
 

   หน้าที 1  

 
 

 

แกรนดจ์อรเ์จยี  วนั  คืน 
วนัเดินทาง -  มี.ค.  / -  มี.ค.  

โดยสายการบินเตอรก์ชิแอรไ์ลน์ 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทีพกั/หรือเทียบเท่า 

1 
กรุงเทพ –  อิสตัลบลู (-/-/-) 

BKK-IST TK65 | 22.55-05.45+1 
✈ ✈ ✈ - 

2 

IST-TBS TK378 | 07.45-11.05 

กรุงทบิลิซี : ขนึกระเชา้ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า-มารดาแห่ง

จอรเ์จีย (MOTHER OF GEORGIA)-โรงอาบนําโบราณ  

อะบาโนตูบานี-ถนนคนเดินชาเดอร์นี  (SHARDEN 

STREET) 

-   

BEST WESTERN ART HOTEL 

(TBILISI)ระดบั 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

3 

กรุงทบิลิซี :  โบสถ์ตรีนิตี-ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN 

TBILISI) ชมโบสถ์  METEKHI ST.VIRGIN CHURCH และ

อนุสาวรียก์ษัตริย-์โบสถ์ซิโอนิหรือวิหารซิโอนี-มหาวิหาร

อนัชิสคาติ-จตัุรสัเสเรีภาพ แห่งจอรเ์จีย 

   

BEST WESTERN ART HOTEL 

(TBILISI)ระดบั 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

4 

กรุงทบลิซีิ- มิทสเคตา้- คาซเบกี : วิหารสเวติสโคเวลี-

มหาวิหารจวารี-เมืองคาซเบกี-รถจบี WD เพอืเดินทาง

ไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี-อนุสรณส์ถาน

รสัเซีย&จอรเ์จีย  

   
GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

5 
กูดาอูรี – คูไตซี : ป้อมอนานูรี-อ่างเก็บนําซินวาลี-กอรี 

-พิพิธภณัฑส์ตาลิน-คูไตซี 
   

KING DAVID HOTEL (KUTAISI) 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

6 
คูไตซี-บาตมีู : ถาํโพรมีเทียส (พรอ้มบริการนังเรือเขา้

ชม) – บาทมู ี 
   

WORLD PALACE HOTEL 

(BATUMI) ระดับ 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

7 

บาตมีู-อิสตนับูล :  ประวตัิของประติมากรรม "Ali and 

Nino"-ล่องเรือในทะเลดํา ชมอ่าวเมืองบาทู -ย่านเมือง

เก่า  

 

  - - 
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BUS-IST TK393 | 17.35-18.35 

IST-BKKTK64 | 20.55-10.10+1 

8 อสิตนับูล–กรุงเทพฯ       ✈ ✈ ✈ - 

18.30 น.        คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หน้าทีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแลในการตรวจ 

เอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร ์U ประต ู  ของสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์  

22.55 น. ✈ ออกเดินทางสู่ อิสตนับูล โดยเทียวบินที TK65 (ใชเ้วลาเดินทาง 10.50 ชวัโมง) 

0 .  น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ อิสตันบูล แวะเปลียนเครือง 

.  น.  ✈ออกเดินทางต่อสู่ กรุงทบิลิช ีประเทศจอรเ์จีย โดยเทียวบินที TK378 (ใชเ้วลาเดินทาง .  ชวัโมง) 

.  น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบีลีซี (เวลาทอ้งถินชา้กว่าไทย  ช.ม.) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ทอ้งถินรอตอ้นรับ ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้ นํา

ท่านเดินทาง ขึนกระเชา้ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซึงเป็นป้อม

โบราณทีถูกสรา้งในราวศตวรรษที 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบทีไม่มีความสมาํเสมอกัน 

และต่อมาในราวศตวรรษที 7 สมยัของราชวงศอ์ูมัยยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีกและต่อมาในสมยั

ของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดมี้การสรา้งเพิมเติมขึนอีก ซึงต่อมาเมือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึด

