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Code: IG09-GEO-Hilight-6TK-Apr-Jul-65-A220310    

ไฮไลทจ์อรเ์จยี 6 วนั 3คนื  

ดนิแดนแหง่เทอืกเขาคอเคซสัอนัยิง่ใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเพยีง...565,900.- 
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จอรเ์จยี มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จยีก็เป็นหนึง่ในภาษาเกา่แกท่ีส่ดุในโลกทีย่งัมกีารใชอ้ยู ่

เมอืงหลวงทบลิซิ ีซ ึง่มอีายกุวา่ 1,500 ปี ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีง่ดงามซึง่ถกูแบง่โดยแมน่ ้ามทควาร ีในอดตีพืน้ทีส่ว่นใหญข่อง

จอรเ์จยีถกูยดึครองโดยเปอรเ์ซยี อาหรับ เตริก์และมองโกล ในระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่7 ถงึศตวรรษที ่18 ชมมหาวหิาร

ประจ าเมอืงทบลิซิ ีชมวหิารจาวาร ี ชมวหิารสเวตสิโคเวล ีชมพพิธิภณัฑข์องสตาลนิ  อดตีผูน้ าทีม่ชี ือ่เสยีงของพรรคอม

มวินสิตโ์ซเวยีต เมอืงกอร ี ชมหมูบ่า้นถ ้าเมอืงอพัลสีตซ์คีห ์ ชมป้อมอนานูร ีชมโบสถเ์กอรเ์กตี ้ ทีต่ัง้อยูบ่นเทอืกเขาคอเค

ซสั ชมป้อมนารคิาลา่ ชมโบสถเ์มเตหค์ ี

♥ น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูป้่อมนารคิาลา่ ♥ น ัง่รถขบัเคลือ่นสีล่อ้ชมววิคอเคซสัขึน้โบสถเ์กอรเ์กตี ้

ก าหนดวนัเดนิทาง 

เมษายน 12 – 17 เมษายน 2565 65,900.- 

พฤษภาคม 12 – 17 พฤษภาคม 2565 65,900.- 

มถินุายน 02 – 07 มถินุายน 2565 65,900.- 

กรกฏาคม 12 – 17 กรกฎาคม 2565 65,900.- 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา เวลาในการเดนิทาง 

วันทีแ่รก กรงุเทพฯ อสีตันบลู BKK - IST TK69 23.00-05.10+1 10.35 ชม. 

วันทีส่อง อสีตันบลู ทบลิซิ ี IST - TBS TK378 06.30-09.45 02.30 ชม. 

วันทีห่า้ ทบลิซิ ี อสีตันบลู TBS - IST TK383 17.25-18.55 02.20 ชม. 

วันทีห่า้ อสีตันบลู กรงุเทพฯ IST - BKK TK68 01.45-15.25+1 10.02 ชม. 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  

20.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 

แถว U เคาน์เตอรส์ายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน์ (TK) ประตูทางเขา้ที ่9 โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

23.00 น. “เหริฟ้าสูก่รงุอสีตันบล”ู โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ 

TK 069 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.35 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

วนัทีส่อง อสีตนับลู-กรงุทบลิซิ-ีมอสเคตา้-วหิารจวาร-ีวหิารสเวตสิโคเวล ี  

05.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิาวาลมิานี ่อสีตันบลู ประเทศตรุก ี เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

06.30 น. “เหริฟ้าสูเ่มอืงทบลิซิ"ี โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK378 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 02.30 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

09.45 น. เดนิทางมาถงึสนามบนิทบลิซิ/ีกรุงทบลิซิ ีผ่านพธิกีารตรวจเอกสารคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเมอืงทบลิซิ ีเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยี 
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ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าคูรา (Kura) หรอื  เรยีกว่าแมน่ า้มตควาร ี(Mtkvari) ใน

ภาษาทอ้งถิน่ กรงุทบลิซิมิเีนือ้ทีป่ระมาณ 372 ตร.กม.และมปีระชากรอาศัยอยู่

ประมาณ 1,093,000 คน เมอืงนี้ถูกสรา้งโดยวาคตัง จอรก์าซาลี (Vakhtang 

Gorgasali)กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั ้งเมืองนี้ข ึ้นใน  

ครสิตศตวรรษที ่4 นอกจากนัน้เมอืงทบลิซิเิป็นศูนยก์ลางการท าอตุสาหกรรม 

สงัคมและวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนี้อยูใ่นสายทาง

หนึง่ของเสน้ทางสายไหม ละปัจจบุนัยงัมบีทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการ

ขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็น

จดุตัดระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวปียโุรป 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ให ้

ท่านไดช้มป้อมปราการซึง่เป็นป้อมโบราณที่ถูกสรา้งในราวศตวรรษที่ 4 ใน

รปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรูปแบบทีไ่มม่คีวามสม ่าเสมอกัน และต่อมา

