
 
 

GEORGIA (8D5N)  

“TBS06 TK GEORGIA ทบลิซิี ่คาซเบกี ้- อพัลสีสคิ - บาทมู ี ่- คไูตซ”ิ 

สายการบนิหร ูเวลาสวย FULL SERVICE  TURKISH AIRLINE(TK) 

 

 
บนิดว้ยสายการบนิ เตอรก์สิ แอรไ์ลน ์(TK) : ข ึน้เคร ือ่งสนามบนิสุวรรณภมู ิ(BKK) 

 

TK 065 BKK(กรุงเทพ) - IST(อสิตนับูล) 22.35-05.45+1 

TK 378 IST(อสิตนับูล) - TBS(ทบลิซิ)ี 07.45-11.10 

TK 393 BUS(บาทมูี)่- IST(อสิตนับูล) 17.45-19.10 

TK 064 IST(อสิตนับูล) - BKK(กรุงเทพ) 20.55-10.15+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20  ก.ก. (ไม่เกนิ 1ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 

 

 

 



 
 

 

DAY 1  กรงุเทพ (สุวรรณภมู)ิ – อสิตนับลู (ตุรก)ี (-/-/-) 

 

19.30น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ROW U ประตู 

9 สายการบนิ TURKISH AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก

ตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

22.35น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงอสิตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 065 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

DAY 2  อสิตนับลู(ตุรก)ี  – สนามบนิกรงุทบลิซิ ี– เมอืงทบลิซิ ี– ป้อมนารคิาลา่ (-/-/D) 

 

05.45น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ี (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

07.45 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 378 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.10 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือ

เดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ัง

แม่น ้าครูา (Kura) หรอืเรยีกวา่ แม่น ้ามตควาร ี(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีน้ือทีป่ระมาณ 372 ตร.

กม. และมปีระชากร 1,093,000 คน เมอืงน้ีถูกสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิ์

จอรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงน้ีขึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศนูยก์ลางการท า

อตุสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงน้ีอยู่ในสายทางหนึง่ของเสน้ทาง

สายไหม และปัจจุบันยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบ

ทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวยีุโรปกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  

 น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกวา่ Georgian 

Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนน

เสน้ทางเดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ 

1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวา่งรัสเซยีและจอรเ์จยี  

น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซึง่เป็นป้อม

โบราณทีถู่กสรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรูปแบบทีไ่มม่คีวามสม ่าเสมอกนั 

และตอ่มาในราวศตวรรษที ่7 สมัยของราชวงศอ์มูัยยาดไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี และตอ่มาใน

สมัยของกษัตรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มา

ยดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแหง่น้ีวา่ นารนิ กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายวา่ ป้อมอนัเล็ก (Little 

Fortress) และตอ่มาบางสว่นไดพ้งัทลายลง เพราะวา่เกดิแผ่นดนิไหวและไดถู้กรือ้ท าลายไป 



 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

DAY 3  เมอืงมทิสเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– คนเดนิชาเดอนี ่(B/L/-)      

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมทิสเคต้า (Mtskheta) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี

ประมาณ20กม.ในจังหวดัคารท์ลีท่างดา้นตะวันออกของจอรเ์จียเมอืงน้ีนับว่าเป็นเมอืงที่มคีวามเก่าแห่งหนึ่ง

ของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศนูยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิตีม้ีประชากรอาศัยอยู่

ประมาณ20,000 คนเน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแห่งจึงไดร้ับการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 

น าท่านไปชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธ ดอ๊กที่ถูก

สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งน้ีตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่นา้สองสายไหลมาบรรจบกนัคอืแม่นา้มคิวารแีละ

แม่นา้อรักวแีละถา้มองออกไปขา้มเมืองมทิสเคตา้ไปยังบรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักรของ

ไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนในบรเิวณน้ีตัง้แต่400ปีก่อนคริสตกาลจนถงึราว

ครสิตศ์ตวรรษที ่5 

 

 
 



 
 

น าท่านไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึง่เป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใน

บรเิวณของมตสเคตา้ทีม่ีรูปแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที1่1 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็น

ศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิส์ทิธิท์ี่สุดของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ชื่อ Arsukisdze มี

ขนาดใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศอกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมา

นับถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็น

สิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

จากนัน้ใหท้่านอสิระถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni Street) ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและ

กลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่มี

สนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย และตามบรเิวณทางเทา้ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่ขายของที่ระลกึทีเ่ป็นสนิคา้

พืน้เมอืงอนัหลากหลายใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอธัยาศยัและเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ 

ค า่  อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 4  ป้อมอนานูร ี– เมอืงกดูาอรู ี– โบสถเ์กอรเ์กตี ้– (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู ่ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) เป็นสถานที่กอ่สรา้งอนัเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิ

