สถานที่แห่งน้ีเป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยว  

 หมายเหตุ : ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ถงึกลางเดือนเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศจอร์เจีย ไม่
ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย ถนนปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่า ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทน
แล้วทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาท่านเดินเล่นในเมืองคาซเบกี้แทน ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  

 



 

 
 จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองสกีรีสอร์ทที่มี

ช่ือเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร และยงั
เป็นสถานที่พกัผ่อนและเล่นสกี ในช่วงระหว่างเดือนธนัวาคม - เมษายน ซ่ึงจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอด 

เย็น บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
พักที ่ GUDARI INN HOTEL, GUDAURI หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ : กรณีโรงแรมในเมืองกูดาอูรีเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพาคณะนอนโรงแรมในเมืองใกล้เคียง
แทน และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงิน ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่งทกุกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทน
แล้วทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคัญ 

วันที่สาม เมืองกูดาอูรี – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวร่ี – มหาวิหารจวารี – เดอะ 
โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – กรุงทบิลิซี           

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสาวรียหิ์นคอนกรีต

ทรงกลมขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบโซเวียต สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ 200 ปี
ของสนธิสัญญา Georgievsk สนธิสัญญาที่แสดงถึงมิตรภาพระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย ภายใน
ตกแต่งดว้ยประเบื้องโมเสกสีสันสดใส บอกเล่าถึงเร่ืองราวประวติัศาสตร์ และวิถีชีวิตของรัสเซียและจอร์เจีย  และ
หากมองจากมุมน้ี ท่านยงัสามารถมองเห็นหุบเขาปีศาจ (Devil’s Valley) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาคอเคซสัอีก
ดว้ย 



 

 
 น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองศูนยก์ลางทางศาสนาของ

ประเทศจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซ่ึงเป็น
อาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ในปัจจุบนัไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย 

 น าท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) สร้างขึ้ นราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งน้ีถือเป็น
ศูนยก์ลางทางศาสนาที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze เป็นโบสถ์ที่มี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ และยงัเป็นศูนยก์ลางศาสนาทีท่  าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมา
นับถือศาสนาคริสต์ และท าให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็น
ส่ิงก่อสร้างยคุโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกท้ีง่ดงามที่สุด 



 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 น าท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกได้อีกช่ือว่า อารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of the 

Cross) อนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสตนิ์กายออร์ทอดอกซ์ ภายในมีไมก้างเขนขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่จกลางโถง สร้างขึ้น
เมื่อปีคริสตศ์วรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียให้ความเคารพนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก ซ่ึงกล่าวกนัว่า นกับุญนีโน่ หรือ
แม่ชีนีโน่ แห่งคปัปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีในปัจจุบนั) เป็นผูน้ าไมก้างเขนน้ีเขา้มาและเผยแพร่ศาสนา
คริสตเ์ป็นคร้ังแรกในช่วงโบราณกาล 

 
 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงทบิลิซี   



 

 น าท่านชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) อนุสรณ์
สถานทางประวตัิศาสตร์ของประเทศจอร์เจียตั้งอยูบ่นเนินเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1985 โดยจิตรกรชาวจอร์เจีย Zarab 
Tsereteli สร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองการครบรอบ 3,000 ปีแห่งอ านาจอธิปไตย และฉลองการครบรอบ 2,000 ปีของ
ศาสนาคริสตใ์นจอร์เจีย โดยบอกเล่าเร่ืองราวประวตัิศาสตร์และศาสนาของประเทศจอร์เจีย ผ่านเสาหินยกัษ ์จ านวน 
16 ตน้ หากมองจากดา้นบนเนินเขาน้ี ทา่นยงัสามารถมองเห็นความสวยงามของเมืองทบิลิซีไดอ้ีกดว้ย 

 
เย็น บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พักที ่ BEST WESTERN CITY CENTRE HOTEL, TBILISI หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี กรุงทบิลิซี – เมืองไซห์นากี – ก าแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – เมืองทบิลิซี          

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากี (Sighnaghi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองที่เป็นเอกลกัษณ์และมีความ

