
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัรจ์อรเ์จีย : รหสั GOR35 



 

วนัทีห่นึง่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี                

18.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 

เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ Turkish Airlines  โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวก 

 
21.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล กรงุอสิตนับลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK065 (กรณุา

เช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับูล กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี– สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี 

– ป้อมอนันานูร ี– อา่งเก็บน า้ชนิวาร ี– เมอืงคาซเบกี ้– น ัง่รถ 4WD ขึน้ชมความสวยงามของ

โบสถเ์กอรเ์กตี ้– กดูาอรู ี

 

04.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

06.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ีกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยเทีย่วบนิที ่TK378 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

09.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 3 ชัว่โมง)  

 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ กรุงทบลิซิี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย 

ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ถูกสรา้งโดยกษัตรยิว์าคตัง กอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) 

กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ขึน้ในคริสต์ศตวรรษที่ 4 และเป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของ

อาณาจักรไอบีเรยี อกีทัง้ทบลิซิจิงึเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมภิาค

คอเคซัสในประวัตศิาสตร์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหม ปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญใน

ฐานะศูนยก์ลางการการปกครอง ย่านเศรษฐกจิ การขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางดา้น

ยทุธศาสตรท์ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุเชือ่มตอ่ระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวปียโุรป  

 

 

 

 

 



 
 

 น าท่านเดนิทางไปตามเสน้ทางหลวงของประเทศจอรเ์จยีทีม่ชี ือ่วา่ Georgian Military Highway ถนน

สายน้ีเป็นถนนสายที่ส าคัญที่สุดที่ถูกสรา้งขึน้ในสมัยที่จอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซ

เวยีด เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) จากรัสเซยี

มายังจอรเ์จยี  

  

 น าท่านชม ป้อมอนันานูร ี(Anauri Fortress) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ป้อม

ปราการอันเก่าแก่ มีก าแพงลอ้มรอบ ตั ้งอยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอารักว ีซึง่เป็นแม่น ้าสายส าคัญของประเทศ

จอรเ์จยี สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่16-17  

 น าท่านชมร่องรอยของซากก าแพงที่ลอ้มรอบป้อมปราการแห่งน้ีซึง่ภายในประกอบไปดว้ยโบสถ ์2 

หลัง ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์นิ และยังมหีอคอยทรงสีเ่หลีย่มที่ตัง้ตระหง่าน จากมุมสูงของป้อม

ปราการ ซึง่จะท าใหท้่านมองเห็นทัศนียภาพของ อา่งเก็บน า้ชนิวาร ี(Zhinvali Reservior) ซึง่ใช ้

เป็นทีเ่ก็บกกัน ้าไวใ้ชผ้ลติไฟฟ้า และใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไวใ้ช ้

 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสเตปันสมินดา 

(Stepantsminda) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมอืงเล็กๆรมิแม่น ้าเทอรก์ี ้ตัง้อยู่ทางตอน

เหนือของประเทศมพีรมแดนใกลก้ับประเทศรัสเซยี อยู่บนความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 

เมตร มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี โดยในชว่งฤดูรอ้นอณุหภมูอิยู่ทีป่ระมาณ 15 องศาเซลเซยีส และ

ในชว่งฤดหูนาวจะมอีากาศหนาวเย็นค่อนขา้งยาวนาน อณุหภูมเิฉลีย่ อยู่ทีป่ระมาณ -5 องศาเซลเซยีส 

ในชว่งเดอืนมกราคมจะเป็นชว่งทีห่นาวเย็นทีส่ดุ  

  

 น าท่านเปลีย่นบรรยากาศ น่ังรถ 4WD ขึน้ชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity 

Church) หรอืโบสถส์มนิดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

โบสถ์แห่งนี้สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 ดว้ยหนิแกรนิตขนาดใหญ่ บนยอดเขาที่มีความสูงถงึ 2,170 

เมตรจากระดับน ้าทะเล และเป็นโบสถช์ือ่ดังกลางหุบเขาคอเคซสั ซึง่เป็นสญัลักษณ์ส าคัญอกีแหง่หนึง่

