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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู กรงุอสิ
ตนับลู ประเทศตรุก ี(-/-/-)                                                                   

20.30 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก  
ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์ห ้
คําแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
23.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุกี  โดยสายการบนิ 

Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK069 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี– ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ี 
  กรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี – ป้อมอนันานรู ี– อา่งเก็บนํา้ชนิวาร ี– เมอืงสเตปนัสมนิดา –  
  น ัง่รถ 4WD ขึน้ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี้  – โบสถเ์กอรเ์กตี ้– กดูาอรู ี– สกรีสีอรท์     

(-/L/D)      

06.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุกี  ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง 
** 

07.45 น. นําทา่นเดนิทางสู่  ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  โดยสายการบนิ 
Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK378 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
11.10 น. เดนิทางถงึ  ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง)  
 นําทา่นชม  เมอืงทบลิซิ ี( TBiliSi) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ัง

แมน้ํ่ามตควาร ี( Mtkvari) ถกูสรา้งโดยกษัตรยิว์าคตัง กอรก์าซาล ี( Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิ์
จอรเ์จยีแหง่คารต์ล ี(ไอบเีรยี) ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่ 4 และเป็นเมอืงหลวงสดุทา้ยของอาณาจักรไอบี
เรยี อกีทัง้ทบลิซิจิงึเป็นศนูยก์ลางการทําอตุสาหกรรม สงัคมและวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสัใน
ประวัตศิาสตร ์และยงัเป็นสว่นหนึง่ของเสน้ทางสายไหม ปัจจบุนัยงัมบีทบาทสําคัญในฐานะศนูยก์ลาง

 



    

 

 

การการปกครอง ยา่นเศรษฐกจิ การขนสง่และการคา้ เนือ่งจากความไดเ้ปรยีบทางดา้นยทุธศาสตรท์ีต่ัง้
ทีเ่ป็นจดุเชือ่มตอ่ระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวปียโุรป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทา่นเดนิทางไปตามเสน้ทางหลวงของประเทศจอรเ์จยีทีม่ชี ือ่วา่ Georgian Military Highway ถนน

สายนีเ้ป็นถนนสายทีสํ่าคัญทีส่ดุทีถ่กูสรา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีอยูภ่ายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวยีด 
เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทอืกเขาคอเคซสั ( The Caucasus Mountain) จากรัสเซยีมายงั
จอรเ์จยี นําทา่นชม ป้อมอนันานรู ี(Anauri Fortress) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 20 
นาท)ี ป้อมปราการอนัเกา่แก ่มกํีาแพงลอ้มรอบ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าอารักว ีซึง่เป็นแมน้ํ่าสายสําคัญของ
ประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่16-17  

 นําทา่นชมรอ่งรอยของซากกําแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการแหง่นีซ้ ึง่ภายในประกอบไปดว้ยโบสถ ์ 2 หลัง 
ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์นิ และยงัมหีอคอยทรงสีเ่หลีย่มทีต่ัง้ตระหงา่น จากมมุสงูของป้อมปราการ 
ซึง่จะทําใหท้า่นมองเห็นทัศนยีภาพของ อา่งเก็บนํา้ชนิวาร ี( Zhinvali Reservior) ซึง่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บ
กกัน้ําไวใ้ชผ้ลติไฟฟ้า และใหช้าวเมอืงทบลิซิมีน้ํีาไวด้ืม่ไวใ้ช ้ 

 
 
 
 

 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่ เมอืงคาซเบกี ้( Kazbegi) หรอืเปลีย่นชือ่เป็นเมอืงสเตปนัสมนิดา 

(Stepantsminda) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท)ี เมอืงเล็กๆรมิแมน้ํ่าเทอรก์ี ้ตัง้อยู่
ทางตอนเหนอืของประเทศมพีรมแดนใกลก้บัประเทศรัสเซยี อยูบ่นความสงูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 
1,740 เมตร มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี โดยในชว่งฤดรูอ้นอณุหภมูอิยูท่ีป่ระมาณ 15 องศาเซลเซยีส 
และในชว่งฤดหูนาวจะมอีากาศหนาวเย็นคอ่นขา้งยาวนาน อณุหภมูเิฉลีย่ อยูท่ีป่ระมาณ - 5 องศา
เซลเซยีส ในชว่งเดอืนมกราคมจะเป็นชว่งทีห่นาวเย็นทีส่ดุ  