ครอง ก็ได้เรียกชือป้อมแห่งนีว่า นารินกาลา (NARIN QALA) ซึงมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE 

FORTRESS) ต่อมาบางส่วนได้พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหว นําท่านถ่ายรูป มารดาแห่งจอร์เจีย 

(MOTHER OF GEORGIA) อนุสาวรียส์ญัลกัษณ์สาํคญัทีตงั ตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองราวกับกาํลังเฝ้ามองผูค้น 

มีอีกชือหนึงคือ มารดาคารท์ลิส และ คารท์ลิส เดดา เป็นประติมากรรมทีตงัอยู่บนยอดเยาโซโลลากี สรา้งขึน

เพือฉลองทีกรุงทบิลิซีครบ 1,500 ปี จากนันไปชม  โรงอาบนําโบราณ อะบาโนตูบานี (ABANOTUBANI 

SULFUR BATHS) ดว้ยความทีทบิลิซีนันมีบ่อนําพุรอ้นเป็นจํานวนมาก แต่โรงอาบนําแห่งนีเป็นโรงอาบนํา

โบราณ ใชเ้ป็นสถานทีสาํหรบัแช่นําพุรอ้น ทีมีส่วนผสมของแร่กาํมะถัน ซึงเชือกนัว่าในนําพุรอ้นมีแร่ธาตุต่าง ๆ 

วันทีหนึง กรุงเทพ –  อิสตลับูล                        

วันทีสอง อิสตนับูล - กรุงทบิลิซี 
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ทีช่วยกาํจดัของเสียและทาํใหผิ้วพรรณเปล่งปลงั โรงอาบนํารอ้นแห่งนีไดเ้ปิดใหบ้ริการมาอย่างยาวนาน และใน

ปัจจุบนัยงัคงเปิดใหบ้ริการกนัอยู ่

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (จีน) 

จากนันใหทุ้กท่านอิสระ ถนนคนเดินชาเดอร์นี (SHARDEN STREET) ซึงเป็นถนนใหญ่ของเมืองทีมีชือเสียง 

อาคารบ้านเรือน ถูกสรา้งขึนมีรูปลักษณะใหญ่โตแข็งแรง เต็มไปด้วยรา้นคา้และสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ

มากมาย บริเวณทางเทา้ก็ยงัเต็มไปดว้ยรา้นขายของทีระลึกเป็นสินคา้พืนเมืองหลากหลาย  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (ไทย) 

 พกัคา้งคืน ณ  BEST WESTERN ART HOTEL (TBILISI)ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

นําท่านเดินทางสู่ โบสถ์ตรีนิตี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุ

ภาพศักดิสิทธิแห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชือเรียกของคนทอ้งถิน เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกาย

จอร์เจียนออรโ์ธด็อกซ ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสรา้งขึนระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ทีสุดอันดับ 3 ของ ศาสน

สถานในนิกายออรโ์ธด๊อกซ์ แลว้นําเทียว ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN TBILISI) ชมโบสถ์ METEKHI ST.VIRGIN 

CHURCH และอนุสาวรียก์ษัตริย์ KING VAKHTANG GORGASALI ถือเป็นกษัตริย์ผูนํ้าทียิงใหญ่ของคนจอร์เจีย 

ตงัอยู่บนเนินเขาใกลก้ับวิหาร METEKHI โดยหันหน้าไปทางแม่นํา นับว่าเป็นอีกหนึงจุดทีสามารถมองเห็นวิว

กรุงทบิลิซีไดส้วยงามมาก  

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ  

บ่าย นําท่านชม โบสถซ์ิโอนิ หรือ วิหารซิโอนี (Tbilisi Sioni Cathedral) เป็นมหาวิหารเก่าแก่ทีสุดของเมือง สรา้งขึน

ในสมยัศตวรรษที  ต่อมาไดถู้กทาํลายลงโดยผูท้ีบุกรุกแต่ก็ไดมี้การสรา้งขึนใหม่หลายครงัดว้ยกนั จนกระทัง