ในราวศตวรรษที ่7 สมัยของราชวงศอ์มูัยยาดไดม้กีารกอ่สรา้งต่อขยายออกไป

อกี และต่อมาในสมัยของกษัตรยิ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้ง

เพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อม

แห่งนี้ว่า นารนิ กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little 

Fortress) และต่อมาบางสว่นไดพั้งทลายลง เพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหวและได ้

ถกูรือ้ท าลายไป 

น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) เป็นโบสถ์ที่มี

ประวัตศิาสตร์อยู่คู่บา้นคู่เมืองของทบลิซิ ีตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาของแม่น ้า

มตควารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สรา้งอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซ ึง่เป็น

ประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษัตรยิว์าคตัง ที ่1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้ง

ป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณนี้ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดม้กีารสรา้งขยาย

โดยกษัตรยิ ์เซน้ต์ เดมทิ รีอัส ที่ 2 ใหม้โีดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ใน

นกิายออรโ์ธด๊อก ตอ่มาไดถ้กูท าลาย และไดม้กีารกอ่สรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จน

ในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและก็ไดส้รา้งขึ้นใหม่อีก       

จากนัน้น าทา่นแวะชม The Bridge of Peace สะพานคนเดนิสไตลโ์มเดริน์สรา้ง

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 2010 โดยใชเ้หล็กและกระจกใสสรา้งขา้มแม่น ้ามตควาร ีเพือ่

เชือ่มฝ่ังเมือ่เก่าและเมอืงใหม่ของทบลิซิ ีมคีวามยาวประมาณ 150 เมตร ซึง่

สะพานแหง่นีถ้อืเป็นสญัลักษณ์ของทบลิซิยีคุใหม ่

จากนัน้น าท่านแวะชม The Bridge of Peace สะพานคนเดนิสไตลโ์มเดริน์

สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 2010 โดยใชเ้หล็กและกระจกใสสรา้งขา้มแม่น ้ามตควาร ี

เพือ่เชือ่มฝ่ังเมือ่เกา่และเมอืงใหม่ของทบลิซิ ีมคีวามยาวประมาณ 150 เมตร 
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ซึง่สะพานแหง่นีถ้อืเป็นสญัลักษณ์ของทบลิซิยีคุใหม ่

จากนัน้น าทา่นไปเดนิเทีย่วชม ถนนรสุทาเวล ี(Rustaveli) ซึง่เป็นถนนใหญ่

ของเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยโุรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีูปร่าง

ลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ

มากมาย และตามบรเิวณทางเทา้ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็น

สนิคา้พื้นเมอืงอันหลากหลายใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัยและเลือกซือ้

สนิคา้ตา่งๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 BROSSE GRADEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ TBILISI 

วนัทีส่าม กรงุทบลิซิ-ีอนานรุ-ีกดูาอรุ-ีคาซเบกี-้กรงุทบลิซิ ี  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.00 น. น าทา่นออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้น

การทหารทีเ่รยีกวา่ Georgian Military Highway ไดถ้กูสรา้งขึน้โดย

สหภาพโซเวยีตในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองส าหรับใชเ้ป็น

เสน้ทางมายงัภมูภิาคแหง่นี ้และเป็นถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะน าทา่นเดนิทางสู่

เทอืกเขา คอเคซสัใหญ ่(Greater Caucasus) ทีม่คีวามยาวประมาณ

1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวา่งรัสเซยีและจอรเ์จยี  

น าทา่นชม ป้อมอนานรู ี(Ananuri Fortress) เป็นสถานทีก่อ่สรา้งอนัเกา่แก่

มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรักว ีทีต่ัง้อยูห่า่งจากทบลิซิปีระมาณ 45 

กม.ซึง่ถกูสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 

หลังทีถ่กูสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหงา่นอยู ่ท าให ้

เห็นภาพทวิทศันอ์นัสวยงามของเบือ้งลา่งและ อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี(Zhinvali 

Reservoir) และยงัมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีท่ีส่ าคญัส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่

ตอ่ไปยงัเมอืงหลวง พรอ้มกบัผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย  

จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงกดูาอรู ี(GUDAURI) ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีี

สอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญท่ีม่ ี

ความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหลง่ที่

พักผอ่นเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเลน่ในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืน

เมษายน ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงคาซเบกี ้(KAZBEGI) ซึง่เป็นชือ่เมอืง

ดั ้ ง เ ดิ ม  แ ต่ ปั จ จุ บั น ไ ด ้เ ป ลี่ ย น ม า เ ป็ น ชื่ อ  ส เ ตพ า นท์ส มิน ด้ า 