ของประเทศจอรเ์จยี ดว้ยทัศนียภาพโดยรอบของเทอืกเขาคอเคซัส และโบสถเ์ล็กๆทีต่ัง้อยูอ่ย่างโดด

เดน่และสวยงาม จงึท าใหส้ถานทีแ่หง่น้ีเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว  

 หมายเหตุ : ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน – ถงึกลางเดอืนเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูหนาว

ของประเทศจอรเ์จีย ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมอิากาศไม่เอื้ออ านวย ถนนปิด

ใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่ ไมว่า่

สว่นใด สว่นหนึง่ ทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นี้

บรษิทัฯขอปรบัเปลีย่นโปรแกรมพาทา่นเดนิเลน่ในเมอืงคาซเบกีแ้ทน ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึความ

ปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั  

 

 
  



 จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงสกี

รีสอร์ทที่มีชือ่เสียง ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชงิเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน ้าทะเล

ประมาณ 2,100 เมตร และยังเป็นสถานทีพ่ักผ่อนและเล่นสก ีในชว่งระหว่างเดอืนธันวาคม - เมษายน 

ซึง่จะมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอด 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ GUDARI INN HOTEL, GUDAURI หรอืเทยีบเทา่ 

หมายเหต ุ: กรณีโรงแรมในเมอืงกดูาอูรเีต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการพาคณะนอน

โรงแรมในเมอืงใกลเ้คยีงแทน และขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ทกุกรณี 

เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 

วนัทีส่าม เมอืงกูดาอูร ี– อนุสาวรยีม์ติรภาพรสัเซยี-จอรเ์จยี – เมอืงมสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอเวรี ่– 

มหาวหิารจวาร ี– เดอะ โครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี – กรงุทบลิซิ ี          

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 น าท่านชม อนุสาวรยีม์ติรภาพรสัเซยี-จอรเ์จยี (Russia-Georgia Friendship Monument) 

อนุสาวรยีห์นิคอนกรตีทรงกลมขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบโซเวยีต สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลมิ

ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปีของสนธสิัญญา Georgievsk สนธสิัญญาที่แสดงถงึมติรภาพ

ระหว่างโซเวยีตจอรเ์จยีและโซเวยีตรัสเซยี ภายในตกแต่งดว้ยประเบื้องโมเสกสสีันสดใส บอกเล่าถงึ

เรื่องราวประวัตศิาสตร์ และวถิีชวีติของรัสเซียและจอรเ์จีย  และหากมองจากมุมนี้ ท่านยังสามารถ

มองเห็ นหุ บ เขา ปี ศ าจ  (Devil’s Valley) ซึ่ ง เป็ นส่ วนหนึ่ งขอ งเทื อก เขาคอ เคซั ส อีก ด ว้ย 

 

 



 น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมือง

ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จียอายุกว่า 3,000 ปี ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรอเิบเรยี (Iberia Kingdom) ซึง่เป็นอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึปี 

ค.ศ.500 แตใ่นปัจจบุันไมม่อีะไรหลงเหลอือยูเ่ลย 

 

 น าท่านชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitskhoveli Cathedral) สรา้งขึน้ราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์

แห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ 

Arsukisdze เป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และยังเป็นศูนยก์ลางศาสนาทีท่ าให ้

ชาวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และท าใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ า

ชาตขิองจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ 

ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกท้ีง่ดงามทีส่ดุ 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

  

 น าท่านชม มหาวหิารจวาร ี(Jvari Monastry) หรอืเรยีกไดอ้กีชือ่ว่า อารามแห่งไมก้างเขน 

(Monastery of the Cross) อันศักดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์กิายออรท์อดอกซ ์ภายในมไีมก้างเขน

ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางโถง สรา้งขึน้เมือ่ปีครสิตศ์วรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยีใหค้วามเคารพนับถอืวหิาร

แห่งน้ีเป็นอย่างมาก ซึง่กล่าวกนัว่า นักบุญนีโน่ หรอืแมช่นีีโน่ แห่งคัปปาโดเกยี (เมอืงหนึง่ในประเทศ

ตรุกใีนปัจจบุัน) เป็นผูน้ าไมก้างเขนน้ีเขา้มาและเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล 