สวยงามที่สุดเมืองหน่ึง ของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นเหนือกว่าระดบัน ้ าทะเล 790 เมตร ตั้งอยู่ในหุบเขาอลาซานี 
(Alazani Valley) และเทือกเขาคอเคซัส ไดรั้บสมญานามว่าเป็น นครแห่งความรัก (Love City) อีกทั้งที่เมืองแห่งน้ี
ยงัสามารถประกอบพิธีการแต่งงาน หรือจดทะเบียนสมรสเมื่อใดก็ได ้และเมืองแห่งน้ียงัมีช่ือเสียงในการท าไร่องุ่น 
ที่สามารถผลิตไวน์ ไดถ้ึง 70 % ของประเทศ น าท่านชม ก าแพงเมืองโบราณ(Sighnaghi City Wall) ที่มีความยาวถึง 
5 กิโลเมตร และหอคอย 23 หลงั ทีค่งเหลือเพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นในสมยัของกษตัริยจ์อร์เจีย อีเรเคิล
ที่ 2 ในปี 1770 นบัเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ที่ส าคญัที่สุดในเขตคาเคติ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป และ
เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองไดต้ามอธัยาศยั 



 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 น าท่านสู่ เมืองควาเรลี (Kvareli) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที) ค าว่าควาเรลี แปลว่า “ไวน์” เป็นเมือง

หน่ึงของแควน้คาเคติ ที่ขึ้นช่ือว่าเป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย และเป็นเมืองที่มีสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะแกก่าร
ปลูกองุ่นเพื่อท าไวน์ โดยมีการท าอุโมงค์สกัดเข้าไปภายในภูเขาขนาดใหญ่ จ านวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทาง
เช่ือมต่อแต่ละอุโมงค ์เพื่อใชเ้ป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งจอร์เจีย (Georgia) ยงัถือเป็นหน่ึงในชาติที่
ผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และไดช่ื้อว่าเป็น “The birth place of wine” หรือ “The Cradle of Wine Making” จาก
หลกัฐานที่พบเช่ือกนัว่ามีการผลิตไวน์เกิดขึ้นเมื่อ ประมาณ 5,000 – 7,000 ปีก่อนคริสตศ์กัราช  

 จากนั้นให้ท่านได ้ชิมไวน์คูวาเรลี ซ่ึงเป็นไวน์ทอ้งถิ่นรสเลิศ ที่มีช่ือเสียงที่สุดในภูมิภาคและให้ท่านสามารถซ้ือกลบั
ไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงทบิลิซี 

 
เย็น บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
พักที ่ BEST WESTERN CITY CENTRE HOTEL, TBILISI หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า กรุงทบิลิซี – โบสถ์โฮลีทรินิตีแ้ห่งเมืองทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้าโบราณ – ถนนคนเดิน
ชาเดอนี่ – สนามบนิทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 น าท่าน ชมกรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย  
 น าท่านชม โบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือมหาวิหารซาเมบา (Sameba) 

เป็นโบสถ์หลกัของคริสตจกัรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 
และปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อนัดบัที่ 3 ของโบสถ์ออร์ทอดอกซ์ในโลก มหาวิหารซาเมบา (Sameba) หรือ 
Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เป็นโบสถค์ริสตนิ์กายออร์ทอดอกซ์ สร้างขึ้นในปี 1995 ถึง 1997 ถือเป็นโบสถ์ที่
มีความสวยงาม และใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 3 ของโลกอีกดว้ย  

 
  
 น าท่านชม เมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึ้นกระเช้าชม ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ซ่ึงเป็นป้อม

ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยูบ่นเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 4 เพื่อใชป้กป้องเมืองทบิลิซี โดยช่ือ 
Nari-Kala นั้นเป็นภาษาเปอร์เซีย แปลว่า “ป้อมที่ไม่สามารถตีแตกได”้ นักประวตัิศาสตร์ต่างยกย่องว่าป้อมนาริกา
ลาแห่งน้ีเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเส้นทางสายไหมที่มีความแข็งแกร่งและตีไดย้ากที่สุด  



 

 
 น าท่านชม โรงอาบน ้าโบราณ หรืออะบาโนตูบานี (Abanotubani) ใช้เป็นสถานที่ส าหรับแช่น ้ าพุร้อนที่มีส่วนผสม

ของแร่ก ามะถนั ซ่ึงเช่ือกนัว่าในน ้ าพุร้อนมีแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยก าจดัของเสียและท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ และโรง
อาบน ้าร้อนแห่งน้ีไดเ้ปิดให้บริการมาอยา่งยาวนานและในปัจจุบนัยงัคงเปิดให้บริการอยู ่