 นําทา่นเปลีย่นบรรยากาศ น่ังรถ 4WD ขึน้ชมความสวยงามของ  โบสถเ์กอรเ์กตี ้( Gergeti Trinity 
Church) หรอืโบสถส์มนิดา ซาเมบา ( Tsminda Sameba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 
โบสถแ์หง่นีส้รา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 ดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ ่บนยอดเขาทีม่คีวามสงูถงึ 2,170 เมตร
จากระดับน้ําทะเล และเป็นโบสถช์ือ่ดังกลางหบุเขาคอเคซสั ซึง่เป็นสญัลักษณ์สําคัญอกีแหง่หนึง่ของ
ประเทศจอรเ์จยี ดว้ยทัศนยีภาพโดยรอบของเทอืกเขาคอเคซสั และโบสถเ์ล็กๆทีต่ัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่
และสวยงาม จงึทําใหส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว (*** หมายเหต ุในชว่งเดอืน
พฤศจกิายน – ถงึเมษายน ของทกุปีจะเป็นชว่งฤดหูนาวของประเทศจอรเ์จยี ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เชน่ 
สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อํานวย ถนนปิดใหบ้รกิารกะทันหันโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตัวแทน
แลว้ทัง้หมด ทัง้นีบ้รษัิทฯขอปรับเปลีย่นโปรแกรมพาทา่นเดนิเลน่ในเมอืงคาซเบกีแ้ทน ทัง้นีเ้พือ่คํานงึถงึ
ความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ ***)  

 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) เมอืงสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิ

เขาของเทอืกเขาคอเคซสั มคีวามสงูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร และยงัเป็นสถานทีพั่กผอ่น
และเลน่สก ีในชว่งระหวา่งเดอืนธันวาคม - เมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอด 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gudauri Inn Hotel, Gudauri หรอืเทยีบเทา่ 
(*** หมายเหต ุ: กรณีโรงแรมสกรีสีอรท์เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการพาคณะนอน
โรงแรมในเมอืงใกลเ้คยีงแทน และขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ทกุกรณี 
เนือ่งจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่คาํนงึถงึผลประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นสําคญั ***) 
 

วนัทีส่าม เมอืงกดูาอรู ี– อสิระเต็มอิม่พกัผอ่นกบับรรยากาศสกรีสีอรท์ หรอืสนกุสนานกบักจิกรรมเลน่สก ี
– เมอืงมสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอเวรี ่– มหาวหิารจวาร ี– เมอืงทบลิซิ ี(B/L/D)      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 อสิระใหท้า่นเต็มอิม่พักผอ่น กบับรรยากาศสกรีสีอรท์ หรอืสนุกสนานเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนลานสกี

ขนาดใหญ ่ทีจ่ะถกูปกคลมุดว้ยหมิะขาวโพลนโดยรอบ โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนนิสกสํีาหรับ

 



    

 

 

นักเลน่สกมีอืใหม ่และสําหรับคนทีเ่ลน่สกจีนเป็นมอืโปรแลว้ ซึง่ปลอดภยัและไมม่อีนัตรายใดๆ การ
เตรยีมตวักอ่นเลน่สก ีควรเตรยีมถงุมอืสก,ี ผา้พนัคอ, แวน่กนัแดด, เสือ้แจค๊เก็ตกนันํา้หรอืผา้
รม่ และกางเกงรดัรปูทีพ่รอ้มสําหรบัการเลน่สก ีกรณุารบัฟงัขอ้แนะนํา และวธิกีารเลน่สกจีาก
ไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ ท ัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของตวัผูเ้ลน่เอง สําหรบัทา่นทีชํ่านาญ
แลว้ สามารถน ัง่กระเชา้ขึน้ไปไดบ้นเขาไดเ้ลย (** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อปุกรณ์การเลน่สก ี
อาทเิชน่ สกลีฟิท,์ สโนวส์เลด และอปุกรณ์เลน่สก ีประมาณ 1,500-2,000 บาท กรณุาแจง้
หวัหนา้ทวัรใ์หท้ราบลว่งหนา้**) 

 หมายเหต ุ: ปรมิาณของหมิะในการเลน่สก ีข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี กรณีปรมิาณหมิะ
ไมเ่พยีงพอ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมพาทา่นเดนิเลน่ เทีย่วชมในเมอืงกดูา
อรูแีทน ท ัง้นีเ้พือ่คาํนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั ***)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  
 นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี เมอืง

ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยีอายกุวา่ 3,000 ปี ในอดตีเมอืงนีเ้คยเป็นเมอืงหลวงของ
อาณาจักรอเิบเรยี ( Iberia Kingdom) ซึง่เป็นอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึปี 
ค.ศ.500 แตใ่นปัจจบุนัไมม่อีะไรหลงเหลอือยูเ่ลย  

 นําทา่นชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitskhoveli Cathedral) สรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์หง่
นีถ้อืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ 
Arsukisdze เป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศ และยงัเป็นศนูยก์ลางศาสนาทีทํ่าให ้
ชาวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และทําใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจํา
ชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศ ภายใน
มภีาพเขยีนสเีฟรสโกท้ีง่ดงามทีส่ดุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้นําทา่นชม มหาวหิารจวาร ี( Jvari Monastry) หรอืเรยีกไดอ้กีชือ่วา่ อารามแหง่ไม้

กางเขน (Monastery of the Cross) อนัศักดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์กิายออรท์อดอกซ ์ภายในมไีม ้
กางเขนขนาดใหญต่ัง้อยูใ่จกลางโถง สรา้งขึน้เมือ่ปีครสิตศ์วรรษที ่ 6 ชาวจอรเ์จยีใหค้วามเคารพนับถอื
วหิารแหง่นีเ้ป็นอยา่งมาก ซึง่กลา่วกนัวา่ นักบญุนโีน่ หรอืแมช่นีโีน่ แหง่คัปปาโดเกยี (เมอืงหนึง่ใน

 



    

 

 

ประเทศตรุกใีนปัจจบุนั) เป็นผูนํ้าไมก้างเขนนีเ้ขา้มาและเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณ
กาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Moxy By Mariott Hotel, Tbilisi หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงทบลิซิ ี– เมอืงไซหน์าก ี– กําแพงเมอืงโบราณ – เมอืงควาเรล ี– ชมิไวนค์วูาเรล ี– เมอืงท
บลิซิ ี(B/L/D)      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงไซหน์าก ี(Sighnaghi) เมอืงทีเ่ป็นเอกลักษณ์และมคีวามสวยงามทีส่ดุเมอืง

หนึง่ ของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้เหนอืกวา่ระดับน้ําทะเล 790 เมตร ตัง้อยูใ่นหบุเขาอลาซาน ี( Alazani 
Valley) และเทอืกเขาคอเคซสั ไดรั้บสมญานามวา่เป็น นครแหง่ความรัก (Love City) อกีทัง้ทีเ่มอืงแหง่

 



    

 

 

นีย้งัสามารถประกอบพธิกีารแตง่งาน หรอืจดทะเบยีนสมรสเมือ่ใดก็ได ้และเมอืงแหง่นีย้งัมชี ือ่เสยีงใน
การทําไรอ่งุน่ ทีส่ามารถผลติไวน ์ไดถ้งึ 70 % ของประเทศ  

 นําทา่นชมกําแพงเมอืงโบราณ ( Sighnaghi City Wall) ทีม่คีวามยาวถงึ 5 กโิลเมตร และ
หอคอย 23 หลงั ทีค่งเพยีงแหง่เดยีวในจอรเ์จยี ถกูสรา้งขึน้ในสมยัของกษัตรยิจ์อรเ์จยี อเีรเคลิที ่2 ใน
ปี 1770 นับเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรท์ีสํ่าคัญทีส่ดุในเขตคาเคต ิอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรปู 
และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  
 นําทา่นสู ่เมอืงควาเรล ี(Kvareli) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี คําวา่ควาเรล ีแปลวา่ 

“ไวน”์ เป็นเมอืงหนึง่ของแควน้คาเคต ิทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นแหลง่ผลติไวนข์องจอรเ์จยี และเป็นเมอืงทีม่สีภาพ
ดนิฟ้าอากาศเหมาะแกก่ารปลกูองุน่เพือ่ทําไวน ์โดยมกีารทําอโุมงคส์กดัเขา้ไปภายในภเูขาขนาดใหญ ่
จํานวน 15 อโุมงคแ์ละมเีสน้ทางเชือ่มตอ่แตล่ะอโุมงค ์เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บไวนใ์นอณุหภมูทิีเ่หมาะสม อกี
ทัง้จอรเ์จยี (Georgia) ยงัถอืเป็นหนึง่ในชาตทิีผ่ลติไวนเ์กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป และไดช้ือ่วา่เป็น “The birth 
place of wine” หรอื “The Cradle of Wine Making” จากหลักฐานทีพ่บเชือ่กนัวา่มกีารผลติไวนเ์กดิขึน้
เมือ่ ประมาณ 5,000 – 7,000 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช  