เป็นโบสถที์ไดเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนันี และไดมี้การบูรณะในช่วงศตวรรษที -  นักท่องเทียวสามารถชืนชมกับ

ภาพจิตรกรรมและประติมากรรมทีเก่าแก่งดงามมากมาย และเป็นสถานทีพาํนักแห่งสุดทา้ยของพระสังฆราช

แห่งคริสตจกัรของจอรเ์จียหลายพระองค์อีกดว้ย แลว้ไปชม มหาวิหารอันชิสคาติ (Anchiskhati Basilica) เป็น

โบสถ์ทีเก่าแก่ทีสุดทีรอดตายในทบิลิซี ตามพงศาวดารเก่าของจอรเ์จีย คริสต์จกัรถูกสรา้งขนึโดยกษัตริย ์Dachi 

แห่ง Iberia ซึงทําใหท้บิลิซีเป็นเมืองหลวงของเขา เดิมอุทิศใหก้บัพระแม่มารี มหาวิหารไดร้บัความเสียหายและ

วันทีสาม เทยีวชมกรุงทบิลซีิ  
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สรา้งใหม่หลายครังตังแต่ศตวรรษที 15 ถึง 17 เนืองจากสงครามระหว่างจอร์เจียกับเปอร์เซียและเติร์ก หอ

ระฆังอิฐใกลก้ับมหาวิหาร Anchiskhati สรา้งขึนโดย Catholicos Domenti ในปี 1675 (ปัจจุบันจดัแสดงอยู่ที

พิพิธภณัฑศิ์ลปะจอรเ์จีย ) ชม จตุัรสัเสเรีภาพแห่งจอรเ์จีย (FREEDOM SQUARE & RUSTAVELI AVENUE) เดิม

ทีจตุัรสันีตงัชือตาม Ivan Paskevich ในยุคของสหภาพโซเวียต จตุัรัสนีถูกเปลียนชือถึง  ครงั  และปัจจุบนัได้

เปลียนชือเป็น จตุัรสัเสเรีภาพแห่งจอรเ์จีย เมือครงัจอรเ์จียไดร้บัเอกราชจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ 

 พกัคา้งคืน ณ BEST WESTERN ART HOTEL (TBILISI)ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

 

 

 

 

 

 

 

จากนันเดินทางสู่ มิทสเคตา้ นําท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) เป็นโบสถ์ทีมี

รูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อก ถูกสรา้งขึนในราวศตวรรษที โบสถ์แห่งนีถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที

ศักดิสิทธิทีสุดของจอรเ์จีย สรา้งขึนโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จียชือ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศ อีกทังยังเป็นศูนย์กลางทีทําใหช้าวจอร์เจียเปลียนความเชือและหนัมานับถือศาสนาคริสต์ และให้

ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมือปีค.ศ.  และถือเป็นสิงก่อสรา้งยุคโบราณทีมีขนาด

ใหญ่ทีสุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม แลว้ไปชม มหาวิหารจวารี (JVARI 

MONASTERY) หรือเรียกไดอ้ีกชือหนึงวา่ อารามแห่งไมก้างเขนอันศกัดิสิทธิ ของศานาคริสต์นิกายออโธดอกซ ์

สรา้งขึนเมือคริสตวรรษที  ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไมก้างเขน

ขนาดใหญ่ตังอยู่ใจกลางโถง ชาวเมืองไดใ้หค้วามเคารพนับถือวิหารแห่งนีเป็นอย่างมาก และไดก้ล่าวกันว่า

วันทีสี กรุงทบิลิซี-มิทสเคตา้-คาซเบกี-กูดาอูรี 
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นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่แห่งคปัปาโดเกีย (เมืองหนึงในประเทศตุรกีปัจจุบนั) ไดนํ้าไมก้างเขนนีเขา้มา พรอ้ม

กบัการเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นครงัแรกในช่วงโบราณกาล  