  



 
 ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุทบลิซิ ี  

 น าท่านชม เดอะ โครนิเคลิ ออฟ จอรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาท)ี อนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีตัง้อยู่บนเนนิเขา สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1985 โดยจติรกรชาวจอร์เจีย Zarab Tsereteli สรา้งขึน้เพื่อเฉลมิฉลองการครบรอบ 3,000 ปี

แห่งอ านาจอธิปไตย และฉลองการครบรอบ 2,000 ปีของศาสนาครสิต์ในจอร์เจีย โดยบอกเล่า

เรื่องราวประวัตศิาสตรแ์ละศาสนาของประเทศจอรเ์จยี ผ่านเสาหนิยักษ์ จ านวน 16 ตน้ หากมองจาก

ดา้นบนเนนิเขานี ้ทา่นยังสามารถมองเห็นความสวยงามของเมอืงทบลิซิไีดอ้กีดว้ย 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

พกัที ่ BEST WESTERN CITY CENTRE HOTEL, TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 



วนัทีส่ ี ่ กรุงทบลิิซี – เมืองไซหน์าก ี– ก าแพงเมอืงโบราณ – เมืองควาเรลี – ชิมไวน์คูวาเรลี – 

เมอืงทบลิซิ ี         

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไซหน์าก ี(Sighnaghi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่เป็น

เอกลักษณ์และมีความสวยงามที่สุดเมอืงหนึ่ง ของประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้เหนือกว่าระดับน ้าทะเล 

790 เมตร ตัง้อยู่ในหุบเขาอลาซานี (Alazani Valley) และเทอืกเขาคอเคซัส ไดร้ับสมญานามว่าเป็น 

นครแหง่ความรัก (Love City) อกีทัง้ทีเ่มอืงแห่งน้ียังสามารถประกอบพธิกีารแต่งงาน หรอืจดทะเบยีน

สมรสเมือ่ใดก็ได ้และเมอืงแห่งน้ียังมชีือ่เสยีงในการท าไร่องุ่น ทีส่ามารถผลติไวน์ ไดถ้งึ 70 % ของ

ประเทศ น าท่านชม ก าแพงเมอืงโบราณ(Sighnaghi City Wall) ที่มีความยาวถงึ 5 กโิลเมตร 

และหอคอย 23 หลัง ทีค่งเหลอืเพยีงแห่งเดยีวในจอรเ์จยี ถกูสรา้งขึน้ในสมัยของกษัตรยิจ์อรเ์จยี อเีร

เคลิที่ 2 ในปี 1770 นับเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญทีสุ่ดในเขตคาเคต ิอสิระใหท้่าน

เดนิเลน่ถา่ยรปู และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอัธยาศัย 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 น าท่านสู่ เมอืงควาเรล ี(Kvareli) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) ค าว่าควาเรล ี

แปลวา่ “ไวน”์ เป็นเมอืงหนึง่ของแควน้คาเคต ิทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นแหล่งผลติไวนข์องจอรเ์จยี และเป็นเมอืง

ทีม่สีภาพดนิฟ้าอากาศเหมาะแก่การปลูกองุ่นเพือ่ท าไวน์ โดยมกีารท าอโุมงคส์กัดเขา้ไปภายในภูเขา

ขนาดใหญ่ จ านวน 15 อโุมงคแ์ละมเีสน้ทางเชือ่มต่อแต่ละอโุมงค ์เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บไวน์ในอุณหภูมทิี่

เหมาะสม อกีทัง้จอรเ์จยี (Georgia) ยังถอืเป็นหนึง่ในชาตทิีผ่ลติไวนเ์กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป และไดช้ือ่ว่า



เป็น “The birth place of wine” หรอื “The Cradle of Wine Making” จากหลักฐานทีพ่บเชือ่กันว่ามี

การผลติไวนเ์กดิขึน้เมือ่ ประมาณ 5,000 – 7,000 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช  

 จากนัน้ใหท้่านได ้ชมิไวนค์ูวาเรล ีซึง่เป็นไวน์ทอ้งถิน่รสเลศิ ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในภูมภิาคและใหท้่าน