(Stepantsminda) หลังจากนักบญุในนกิายออรโ์ธด๊อกชือ่ สเตฟาน ไดม้า

พ านักอาศัยและก่อสรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็น
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เมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูต่ามรมิ ฝ่ังแมน่ ้าเทอรก์ีท้ีม่คีวามยาวประมาณ 157 กม. และ

ตัง้อยู่บนความสูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมี

อณุหภมูทิีอ่ยูป่านกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส 

ในฤดหูนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน มอีณุหภมูทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืน

มกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ  

น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity 

Church) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกันว่า ทสมนิ

ดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ซึง่เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกนัของโบสถศ์ักดิ์

แห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซ

เบกี ้(การเดนิทางมายงัสถานทีแ่หง่นี ้ขึน้อยูก่บัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะ

ถกูปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลมุอยู ่และการเดนิทางอาจจะเป็นอปุสรรคได ้แตจ่ะ

ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางใหม้ากทีส่ดุ) 

น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงทบลิซิ ีระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทศันยีภาพสอง

ขา้งทาง หรอืพักผอ่นตามอธัยาศัย 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 BROSSE GRADEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ฏDTBILISI 

วนัทีส่ ี ่ กรงุทบลิซิ-ีมอสเคตา้-อพุลสีตซ์คีห-์ทบลิซิ ี  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

09.00 น. จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยงัเมอืงมอสเคตา้ (Mtskheta) ทีต่ัง้อยู่

ทางดา้นเหนอื หา่งจากกรงุทบลิซิปีระมาณ 20 กม.ในจงัหวดัคารท์ลีท่างดา้น

ตะวันออกของจอรเ์จยี เมอืงนีนั้บวา่เป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แหง่หนึง่ของประเทศ 

และในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางการปกครองของแควน้มอสเคตา้และเทยีนติี ้ มี

ประชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 20,000 คน เนือ่งจากมโีบราณสถานทางดา้น

ประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแหง่ จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ.1994  

น าทา่นไปชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของ

ครสิตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกทีถ่กูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่นีต้ัง้อยูบ่น

ภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แมน่า้มคิวาร ีและแมน่ ้าอรกัวแีละ

ถา้มองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญซ่ึง่ในอดตีเคยเป็น

อาณาจกัรของไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนใน

บรเิวณนีต้ัง้แต ่400 ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึราวครสิตศ์ตวรรษที ่5   

น าทา่นไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึง่เป็น

โบสถอ์กีแหง่หนึง่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณของมตสเคตา้ ทีม่รีปูแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธด๊

อกซึง่ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่11 
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงอพุลสีตซ์คีห ์(UPLISTSIKHE) เป็นบรเิวณถ ้าที่

ถกูท าขึน้เพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของมนุษยใ์นยคุการเริม่ตน้ราวศตวรรษที ่8-7 กอ่น

ครสิตกาล ซึง่ในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอนิเดยีสูท่างดา้นเหนือ

แถบหมู่บา้นมทวาร ีและหุบเขารโีอนีไปยังทะเลด า และต่อไปยังดา้นตะวันตก 

ท าใหเ้กดิการพัฒนาการเป็นเมอืงตา่งๆหลายเมอืง และอพัลสิตซ์คิห ์ก็เป็นเมอืง

หนึง่ทีเ่ป็นศูนยก์ลางการคา้ ไดถู้กสรา้งขึน้ในราว 1,000 ปีกอ่นครสิตกาล และ

ตอ่มาก็ไดถ้กูขยายออกไปจนกวา้งขวาง 

ใหท้า่นไดช้มหมูบ่า้นทีถ่กูสรา้งจากถ ้าโดยมเีนือ้ทีก่วา้งประมาณ 50 ไร ่ไดถ้กู

แบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื สว่นใต ้สว่นกลาง และสว่นเหนอื ซึง่สว่นกลางจะมี

บรเิวณใหญท่ีส่ดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหนิและเจาะลกึเขา้

ไปเป็นทีอ่ยูอ่าศัย นอกจากนัน้ยงัถกูสรา้งใหต้อ่ไปยงัสว่นใตโ้ดยผา่นอโุมงค์

และทางแคบๆ และบางแหง่ก็จะมบีนัไดจากศนูยก์ลางกระจายออกไปยงัสว่น

ตา่งๆ ถ ้าสว่นมากจะไมม่กีารตกแตง่ใดๆภายในเลย ถงึแมว้า่บางแหง่จะเจาะ

เป็นถ ้าใหญโ่ตก็จะมเีพดานหอ้งทีท่ าเป็นทีห่ลบซอ่นอกีทหีนึง่ และบางแหง่

ถงึแมจ้ะใหญโ่ตแตก่็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลังหรอืทางดา้นขา้งอกีดว้ย 

ซึง่บางทีอ่าจจะใชใ้นการประกอบพธิตีา่งๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษที ่9-10 ที่