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ  

บ่าย เดินทางสู่ เมืองคาซเบกี (KAZBEGI) ซึงเป็นชือเมืองดงัเดิม แต่ปัจจุบันไดเ้ปลียนมาเป็นชือ สเตพานท์สมินดา้ 

(STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชือ สเตฟาน ไดม้าพาํนักอาศัยและก่อสรา้งสถานที

สาํหรับจาํศีลภาวนาขึนมาเมืองคาซเบกี เป็นเมืองเล็กๆทีตังอยู่ตามริมฝังแม่นําเทอรก์ีทีมีความยาวประมาณ 

157 ก.ม. และตังอยู่บนความสูงจากระดับนําทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิทีอยู่ปาน

กลางมีความชนืและแหง้แลง้ทีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิ

ทีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึงเป็นเดือนทีหนาวเย็นทีสุด นําท่านเปลียนการเดินทางเป็นรถจีบ 

4WD เพือเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึงถูกสรา้งขึนในราว

ศตวรรษที 14 หรือมีอีกชือเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึงเป็นชือทีนิยมเรียกกัน 

ตงัอยู่ริมฝังขวาของแม่นําชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบ็ก ซึงเป็นไฮไลท์ของประเทศจอร์เจีย (การเดินทาง

โดย 4WD มายงัสถานทีแห่งนี ขึนอยูก่บัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึงอาจจะถูกปิดกนัไดด้ว้ยหิมะทีปกคลุมอยู่ และ

การเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้ขอสงวนสิทธิไม่มีการคืนค่าใชจ้่าย ในกรณีเดินทางไม่ไดเ้นืองจากสภาพ

อากาศ) จากนันนําท่ านแวะชม อนุสรณ์ สถานรัส เซีย&จอร์เจีย  (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP 

MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขาสรา้งขึนในปี  เพือเฉลิมฉลองครอบรอบ  

ปี ของสนธิสญัญาจอรจ์ีเอฟสกี และความสัมพนัธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนีถือเป็นจุดชม

วิวทีสวยทีสุดแห่งหนึงของจอรเ์จีย 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ 

 พกัคา้งคืน ณ  GUDAURI INN HOTEL (GUDAURI) ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

จากนันเดินทางไปชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานทีก่อสรา้งอันเก่าแก่มีกําแพงลอ้มรอบ

และตังอยูร่ิมแม่นําอรกัวีทีตงัอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ  กม.ซึงถูกสรา้ง ขนึใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษ

ที -  ภายในยงัมีโบสถ์  หลงัทีถูกสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมีหอคอยทีสูงใหญ่ตังตระหง่านอยู ่ทําให ้

 

วันทีหา้ กดูาอูรี – กอรี -  คูไตซี 
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เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบืองล่างและ อ่างเก็บนําซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยงัมีเขือนซึง

เป็นสถานทีทีสาํคญัสาํหรบันํานําทีเก็บไวส้่งต่อไปยงัเมืองหลวงเพือผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ เป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีต

ผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ -  เขา้ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ทีได้

รวบรวมเรืองราวและสิงของเครืองใชข้องท่านสตาลิน ตังแต่สถานทีเกิดจนกระทังเสียชีวิต จากนันเดินทางสู่  

เมืองคูไตซี (KUTAISI) ทีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิสหรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมือ

สมยัคริสตศ์ตวรรษที -   

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ 

 พกัคา้งคืน ณ KING DAVID HOTEL (KUTAISI) ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

จากนันเดินทางไปชม วิหารบากราติ (Bagrati Cathedral) ซึงเป็นโบสถ์ทีเงียบสงบและสวยงามอยู่ ภายนอก

โบสถ์มีไมก้างเขนอันใหญ่ โดดเด่นอยู่ดา้นหน้า และดว้ยตําแหน่งทีตังทีอยู่บนเนินเขา ทําใหม้องเห็นวิวของตัว