แม่น ้าอรักว ีที่ตัง้อยู่ห่างจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 

ภายในยังมโีบสถ ์2 หลงัที่ถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยังมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพ

ทวิทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขือ่นซึง่เป็น

สถานทีท่ีส่ าคญัส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวง พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 



 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถจี๊ บ 4WD เพื่อเดนิทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti 

Trinity Church) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอกีชือ่เรียกกันว่า ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda 

Sameba) ซึง่เป็นชือ่ที่เรยีกทีน่ยิมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งน้ีสถานที่แห่งน้ีตัง้อยู่รมิฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยู่

บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้ซ ึง่เป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจียร ์(การเดนิทางโดย 4WD มายังสถานที่แห่งน้ี 

ขึน้อยู่กับสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดนิทางอาจจะเป็น

อปุสรรคได ้แตจ่ะค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางใหม้ากทีส่ดุ ขอสงวนสทิธิไ์ม่มกีารคนืคา่ใชจ้่ายในกรณี

เดนิทางไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ)  

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกูดาอูร ี(Gudauri) ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีีสอรท์ที่มชีือ่เสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณที่ราบ

เชงิเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งน้ีเป็น

แหล่งที่พักผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จียที่จะนิยมมาเลน่ในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นช่วงที่

สวยงามและมหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนู อาหารไทย 

พกัที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 5  เมอืงทบลิซิ ี- กอร–ี พพิธิภณัฑส์ตาลนิ -อพัลสีตซ์คีห ์– คูไตซ ี(B/L/D) 

 



 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงกอร ี(Gori) (เดนิทางประมาณ 3 ช.ม) เป็นเมอืงแห่งประวตัศิาสตร ์เป็นบา้น

เกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” อดตีผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุค ค.ศ 1920-1950  

น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Museum of Stalin) ทีไ่ดร้วบรวมเรือ่งราวและสิง่ของเครือ่งใชข้อง 

ท่านสตาบนิ ตัง้แตส่ถานทีเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านชม เมอืงอพัลสีสคิ (Uplistsikhe) หนึง่ในเมอืงถา้เกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีารตง้ัถิน่ฐานในดนิแดน

แถบน้ีมานานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น ในอดตีชว่งยุคโบราณกอ่นยุคกลาง ชว่ง500 ปีกอ่นครสิตกาลถงึค.ศ.

500 เมอืงน้ีเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และชว่งทีเ่มอืงน้ีมคีวามเจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิต

วรรษที9่ ถงึ 11กอ่นจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศต์วรรษที1่3 และถูกปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป

ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็น

ลทัธบิูชาไฟซึง่เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้  กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้มาเมือ่1700 ปีกอ่น และยังมหีอ้งตา่งๆ 

ซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิตท์ีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งโดย

ตดัหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่อาศยั 

 

 
 

จากนัน้ น าท่านสูเ่มอืงโบราณ เมอืงคูไตซ ี(Kutaisi) ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจกรัโคลซสิ

(Colchis) หรอือาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณ เมือ่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่12-13  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่  WEST TOWER HOTEL , KUTAISI โรงแรมระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

DAY 6  ตลาดเชา้เมอืงคูไตซ ี– อารามจลีาต ิ– มหาวหิารบากราต ิ– เมอืงบาทมูี ่(B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชม ตลาดยามเชา้ ตลาดผลไมแ้ละขายขา้วของตา่งๆ สนิคา้และผลไมท้ีข่ ึน้ชือ่ของจอรเ์จยี สนิคา้ 

  พืน้เมอืงตา่งๆทีร่าคาทีถู่กแสนถูก 

  จากนัน้น าท่านสูแ่หลง่มรดกโลกดา้นวฒันธรรมของจอรเ์จยีแหง่แรก อารามจลีาต ิ(Gelati Cathedral) 

อารามหลวงของเมอืงถูกคน้พบในช่วงครสิตศต์วรรษที่ 12 ซึง่ทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดก

โลกเมื่อปีค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคอืโบสถ์เซนตน์ิโคลาส (St. Nicholas) และ



 
 

โบสถเ์ซนต ์จอรจ์(St.George) ในโบสถม์ีภาพเขยีนสเีฟรสโก เล่าเรื่องราวเกีย่วกบัครสิตศ์าสนาที่สวยงาม 

และยังคงอยูใน สภาพสมบูรณ ์และพาท่านไปอกีหนึง่สถานทีส่ าคญัทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

 

 
 

มหาวหิารบากราต ิ( Bagrati Cathedral) โบสถท์ีแ่สนสวยงามตัง้อยู่บนเนนิเขา Ukimerioni ท่าน

สามารถมองเห็นทัศนียภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

 
 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบาทูมี ่(Batumi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2 ชม.) เมืองน้ีตัง้อยู่บนรมิะเล 

บนชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอสิระทีป่กครองตนเอง

อยู่ทางดา้นตะวนัตกของประเทศจอรเ์จยี เมอืงบาทูม ิ(Batumi) เป็นเมอืงทีม่ที่าเรอืส าคญั ขนาดใหญ่  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่  LEGACY HOTEL , BATUMI โรงแรมระดบั3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 7 ลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทมู ี- บา้นเรอืนเกา่ในย่านเมอืงเกา่ Old Town – สนามบนิบาตูม ิ

– สนามบนิอสิตนับลู(ตุรก)ี (B/-/-)      

 



 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่าน ลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทูม ี(Black Sea) เหตทุี่ไดช้ือ่วา่ทะเลด าก็เพราะดนิโคลน

ชายฝ่ัง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป็นสีด า อันเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด ์ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิชมความงามของอา่วเมอืงบาทูม ิ(ประมาณ 30นาที) น าท่านชอ้ปป้ิงที ่The Boulvard เป็นถนน

สายใหญ่ที่ทอดยาวไปตามรมิอ่าวทะเลด ืและเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหลู้กคา้ไดผ้่อน

คลาย ถ่ายรูป 

 
น าท่านชมบรรยากาศบา้นเรอืนเกา่ในยา่นเมอืงเกา่ Old Town ชมจตรุสัเปียเซซา่ Piazzal Square สรา้ง

ขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัชาวจอรเ์จยี Vazha Orbeladze สรา้งดว้ย

สไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนทิานท าใหเ้มอืงน้ีมคีวามน่ารัก น าท่านชมรูปปั้นอาลี

และนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด าทีส่ามารถเคลือ่นไหวได ้สรา้ง

ขึน้เพือ่แสดงถงึความรักหนุ่มสาวตา่งเชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพระหวา่งประเทศจอรเ์จยีและ

อารเ์ซอไบจานดว้ย 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิาตูม ิ เมอืงบาตูม ิประเทศจอรเ์จยี 

17.45น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 393 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.10น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

20.55น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่TK 064 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

DAY 8 กรงุเทพ (สุววรณภมู)ิ (-/-/-) 

 

10.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทับใจ  

  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 



 
 

 

หมายเหต ุสถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆในจอรเ์จยี อาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่   

  - อนุสาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่า่คญั ปิดในวนัสา่คญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่่องเทีย่วสา่คญัอืน่ๆ 

อาจจะปิดโดยไม่ไดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐบาล,หรอืกรณีที ่

 ผูป้กครองรัฐเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ เป็นตน้     

 - เน่ืองจากเป็นประเทศทีเ่คยถูกปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิัง้รัสเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี ดงันัน้อาหารสว่นใหญ่ 

 จะไดร้ับอทิธพิลจากอาหารยุโรปและเอเชยีผสมกนั        

 - โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญ่ในจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเริม่ที ่13.00-14.00 น. สว่นมือ้ค่า่เร็วทีส่ดุ 

 คอืเริม่เวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญ่นับถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็นหลกัมาตัง้แตใ่นอดตี ท า 

ใหป้ระเทศแห่งน้ีมโีบสถแ์ละวหิารทีเ่กา่แกท่ีเ่ปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชม ซึง่เวลาเขา้โบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลมุ 

ศรษีะ ดงันัน้กรุณาเตรยีมผา้คลุมศรษีะไปดว้ย หรอืกรณีทีไ่มไ่ดน่้าตดิตวัไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลมุให ้

 

 

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

 

** หากลูกคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เคร ือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้

ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชน์

ของตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

เดอืน มกราคม 2563 

20 – 27 มกราคม 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

เดอืน กมุภาพนัธ ์2563 

24 ก.พ. – 2 ม.ีค. 63 39,900 39,900 39,900 9,000 22,900 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 72 ดอลลา่รส์หรฐั 

(USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 

ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ) 



 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เทีย่วหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามที่ตามที่ตาราง 

  อตัราคา่บรกิารระบุ 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Turkish Airline อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เคร ือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้น้ีเจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา  

   หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 72 USD  ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตัดที่น่ังการจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิใน2วนัถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมัตทิันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรียดเดมิ 

ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  



 
 

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารที่ช าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 

ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 วนั กอ่นออ

นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต า่ อย่างนอ้ย 20 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบนิ , ตัว๋รถทัวร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมีบางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึง

สนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 

วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ 

กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่ว่า

สว่นใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพื่อใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 



 
 

 อตัราทัวรน้ี์ เป็นอตัราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วนั ไป หรือ 

กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนัมากอ่น เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตกุารทาง

การเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นน้ีทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่าย

แบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่น่ังบนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายาม

ทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึ

อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  