 



    

 

 

 จากนัน้ใหท้า่นได ้ ชมิไวนค์วูาเรลี  ซึง่เป็นไวนท์อ้งถิน่รสเลศิ ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาคและใหท้า่น
สามารถซือ้กลับไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ 

 ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ เมอืงทบลิซิ ี  
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Moxy By Mariott Hotel, Tbilisi หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้ ทบลิซิ ี– โบสถโ์ฮลทีรนิติ ีแ้หง่เมอืงทบลิซิ ี – เมอืงเกา่ทบลิซิ ี – ป้อมนารกิาลา – โรงอาบนํา้
โบราณ – วหิารซโีอน ี – ถนนคนเดนิชาเดอนี ่ – ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีกรงุทบลิซิ ี
ประเทศจอรเ์จยี – ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั กรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์ (B/L/-)      

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่น ชมกรงุทบลิซิ ีเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี จากนัน้นําทา่นชม โบสถท์

รนิติ ีแ้หง่เมอืงทบลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอืมหาวหิารซาเมบา ( Sameba) 
เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยีตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้
ระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อนัดับที ่ 3 ของโบสถอ์อรท์อดอกซใ์นโลก  มหา
วหิารซาเมบา (Sameba) หรอื Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เป็นโบสถค์รสิตน์กิายออรท์อดอกซ ์
สรา้งขึน้ในปี 1995 ถงึ 1997 ถอืเป็นโบสถท์ีม่คีวามสวยงาม และใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดับ 3 ของโลกอกีดว้ย  

 

 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทา่นชม  เมอืงเกา่ทบลิซิ ี( Old town) นําทา่นขึน้กระเชา้ชม ป้อมนารกิาลา  (Narikala 

Fortress) ซึง่เป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ ่ตัง้อยูบ่นเนนิเขา สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่4 
เพือ่ใชป้กป้องเมอืงทบลิซิ ีโดยชือ่ Nari-Kala นัน้เป็นภาษาเปอรเ์ซยี แปลวา่ “ป้อมทีไ่มส่ามารถตแีตก
ได”้ นักประวัตศิาสตรต์า่งยกยอ่งวา่ป้อมนารกิาลาแหง่นีเ้ป็นป้อมแหง่หนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีม่คีวาม
แข็งแกรง่และตไีดย้ากทีส่ดุ  

 นําทา่นชม โรงอาบนํา้โบราณ หรอือะบาโนตบูาน ี( Abanotubani) ใชเ้ป็นสถานทีสํ่าหรับแชน้ํ่าพุ
รอ้นทีม่สีว่นผสมของแรกํ่ามะถัน ซึง่เชือ่กนัวา่ในน้ําพรุอ้นมแีรธ่าตตุา่งๆทีช่ว่ยกําจัดของเสยีและทําให ้
ผวิพรรณเปลง่ปลั่ง และโรงอาบน้ํารอ้นแหง่นีไ้ดเ้ปิดใหบ้รกิารมาอยา่งยาวนานและในปัจจบุนัยงัคงเปิด
ใหบ้รกิารอยู ่ 

 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni Street) ถนนคนเดนิของเมอืงทบลิซิทีีม่ชี ือ่เสยีง

และกลิน่อายแบบยโุรป สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึแบบพืน้เมอืง และสนิคา้แบ
รนดเ์นมตา่งๆใหเ้ลอืกหลากหลาย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัยได ้
พักผอ่นตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 

 ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี 
เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําเชค็อนิ และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

17.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ 
Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK383 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุกี  **เพือ่เปลีย่นเครือ่ง 

** 
20.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Turkish 

Airlines เทีย่วบนิที ่TK064 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตอิสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี – ทา่อากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ (-/-/-)      
09.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

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

 
อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ตัว๋ 

20 – 25 ธันวาคม 2562 

20 DEC TK065 BKK-IST 
22.35-05.45+1 
21 DEC TK378 IST-TBS 
07.45-11.10 
24 DEC TK383 TBS-IST 
18.05-19.45 
24 DEC TK064 IST-BKK 
20.55-10.15+1 