เมืองดา้นล่างไดอ้ย่างชัดเจน ตัวโบสถ์สรา้งจากหินอ่อนและดา้นบนของโบสถ์ทําเป็นหน้าต่างรอบดา้นทําให ้

แสงอาทิตยส่์องผ่านเขา้มาภายในโบสถไ์ด ้เกิดเป็นลาํแสงทีสวยงาม 

 

 

วันทีหก คูไตซี-บาตมีู  
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เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ  

บ่าย  เดินทางสู่ ถําโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE)  

หรือทีเรียกว่าถาํ Kumistavi โดยถํานีถูกคน้พบและ 

ศึกษาโดยนักสาํรวจถาํชาวจอรเ์จีย เป็นส่วนหนึง 

ของระบบถําขนาดใหญ่ทีรวมกนัเป็นแม่นําใตดิ้น 

สายเดียว ปัจจุบนัมีการสาํรวจแม่นําประมาณ   

กิโลเมตร ซึงยาวประมาณครึงหนึงของระบบถาํ 

ทงัหมดในปีค.ศ.  ไดม้ีการเปลียนถาํเป็นสถานทีท่องเทียวเชิงท่องเทียว ภายในปีค.ศ.  มีการวาง

เสน้ทางเดินเทา้ในถําเป็นระยะทางประมาณ  กิโลเมตร มีการสรา้งบันไดและทางเดิน และอุโมงค์ยาว  

เมตร ถูกเจาะออกทีทางออก และเริมการก่อสรา้งอาคารชนัล่าง ถํามีไฟส่องสวา่งชวัคราว (พรอ้มบริการนังเรือ

เขา้ชม) จากนันเดินทางสู่ บาทูมิ ซึงตงัอยู่ริมทะเลดํา เป็นจุดหมายปลายทางสาํหรบัการพกัผ่อนสุดพิเศษ เป็น

เมืองหลวงของอัตจารา (Ajara) สาธารณรฐัอิสระทีปกครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวนัตกของประเทศจอร์เจีย

ครอบคลุมพนืทีบริเวณกวา้ง มีสภาพภูมิทศัน์ทีหลากหลายแตกต่างกนั มีทงับริเวณเทือกเขาสงูทีอุดมไปดว้ยป่า

ไมเ้ขียวขจีไปจนถึงเนินเขาทีเขียวชอุ่ม เป็นหนึงในเมืองทีมีทิวทัศน์สวยทีสุดของจอร์เจีย มีความงามของ

ธรรมชาติทีน่าตืนตาตืนใจ พนืทีดา้นหนึงของเมืองทีถูกลอ้มดว้ยทิวทศัน์ของทะเลดํา 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ 

 พกัคา้งคืน ณ  WORLD PALACE HOTEL (BATUMI) ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

นําท่านชมรูปปันความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรียที์โรแมนติกทีสุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึงเป็นรูปปันขนาด

ใหญ่ทีแสดงถึงความรักทีแทจ้ริง ประวติัของประติมากรรม "Ali and Nino" ดว้ยเพราะเหตุผลทางศาสนาทังคู่จึง

ไม่สามารถอยูด่ว้ยกนัไดเ้พราะผูช้ายคนนันเป็นมุสลิมและผูห้ญิงคนนันเป็นคริสเตียน พวกเขาตอ้งอดทนทังการ

ปฏิวติัและสงครามกลางเมืองเพือเป็นพยานในการก่อตัวของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยอาลีและนีโม่จะ

ค่อยๆ ขยบัเขา้หากนั เปลียนท่าทุก ๆ 10 นาทีจนกระทงัพวกเขาพบกนัและรวมเขา้เป็นหนึงเดียว  

 

 

วันทีเจ็ด บาตูมี - อิสตนับูล - กรุงเทพฯ 
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จากนันนําท่าน ล่องเรือในทะเลดํา ชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุทีไดช้ือว่าทะเลดําก็เพราะดินทราย

