
 

 

รหัสทัวร ZET1903658 
ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทสโก ซัมเมอรสวีท] 6 วัน 3 คืน (TK) 
ป�อมอันนานูรี   อางเก็บน้ําชินวารี   เมืองคาซเบกี้   น่ังรถ 4WD 
ขึ้นชมความสวยงามของโบสถเกอรเกต้ี   กูดาอูรี 
 

 
 
 



 

 

วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี                
     

 
18.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขา

หมายเลข 9 เคานเตอร U สายการบิน Turkish Airlines  โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก 

 
21.45 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ 

TK065 (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 
** ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง 50 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง ** 

 
วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี 

ประเทศจอรเจีย – ป�อมอันนานูรี – อางเก็บน้ําชินวารี – เมืองคาซเบก้ี –  
 นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถเกอรเกตี ้– กูดาอูร ี
 
04.10 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง 

** 
06.15 น. นําทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยเที่ยวบินที่ 

TK378 
** ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

09.35 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี ประเทศ
จอรเจีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง)  

 



 

 

 นําทานเดินทางเขาสู กรุงทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของ
ประเทศจอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํามตควารี (Mtkvari) ถูกสรางโดยกษัตริยวาคตัง 
กอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ขึ้นใน
คริสตศตวรรษที่ 4 และเปนเมืองหลวงสุดทายของอาณาจักรไอบีเรีย อีกทั้งทบิลิซิจึง
เปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสใน
ประวัติศาสตร และยังเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหม ปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญใน
ฐานะศูนยกลางการการปกครอง ยานเศรษฐกิจ การขนสงและการคา เน่ืองจากความ
ไดเปรียบทางดานยุทธศาสตรทีต่ั้งที่เปนจุดเช่ือมตอระหวางทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป  

 

 
 
 นําทานเดินทางไปตามเสนทางหลวงของประเทศจอรเจียที่มีชื่อวา Georgian 

Military Highway ถนนสายน้ีเปนถนนสายที่สําคัญที่สุดที่ถูกสรางขึ้นในสมัยที่
จอรเจียอยูภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเปนเสนทางหลักในการขาม
เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) จากรัสเซียมายังจอรเจีย  

  
 นําทานชม ป�อมอันนานูรี (Anauri Fortress) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

30 นาที) ป�อมปราการอันเกาแก มีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําอารักวี ซึ่งเปน
แมน้ําสายสําคัญของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17  



 

 

 นําทานชมรองรอยของซากกําแพงที่ลอมรอบป�อมปราการแหงน้ีซึ่งภายในประกอบไป
ดวยโบสถ 2 หลัง ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิน และยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมที่ตั้ง
ตระหงาน จากมุมสูงของป�อมปราการ ซึ่งจะทําใหทานมองเห็นทัศนียภาพของ อาง
เก็บนํ้าชินวารี (Zhinvali Reservior) ซึ่งใชเปนที่เก็บกักน้ําไวใชผลิตไฟฟ�า และ
ใหชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวดื่มไวใช 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 
 นําทานเดินทางตอสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปลี่ยนช่ือเปนเมืองสเตปนส

มินดา (Stepantsminda) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆริม
แมน้ําเทอรกี้ ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศมีพรมแดนใกลกับประเทศรัสเซีย อยู
บนความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป 
โดยในชวงฤดูรอนอุณหภูมิอยูที่ประมาณ 15 องศาเซลเซียส และในชวงฤดูหนาวจะมี
อากาศหนาวเย็นคอนขางยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ย อยูที่ประมาณ -5 องศาเซลเซียส 
ในชวงเดือนมกราคมจะเปนชวงที่หนาวเย็นที่สุด  

  



 

 

 นําทานเปลี่ยนบรรยากาศ น่ังรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ 
(Gergeti Trinity Church) หรือโบสถสมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โบสถแหงน้ีสรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 ดวย
หินแกรนิตขนาดใหญ บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรจากระดับน้ําทะเล และ
เปนโบสถชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปนสัญลักษณสําคัญอีกแหงหน่ึงของประเทศ
จอรเจีย ดวยทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขาคอเคซัส และโบสถเล็กๆที่ตั้งอยูอยาง
โดดเดนและสวยงาม จึงทําใหสถานที่แหงน้ีเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว  