ดา้นบนของสถานทีแ่หง่นีไ้ดถ้กูสรา้งเป็นยอดโดมดว้ยหนิและกอ่อฐิ ซึง่ตอ่มา

นักโบราณคดไีดค้น้พบสิง่ตา่งๆ มากมาย รวมทัง้เครือ่งทองเครือ่งเงนิและอญั

มณีตา่งๆ และยงัมเีครือ่งเซรามคิสแ์ละการแกะสลกัทีส่วยงาม ซึง่ส ิง่ของตา่ง ๆ 

เหลา่นีไ้ดถ้กูน าไปไวท้ีใ่นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตทิีก่รงุทบลิซิ ี  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงทบลิซิ ี

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 BROSSE GRADEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ฏDTBILISI 

วนัทีห่า้ กรงุทบลิซิ-ีอตีนับลู  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.30 น. จากนั้นน าท่านชม มหาวหิารประจ าเมอืงทบลิซิี  (Holy Trinity 

Cathedral Of Tbilisi)  ซึง่เป็นมหาวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนาออร์

โธด๊อกทีใ่หญ่ทีส่ดุในจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 ตัง้อยูใ่น

ตัวเมอืงทบลิซิซี ึง่เป็นเมอืงหลวงของจอรเ์จยี เป็นมหาวหิารประจ าเมอืงทบลิซิ ี

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

14.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิกรงุทบลิซิ ีเพือ่ท าการตรวจเอกสารการเดนิทาง  

17.25 น. เหริฟ้าสูก่รุงอสีตันบลู” โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK383 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 02.20 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่ม่

คงที ่/การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอื

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

 

 

18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิาวาลมิานี ่อสีตันบลู ประเทศตรุก ี เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีห่ก กรงุเทพฯ  

01.50 น. “เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK068 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.02 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ  

คา่ทัวรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารส าหรับผูเ้ดนิทาง 4 ทา่น ขึน้ไป 

  ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

 

          65,900.- 

4,500.-        

 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาท/ทา่น (เพื่อ

เป็นการยนืยันการเดนิทางของทา่น) 

 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมช่ าระ

เงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-อสีตนับลู-ทบลิซิ-ีอสีตนับลู-กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์(TK) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภัยสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพั่ก 3 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง (4 ทา่น รถตู ้7 ทีน่ั่ง / 6-9 ทา่น รถมนิบิัส 15 ทีน่ั่ง) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่พูดภาษาองักฤษ (4 ทา่น คนขับรถท าหนา้ทีเ่ป็นไกด,์ 6-9 ทา่น คนขบัรถ กบัไกดพ์ูด

ภาษาองักฤษ) 

 กรณีทีก่รุ๊ป 10 ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ตรวจ PCR TEST กอ่นขึน้เครือ่งกลับประเทศไทย  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายุต ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรไ์ทย (ในกรณีทีก่รุ๊ป 10 ทา่นขึน้ไป) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หาก

ทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กก./1ใบ/ทา่น) 



Page 8 of 10 

 

 

 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 
 คา่ใชจ้า่ยในการจัดท า THAILAND PASS ส าหรับ TEST&GO 

 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั  คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (หลงัหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 

บาท ค่าวซีา่ทีย่ืน่และตั๋วเครื่องบนิทีอ่อกลว่งหนา้และกรุ๊ป

ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วันแรงงาน 

ชว่งเดอืนตลุาคม และปีใหม่) ทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทาง

สายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคีา่มัดจ าทีพั่ก โดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ

ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั  หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั  หักคา่มัดจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

*** เขา้ประเทศจอรเ์จยี ผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยไมต่อ้งท าวซี่า *** 

หมายเหตุ : 

 บรษัิทไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้หากผลตรวจ PCR ขากลับเป็นบวก และทา่นไม่สามารถเดนิทางกลับไดพ้รอ้มคณะ แต่

ทางบรษัิทจะชว่ยดแูลและอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น ขณะพักรักษาตวัอยูต่า่งประเทศ จนสามารถเดนิทางกลบัได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่ ่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่ ่องเทีย่วอืน่ๆเพื ่อ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ เหตุการณ์

ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือ

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านึงถงึความ

ปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือ

สิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมา

จา่ย 

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทตู (เลม่สแีดง) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง 

และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรือยกเลกิ

เทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่ายสว่น

ตา่งทีส่ายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีทีย่กเลกิการ

เดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิ
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สามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออก

ตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋ว

เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคมุทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ

ทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM ) 

ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพัก

ตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้น

เทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณา

ใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ 

โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดง

ตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครื่องได  ้ และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดังนัน้ทา่นตอ้งระวัง

ทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของทา่นเกดิความช ารุด หรอืสญูหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ในระหวา่งการ

เดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และ

ผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