ชายหาดของทะเลแห่งนีเป็นสีดํา อันเนืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด์ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชมความงามของ

อ่าวเมืองบาทมูิ (ประมาณ นาที) จากนันนําท่านชอ้ปปิงที THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ทีทอดยาวไป

ตามริมอ่าวทะเลดาํ เต็มไปดว้ยรา้นอาหารและคาเฟ่มากมาย ใหล้กูคา้ไดผ่้อนคลายและถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ  

บ่าย นําท่านเทียวชม ย่านเมืองเก่า จัตุรัส Piazzal Square และ Medea Square สรา้งขึนในปี  กลุ่มอาคาร

ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชือดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน 

และในปี 2011 ทีผ่านมา สถานทีแห่งนีไดเ้ริมปรบัปรุงเพือใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่

ของเมืองประกอบไปดว้ยภตัตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลบั ฯลฯ ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศ

ยานนานาชาติบาตมูี  

.  น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเทียวบินที TK 393 (ใชเ้วลาเดินทาง  ช.ม.) 

.  น. เดินทางถึง สนามบินอิสตนับลู อาตาตรูก์  แวะรอเปลียนเครือง  

20.55 น.  ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที TK  (ใชเ้วลาเดินทาง .  ช.ม.) 

10.10 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

-------------------------------------------  

 

 

วันทีแปด   อิสตนับล–ูกรุงเทพฯ           
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อตัราคา่บริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ -  ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 
พกัเดียวจา่ยเพมิ 

-  มี.ค.  77,  บาท 59,  บาท 76,  บาท 9,  บาท 

-  มี.ค.  74,  บาท 74,  บาท 73,  บาท 9,  บาท 
 

** หากท่านทีตอ้งออกตวัภายใน (เครืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจา้หน้าทีทุกครงัก่อนทาํการออกตวั 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** จาํนวน  ท่าน ออกเดินทาง และพาหนะในการเดินทางจะจดัตามมาตรฐานจาํนวนผูเ้ดินทาง โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 

ล่วงหน้า ทงันีกรณีทีคณะออกเดินทางกรณีทีตาํกวา่ 15 ท่าน ทางคณะทวัรจ์ะแจง้ค่าใชจ้่ายทีเพิมขนึในกรณีทีคณะทวัรท์ุกท่าน 

ตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีหวัหน้าทวัรไ์ทย อาํนวยความสะดวก *** 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทงัหมดก่อนทาํการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชนัประหยัด (Economy Class) ซึงไม่สามารถเปลียนแปลง (Upgrade) 

หรือ เปลียนแปลงวนัเดินทางกลบั (Change Date) ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 ค่าภาษีนํามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครืองบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครืองบินได ้ท่านละ 1-2 ชิน โดยมีนําหนักรวมกันไม่เกิน  กิโลกรัม กระเป๋าถือขึนเครือง Hand Carry 

(นําหนักไม่เกิน  กิโลกรมั) 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีระบุ 

 ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตราฐานตามทีรายการระบุ (พักหอ้งละ  ท่าน หรือ  ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโรงแรมมีหอ้งพกั 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทาํใหโ้รงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ ในการปรับเปลียนโรงแรมทีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามทีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็น

พิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่านัน”) 
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(หมายเหต:ุ ค่าประกันอุบิติเหตสุาํหรบัเด็กทีมีอายตุาํกว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯ จะ

ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึงหนึงของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต 

ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครืองดืมทีสงัเพิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

(กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทัวรก่์อนการใชบ้ริการทุกครงั) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ BELL BOY ของแต่ละโรงแรม 

  ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิน  USD/วนั, พนักงานขบัรถ  USD/วนั,รา้นอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัรจ์าก 

เมืองไทย USD/วนั ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอืน ทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 3 USD / ท่าน สาํหรบัมัคคุเทศกท์อ้งถิน  x 6 วนั =18 USD 