 หมายเหตุ : ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ถึงกลางเดือนเมษายน ของทุกปจะเปน
ชวงฤดูหนาวของประเทศจอรเจีย ไมวากรณีใดก็ตาม เชน สภาพภูมิอากาศไม
เอื้ออํานวย ถนนปดใหบริการกะทันหันโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนเงินคา ไมวาสวนใด สวนหนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเปนการ
ชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯขอปรับเปลี่ยนโปรแกรม
พาทานเดินเลนในเมืองคาซเบกี้แทน ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ  

 

 



 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที) เมืองสกีรีสอรทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส 
มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร และยังเปนสถานที่พักผอนและ
เลนสกี ในชวงระหวางเดือนธันวาคม - เมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยูตลอด 

 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
พักที่ GUDARI INN HOTEL, GUDAURI หรือเทียบเทา 

หมายเหตุ : กรณีโรงแรมในเมืองกูดาอูรีเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพา
คณะนอนโรงแรมในเมืองใกลเคียงแทน และขอสงวนสิทธิ ์ไมคนืเงิน ไมวาสวน
ใด สวนหนึ่งทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลว
ทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือคํานงึถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 
วันที่สาม เมืองกูดาอูร ี– อนุสาวรียมิตรภาพรัสเซีย-จอรเจีย – เมืองมิสเคตา –  
 วิหารสเวติสเคอเวรี่ – มหาวิหารจวารี – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเจีย –  
 กรุงทบิลิซี           
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 
 นํ าท าน ช ม  อ นุ ส า ว รี ย มิ ต รภ า พ รั ส เซี ย -จอ ร เจี ย  (Russia-Georgia 

Friendship Monument) อ นุ ส า ว รี ย หิ น ค อ น ก รี ต ท ร งก ล ม ข น าด ให ญ  
สถาปตยกรรมแบบโซเวียต สรางขึ้นในป 1983 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 200 ปของสนธิสัญญา Georgievsk สนธิสัญญาที่แสดงถึงมิตรภาพ
ระหวางโซเวียตจอรเจียและโซเวียตรัสเซีย ภายในตกแตงดวยประเบื้องโมเสกสีสัน
สดใส บอกเลาถึงเรื่องราวประวัติศาสตร และวิถีชีวิตของรัสเซียและจอรเจีย  และ
หากมองจากมุมน้ี ทานยังสามารถมองเห็นหุบเขาปศาจ (Devil’s Valley) ซึ่งเปน
สวนหน่ึงของเทือกเขาคอเคซัสอีกดวย 

 



 

 

 
  
 นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) เมืองศูนยกลางทางศาสนาของประเทศจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ในอดีต
เมืองน้ีเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่งเปน
อาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปกอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 แตในปจจุบันไม
มีอะไรหลงเหลืออยูเลย 

 
 นําทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) สรางขึ้นราว

ศตวรรษที่ 11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอรเจีย 
สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze เปนโบสถที่มีขนาดใหญเปน
อันดับสองของประเทศ และยังเปนศูนยกลางศาสนาที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความ
เชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต และทําใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติ
ของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของ
ประเทศ ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกทีง่ดงามที่สุด 



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
  
 นําทานชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือเรียกไดอีกช่ือวา อารามแหง

ไมกางเขน (Monastery of the Cross) อันศักดิ์สิทธิข์องศาสนาคริสตนิกายออร
ทอดอกซ ภายในมีไมกางเขนขนาดใหญตั้งอยูใจกลางโถง สรางขึ้นเมื่อปคริสตศวรรษ
ที่ 6 ชาวจอรเจียใหความเคารพนับถือวิหารแหงน้ีเปนอยางมาก ซึ่งกลาวกันวา นัก
บุญนีโน หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีในปจจุบัน) เปน
ผูนําไมกางเขนน้ีเขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเปนครั้งแรกในชวงโบราณกาล 

  



 

 

 
 ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางกลับสู กรุงทบิลิซี   
 นําทานชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเจีย (The Chronicle of Georgia) (ใช

เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) อนุสรณสถานทางประวัติศาสตรของประเทศ
จอรเจียตั้งอยูบนเนินเขา สรางขึ้นในป ค.ศ.1985 โดยจิตรกรชาวจอรเจีย Zarab 
Tsereteli สรางขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองการครบรอบ 3,000 ปแหงอํานาจอธิปไตย และ
ฉลองการครบรอบ 2,000 ปของศาสนาคริสตในจอรเจีย โดยบอกเลาเรื่องราว
ประวัติศาสตรและศาสนาของประเทศจอรเจีย ผานเสาหินยักษ จํานวน 16 ตน หาก
มองจากดานบนเนินเขาน้ี ทานยังสามารถมองเห็นความสวยงามของเมืองทบิลิซีไดอีก
ดวย 

 



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พักที่ BEST WESTERN CITY CENTRE HOTEL, TBILISI หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่ กรุงทบิลิซี – เมืองไซหนากี – กําแพงเมืองโบราณ – เมืองควาเรลี –  
 ชิมไวนคูวาเรลี – เมืองทบิลิซี          
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  
 นําทานเดินทางสู เมืองไซหนากี (Sighnaghi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เมืองที่เปนเอกลักษณและมีความสวยงามที่สุดเมืองหน่ึง ของประเทศจอรเจีย สราง
ขึ้นเหนือกวาระดับน้ําทะเล 790 เมตร ตั้งอยูในหุบเขาอลาซานี (Alazani Valley) 
และเทือกเขาคอเคซัส ไดรับสมญานามวาเปน นครแหงความรัก (Love City) อีกทั้ง
ที่เมืองแหงน้ียังสามารถประกอบพิธีการแตงงาน หรือจดทะเบียนสมรสเมื่อใดก็ได 
และเมืองแหงน้ียังมีชื่อเสียงในการทําไรองุน ที่สามารถผลิตไวน ไดถึง 70 % ของ



 

 

ประเทศ นําทานชม กําแพงเมืองโบราณ(Sighnaghi City Wall) ที่มีความยาว
ถึง 5 กิโลเมตร และหอคอย 23 หลัง ที่คงเหลือเพียงแหงเดียวในจอรเจีย ถูกสราง
ขึ้นในสมัยของกษัตริยจอรเจีย อีเรเคิลที่ 2 ในป 1770 นับเปนอนุสรณสถานทาง
ประวัติศาสตรที่สําคัญที่สุดในเขตคาเคติ อิสระใหทานเดินเลนถายรูป และเลือกซื้อ
สินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 
 นําทานสู เมืองควาเรลี (Kvareli) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) คํา

วาควาเรลี แปลวา “ไวน” เปนเมืองหน่ึงของแควนคาเคติ ที่ขึ้นชื่อวาเปนแหลงผลิต
ไวนของจอรเจีย และเปนเมืองที่มีสภาพดินฟ�าอากาศเหมาะแกการปลูกองุนเพื่อทํา
ไวน โดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปภายในภูเขาขนาดใหญ จํานวน 15 อุโมงคและมี
เสนทางเชื่อมตอแตละอุโมงค เพื่อใชเปนที่เก็บไวนในอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้ง
จอรเจีย (Georgia) ยังถือเปนหน่ึงในชาติที่ผลิตไวนเกาแกที่สุดในยุโรป และไดชื่อวา
เปน “The birth place of wine” หรือ “The Cradle of Wine Making” จาก
หลักฐานที่พบเช่ือกันวามีการผลิตไวนเกิดขึ้นเมื่อ ประมาณ 5,000 – 7,000 ปกอน
คริสตศักราช  



 

 

 จากน้ันใหทานได ชิมไวนคูวาเรลี ซึ่งเปนไวนทองถิ่นรสเลิศ ที่มีชื่อเสียงที่สุดใน
ภูมิภาคและใหทานสามารถซื้อกลับไดในราคายอมเยาว ไดเวลาพอสมควร นําทาน
เดินทางกลับสู กรุงทบิลิซี 

 

 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
พักที่ BEST WESTERN CITY CENTRE HOTEL, TBILISI หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา กรุงทบิลิซ ี– โบสถโฮลีทรินิตี้แหงเมืองทบิลิซี – เมืองเกาทบิลิซี – ป�อมนาริกาลา 