37,999 37,999 37,999 9,999 20,999 

19 – 24 มกราคม 2563 

19 JAN TK069 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
20 JAN TK378 IST-TBS 
07.45-11.10 
23 JAN TK383 TBS-IST 
18.05-19.45 

23 JAN TK064 IST-BKK 
20.55-10.15+1 

33,999 33,999 33,999 6,999 18,999 

28 มกราคม – 2 กมุภาพันธ ์
2563 

(ตรุษจนี) 

28 JAN TK069 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
29 JAN TK378 IST-TBS 
07.45-11.10 

35,999 35,999 35,999 8,999 19,999 

 



    

 

 

01 FEB TK383 TBS-IST 
18.05-19.45 

01 FEB TK064 IST-BKK 
20.55-10.15+1 

01 – 06 กมุภาพันธ ์2563 

01 FEB TK069 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
02 FEB TK378 IST-TBS 
07.45-11.10 
05 FEB TK383 TBS-IST 
18.05-19.45 
05 FEB TK064 IST-BKK 
20.55-10.15+1 

33,999 33,999 33,999 6,999 18,999 

09 – 14 กมุภาพันธ ์2563 
(วนัหยดุชดเชยวนั

มาฆบชูา) 

09 FEB TK069 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
10 FEB TK378 IST-TBS 
07.45-11.10 
13 FEB TK383 TBS-IST 
18.05-19.45 
13 FEB TK064 IST-BKK 
20.55-10.15+1 

35,999 35,999 35,999 8,999 19,999 

17 – 22 กมุภาพันธ ์2563 

17 FEB TK069 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
18 FEB TK378 IST-TBS 
07.45-11.10 
21 FEB TK383 TBS-IST 
18.05-19.45 
21 FEB TK064 IST-BKK 
20.55-10.15+1 

34,999 34,999 34,999 7,999 18,999 

18 – 23 กมุภาพันธ ์2563 

18 FEB TK069 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
19 FEB TK378 IST-TBS 
07.45-11.10 
22 FEB TK383 TBS-IST 
18.05-19.45 
22 FEB TK064 IST-BKK 
20.55-10.15+1 

34,999 34,999 34,999 7,999 18,999 

12 – 17 มนีาคม 2563 

12 MAR TK069 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
13 MAR TK378 IST-TBS 
07.45-11.10 
16 MAR TK383 TBS-IST 
18.05-19.45 
16 MAR TK064 IST-BKK 
20.55-10.15+1 

34,999 34,999 34,999 7,999 18,999 

16 – 21 มนีาคม 2563 

16 MAR TK069 BKK-IST 
23.30-06.25+1 
16 MAR TK378 IST-TBS 
07.45-11.10 
20 MAR TK383 TBS-IST 
18.05-19.45 
20 MAR TK064 IST-BKK 
20.55-10.15+1 

34,999 34,999 34,999 7,999 18,999 

26 – 31 มนีาคม 2563 26 MAR TK069 BKK-IST 34,999 34,999 34,999 7,999 18,999 
 



    

 

 

23.30-06.25+1 
27 MAR TK378 IST-TBS 
07.45-11.10 
30 MAR TK383 TBS-IST 
17.25-19.00 
30 MAR TK064 IST-BKK 
20.15-09.50+1 

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

 
** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) **  
 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทําการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ **  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวนัเดนิทาง หรอื 
อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ
ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ช ิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 20 ก.ก. 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก  3 ทา่น Triple 
วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นสาํคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ 
 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั
รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  (กรุณา
สอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนยีม 1 ,800 บาท  
(THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้
มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์ กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง  พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 

16,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวนัที ่1 กรุณาชาํระเงนิมัดจํา สว่นนีภ้ายในวนัที ่3 กอ่น
เวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกํ่าหนด และหากทา่นมคีวาม
ประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ ( Waiting List) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดบั 
เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั  กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่าํระเงนิ หรอื ชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกู

 



    

 

 

ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ
ทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึ ศกุร ์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิทฯ 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร
แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั  ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 3 1-35 วนั  กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิ
มากกวา่กําหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สาํหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที่
กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก
เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอื
เอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป  

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์ีล่กูคา้ชาํระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึ
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนือ่งจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว  (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 

ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่น
ละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีง
พับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง ( Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง ( Single) ไมว่า่
กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ ( Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต 

และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 

 



    

 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 
 

 