 2 USD / ท่าน สาํหรบัคนขบัรถตอ่วัน  x 6 วนั = 12 USD 

 3 USD /ท่าน สาํหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย  x 8 วนั = 24 USD 

รวมค่าทิป  USD/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยืนขอวีซ่า กรณีผูเ้ดินทางทีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อตัราค่าบริการ 

และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกบัเจา้หน้าทีเป็นกรณีพิเศษ เพือขอคาํแนะนําในการยืนคาํรอ้งขอวีซ่า 

 อตัราค่าเขา้หอ้งนําจุดแวะพกัรถระหวา่งเดินทางไปแต่ละเมือง ประมาณ -  ลีล่า / หอ้งนํา 

 ประกนัโควิด ทีประเทศตุรกี (ถา้ท่านใดสนใจ ติดต่อซือเพมิเติมไดที้บริษัทฯ) 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเขา้ประเทศทงั  ประเทศ (ถา้มี) 

 ค่า Package Test & Go และ ค่าตรวจ Covid โดย RT-PCR ตามทีรฐับาลกาํหนด ซึงลูกคา้ สามารถทําการเลือกและจองเอง

ไดต้ามความพึงพอใจ (ถา้มี) 

เงอืนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมัดจาํท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจองเท่านัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทันที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจาํตามเวลาทีกาํหนด และหากท่านมีความ

ประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คทีวา่งและทําจองเขา้มาใหม่อีกครัง กรณีทีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการใหสิ้ทธิลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ 

เนืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีทีนังราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือน หรือ เปลียนแปลงการเดินทาง จะตอ้งส่งอีเมลเพือแจง้ยกเลิก ทางบริษัท

ไม่รบัยกเลิกผ่านทางโทรศพัท์ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน 
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2. กรณีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน จะตอ้งส่งอีเมล พรอ้มแนบหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน

ค่าบริการต่างๆ ทงัหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง และหน้าสมุดบญัชีธนาคารทีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี 

- แจง้ยกเลิก  วัน ขึนไป ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายและค่าบริการบางส่วนทีเกิดขึน

จริง ณ ขณะนนั จะคืนเงินใหบ้างส่วน  

** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการ

เดินทางไมน่อ้ยกว่า  วนั ** 

** กรณีทีมีค่าใชจ้่ายตามจริงมากกว่ากาํหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิม ทีเกิดขึนจริง

ทงัหมด ** 

- แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า  วนั ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิการคืนเงินทงัหมด ทุกกรณี  

** ทังนีทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายทีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการทีชาํระแลว้เนืองจากการจดัเตรียม การจดัการนําเทียว เช่น 

การสาํรองทีนังตวัเครืองบนิ การจองทีพกั เป็นตน้ ** 

หมายเหตุ 

1. การเดินทางทีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั 

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทังหมดไม่วา่กรณีใดๆ

ก็ตาม   

2. สําหรับอัตราค่าบริการนี จําเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจํานวน  ท่าน ขึนไป ในแต่ละคณะ กรณีทีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จาํนวนทีกาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เลือน หรือ เปลียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิมขึน 

เพือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย  วนั กอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศทีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ

ทีมีวีซ่า แต่หากผูจ้องเดินทางทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีผูจ้องร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทางบริษัท

กาํหนดเพือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีทีจะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

3. ในกรณีทีลูกคา้ดําเนินการยืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์ทีลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึง ยกเวน้ในกรณีทีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมตัิจากทางสถานทูต กรณีนีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามทีเกิดขึนจริง

ทงัหมด โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

ขอ้มูลสาํคญัเกียวกบั โรงแรมทีพกั ทีท่านควรทราบ 

1. เนืองจากการวางแผนผังหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดียว (Single) , หอ้งพกัคู่แบบ 

 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ  ท่าน /  เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ 

อยู่คนละชนักนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ  ท่าน ซึงถา้ตอ้งการเขา้พกั  ท่าน อาจจะตอ้งเป็น  เตียงใหญ่ 