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
 



 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ถนนคนเดินของเมืองทบิลิซีที่มีช่ือเสียงและกลิ่นอายแบบ
ยุโรป สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกแบบพ้ืนเมือง และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆให้เลือก
หลากหลาย อิสระให้ท่านไดเ้ดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท า
เช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือร้านอาหาร 

17.25 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบลู กรุงอสิตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK383 
** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี **เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง ** 
20.15 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TK064 

** ใช้เวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

วันที่หก สนามบนิอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินสุวรรณภูมิ  

09.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
************************************************************ 

** หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน ราคาทัวร์ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา 
ไม่รวมต๋ัว 

02 – 07 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 

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 
(วันจักรี) 

05 APR TK065 BKK-IST 21.45-
04.10+1 
06 APR TK378 IST-TBS 06.15-
09.35 

37,999 9,999 21,999 



 

09 APR TK383 TBS-IST 17.25-
19.00 
09 APR TK064 IST-BKK 20.15-
09.50+1 

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 
(วันแรงงาน) 

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 
(วันฉัตรมงคลและวันวสิาขบูชา) 

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 

35,999 7,999 19,999 



 

11 MAY TK383 TBS-IST 17.25-
19.00 
11 MAY TK064 IST-BKK 20.15-
09.50+1 

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 มิถุนายน 2563 
(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ

ราชินี) 

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 มิถุนายน 2563 
(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ

ราชินี) 

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 มิถุนายน 2563 

11 JUN TK065 BKK-IST 21.45-
04.10+1 
12 JUN TK378 IST-TBS 06.15-
09.35 

35,999 7,999 19,999 



 

15 JUN TK383 TBS-IST 17.25-
19.00 
15 JUN TK064 IST-BKK 20.15-
09.50+1 

25 – 30 มิถุนายน 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  
(วันอาสาฬหบูชา) 

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 
(วันอาสาฬหบูชา) 

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 
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 

23 JUL TK065 BKK-IST 21.45-
04.10+1 
24 JUL TK378 IST-TBS 06.15-
09.35 

36,999 8,999 20,999 



 

27 JUL TK383 TBS-IST 17.25-
19.00 
27 JUL TK064 IST-BKK 20.15-
09.50+1 

24 – 29 กรกฎาคม 2563 
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา 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) อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท่านละ 10,000 บาท ** 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,800 บาท** 
 

** ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 25 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะได้

ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวนัเดินทาง หรือ
อพัเกรดได ้
 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 1 ช้ิน โดยมีน ้าหนกัรวมกนัไม่เกิน 20 ก.ก. 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพกั 3 ท่าน 
Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ  



 

 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
(กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกคร้ัง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 1,800 บาท (THB) รวม
ไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที่ยวหรือเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 15,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านท าจองวนัที่ 1 กรุณาช าระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 
น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาที่ก  าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ท ารายการจองเข้ามาตามล าดบั 
เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่ เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทวัร์นั้นๆทนัที 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต์ (ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามใน
เอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงิน



 

ค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชี
ธนาคารที่ตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวัน
ใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่า
ก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไมถ่ึงตามจ านวนที่
ก  าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้
ออกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันกัท่องเที่ยวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั ก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง
นกัท่องเที่ยวหรือเอเยน่ตท์ุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที่ทางบริษทั
ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ที่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วน
หน่ึง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ทีท่่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) , ห้องพกัคู่แบบ 2 

ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละ
ชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียง
พบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนกัท่องเที่ยวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดั

รัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 



 

 
 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 
1. เก่ียวกบัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่

นัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษทัจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกคา้ผูเ้ดินทางที่มาดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัให้
มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหน้าก่อน
เดินทางกะทนัหัน อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเพ่ือช าระกบัเมนูใหม่ที่ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้

 
เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้ าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะ
ทัวร์อันมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใช้
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมตัิของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขาออก 
และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนน้ี 
และ ทวัร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือ
เดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้าหนังสือเดิน 
และ หนา้วีซ่ามาให้กบัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนกัท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิด
ของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 



 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ตน้ทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุที่
เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตัิภยัที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษทัจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนที่บริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่
คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก  าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษทัที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่าน
ไม่ตอ้งการใช้บริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได ้และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้น
ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์
น้ีขึ้น ไมว่่ากรณีใดก็ตาม 

 
 