– โรงอาบนํ้าโบราณ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซี 
ประเทศจอรเจีย – สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรก ี 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  
 นําทาน ชมกรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย  
 นําทานชม โบสถทรินิตี้แหงเมืองทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) 

หรือมหาวิหารซาเมบา (Sameba) เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรทอดอกซ
จอรเจียตั้งอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป 1995 และป 
2004 และเปนวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรทอดอกซในโลก มหาวิหาร



 

 

ซาเมบา (Sameba) หรือ Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เปนโบสถคริสต
นิกายออรทอดอกซ สรางขึ้นในป 1995 ถึง 1997 ถือเปนโบสถที่มีความสวยงาม 
และใหญที่สุดเปนอันดับ 3 ของโลกอีกดวย  

 

 
  
 นําทานชม เมืองเกาทบิลิซี (Old town) นําทานขึ้นกระเชาชม ป�อมนาริกาลา 

(Narikala Fortress) ซึ่งเปนป�อมปราการหินโบราณขนาดใหญ ตั้งอยูบนเนินเขา 
สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 4 เพื่อใชปกป�องเมืองทบิลิซี โดยชื่อ Nari-Kala น้ัน
เปนภาษาเปอรเซีย แปลวา “ป�อมที่ไมสามารถตีแตกได” นักประวัติศาสตรตางยกยอง
วาป�อมนาริกาลาแหงน้ีเปนป�อมแหงหน่ึงบนเสนทางสายไหมที่มีความแข็งแกรงและตี
ไดยากที่สุด  



 

 

 
  
 นําทานชม โรงอาบนํ้าโบราณ หรืออะบาโนตูบานี (Abanotubani) ใชเปนสถานที่

สําหรับแชน้ําพุรอนที่มีสวนผสมของแรกํามะถัน ซึ่งเชื่อกันวาในน้ําพุรอนมีแรธาตุ
ตางๆที่ชวยกําจัดของเสียและทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง และโรงอาบน้ํารอนแหงน้ีได
เปดใหบริการมาอยางยาวนานและในปจจุบันยังคงเปดใหบริการอยู 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
 
 นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ถนนคนเดินของ

เมืองทบิลิซีที่มีชื่อเสียงและกลิ่นอายแบบยุโรป สองขางทางเต็มไปดวยรานคา ราน
ขายของที่ระลึกแบบพื้นเมือง และสินคาแบรนดเนมตางๆใหเลือกหลากหลาย อิสระ
ใหทานไดเดินเท่ียวชมเมืองและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัยไดพักผอนตามอัธยาศัย 

 
 ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซี กรุงทบิลิซ ีประเทศจอรเจีย 

เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําเชค็อิน และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอด
ภาษี หรือรานอาหาร 

17.25 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล กรุงอสิตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ 
TK383 

** ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี **เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
20.15 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TK064 

** ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
 
วันที่หก สนามบินอิสตันบูล กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี – สนามบินสุวรรณภูมิ  
09.50 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ 
 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ ,รถทัวร ,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ราคาทัวร 

หองละ 2-3 
ทาน 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

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 
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 

(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 

(วันฉัตรมงคลและวันวิ
สาขบูชา) 

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 
มิถุนายน 2563 

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระราชิน)ี 

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 
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระราชิน)ี 

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 
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 มิถนุายน 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 
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 

(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) อายุไมถึง 2 ป ณ วนัเดินทางกลับ ทานละ 10,000 บาท ** 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 1,800 บาท** 
 



 

 

** สําหรับอัตราคาบรกิารน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการ) ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม

สามารถเล่ือน เปลี่ยนวันเดินทาง หรืออัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish 

Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิ้น โดยมี
น้ําหนักรวมกันไมเกิน 20 ก.ก. 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบ ุ
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 

กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบ ุ 
 คาอาหารตามที่รายการระบ ุ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 



 

 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 คาทิปหัวหนาทัวร พนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง
ตามธรรมเนียม 1,800 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวนเด็กอายุไม
ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาชําระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน 
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหาก
ทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามา
ใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธ์ิ
ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง



 

 

แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคนืเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศทีม่ีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิาร



 

 

เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกบั โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 

 



 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบิน

จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากที่สุด 
ใหลกูคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดนั่งดวยกนั หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาท่ีจะสามารถทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น



 

 

ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 