กบั  เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่  หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดียว  หอ้ง 

(Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิมตามจริงทีเกิดขึนจากนักท่องเทียวหรือ

เอเยน่ต ์
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2. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมิตํา เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูรอ้นเท่านัน 

3. กรณีทีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิในการปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็นอาคารแบบดังเดิม (Traditional Building) หอ้งทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาด

กะทัดรดั และไม่มีอ่างอาบนํา ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง

กนั 

5. โรงแรมระดบั 4-5 ดาว ทีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทางนัน บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากบัมาตรฐานสากล ระดบัของ

โรงแรมทีระบุนันเป็นการจดัอนัดับของการท่องเทียวประเทศจอรเ์จีย 

6. ในช่วงเทศกาล หรือ ช่วงทีตรงกบัวนัหยุดสาํคัญต่างๆ โรงแรมบางเมืองอาจจะเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพกัโรงแรม ณ 

เมืองใกลเ้คียง 

ขอ้มูลสาํคญัเกียวกับ สายการบิน ทีท่านควรทราบ 

1. เกียวกบัทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิในการเลือก

ทีนังบนเครืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากทีสุด ใหล้กูคา้ผูเ้ดินทางทีมาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นั

ใหม้ากทีสุดเท่าทีจะสามารถทาํได ้

2. กรณีทีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขนัตอนการจอง กรณีทีแจง้ล่วงหน้าก่อน

เดินทางกระทนัหนั อาจมีค่าใชจ้่ายเพิมเพอืชาํระกบัเมนูใหม่ทีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้

3. บัตรโดยสารโดยเครืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชันธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าทีเป็นกรณีพิเศษ กรณีนี ควรแจง้ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร 

พรอ้มคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) ประมาณ -  วนัก่อนออกเดินทาง หากออกบตัรโดยสาร พรอ้มคณะ ชัน

ประหยดั (Economy Class) เรียบรอ้ยแลว้ บางกรณีอาจไม่สามารถ Upgrade ได ้โดยทังนีการตัดสินใจ ขึนอยูก่บัดุลยพินิจ

ของเจา้หน้าทีสายการบินเป็นสาํคญั 

4. บตัรโดยสาร ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้เนืองจากเป็นบตัรโดยสารชนิดราคาพิเศษ (ตัวกรุ๊ป ราคาประหยดัทีสุด) 

เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอืนๆ ทวัไป ทที่านควรทราบ 

1. ทวัรนี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียวเท่านัน 

2. ทัวร์นีขอสงวนสิทธิสําหรบัผูเ้ดินทางทีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีนําตาล / เลือดหมู) เท่านัน กรณีทีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีนําเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชือมโยงเกียวกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทังฝัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบความ

ผิดพลาดทีจะเกิดขนึในส่วนนี  

3. ทัวร์นีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามทีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทงัหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทงัหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 



 

   หน้าที 13  

 
 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้าชือ เลขที

หนังสือเดินทาง เลขทีวีซ่า และอืนๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้า

หนังสือเดินทาง และ หน้าวีซ่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนทีเหลือทังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนักท่องเทียวทีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว

เครืองบิน ค่าภาษีนํามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ ทีทําใหต้น้ทุน

สูงขนึ 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้ําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านัน 

9. นักท่องเทียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุ

ทีเกียวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภยัทีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนทีบริษัทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชําระตาม

ขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบตัิเท่านัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน  มิลลิลิตรต่อชิน และ

รวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หน้าทีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ  ใบเท่านัน ถา้สิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าทีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโหลดใตท้อ้งเครืองบนิเท่านัน 

11. สิงของทีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าทีโหลดใตท้อ้งเครืองบินเท่านัน 

12. คณะทัวร์นี เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเทียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีที

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพิมเติมขึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงทังหมดกับผูเ้ดินทาง 

กรณีทีเกิดเหตุการณนี์ขนึ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม  
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