สามารถซือ้กลับไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุทบลิซิ ี

 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ BEST WESTERN CITY CENTRE HOTEL, TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ กรุงทบลิซิี – โบสถโ์ฮลทีรนิติ ีแ้ห่งเมอืงทบลิิซี – เมอืงเก่าทบลิซิี – ป้อมนารกิาลา – โรง

อาบน า้โบราณ – ถนนคนเดนิชาเดอนี่ – สนามบนิทบลิซิี กรุงทบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี – 

สนามบนิอสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

 น าทา่น ชมกรงุทบลิซิ ีเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี  

 น าท่านชม โบสถท์รนิติ ีแ้หง่เมอืงทบลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอืมหาวหิาร

ซาเมบา (Sameba) เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวง

ของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวหิารทีสู่งทีสุ่ด อันดับที ่3 ของโบสถอ์อร์

ทอดอกซใ์นโลก มหาวหิารซาเมบา (Sameba) หรือ Holy Trinity Cathedral of Tbilisi เป็นโบสถ์

ครสิตน์กิายออรท์อดอกซ ์สรา้งขึน้ในปี 1995 ถงึ 1997 ถอืเป็นโบสถท์ีม่คีวามสวยงาม และใหญ่ทีส่ดุ

เป็นอันดับ 3 ของโลกอกีดว้ย  

 



 
  

 น าท่านชม เมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึ้นกระเชา้ชม ป้อมนารกิาลา (Narikala 

Fortress) ซึง่เป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ ่ตัง้อยูบ่นเนนิเขา สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่

4 เพื่อใชป้กป้องเมอืงทบลิซิ ีโดยชือ่ Nari-Kala นัน้เป็นภาษาเปอรเ์ซยี แปลว่า “ป้อมทีไ่ม่สามารถตี

แตกได”้ นักประวัตศิาสตรต์่างยกย่องวา่ป้อมนารกิาลาแห่งนี้เป็นป้อมแห่งหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีม่ี

ความแข็งแกรง่และตไีดย้ากทีส่ดุ  

 

 
  

  



 น าทา่นชม โรงอาบน า้โบราณ หรอือะบาโนตูบาน ี(Abanotubani) ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับแชน่ ้าพุ

รอ้นทีม่สีว่นผสมของแร่ก ามะถัน ซึง่เชือ่กันว่าในน ้าพุรอ้นมแีร่ธาตุต่างๆทีช่ว่ยก าจัดของเสยีและท าให ้

ผวิพรรณเปล่งปลั่ง และโรงอาบน ้ารอ้นแห่งน้ีไดเ้ปิดใหบ้รกิารมาอย่างยาวนานและในปัจจุบันยังคงเปิด

ใหบ้รกิารอยู ่

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 

 

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดนิชาเดอนี่ (Shardeni Street) ถนนคนเดินของเมืองทบิลิซีที่มี

ชือ่เสยีงและกลิน่อายแบบยุโรป สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึแบบพืน้เมอืง และ

สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆใหเ้ลอืกหลากหลาย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้ตาม

อัธยาศัยไดพ้ักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ีกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี เพือ่ใหท้า่นมี

เวลาในการท าเช็คอนิ และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

17.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK383 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี**เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

20.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่TK064 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีห่ก สนามบนิอสิตนับลู กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

09.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

02 – 07 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 

02 APR TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

03 APR TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

06 APR TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

06 APR TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

37,999 9,999 21,999 

05 – 10 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 

05 APR TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

06 APR TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

09 APR TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

09 APR TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

37,999 9,999 21,999 

22 – 27 เมษายน 2563 

 

22 APR TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

23 APR TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

26 APR TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

26 APR TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

35,999 7,999 19,999 

26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2563 

(วนัแรงงาน) 

26 APR TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

27 APR TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

30 APR TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

30 APR TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

35,999 7,999 19,999 

04 – 09 พฤษภาคม 2563 

(วนัฉตัรมงคลและวนัวสิาขบูชา) 

04 MAY TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

05 MAY TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

08 MAY TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

08 MAY TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

37,999 9,999 21,999 

07 – 12 พฤษภาคม 2563 

07 MAY TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

08 MAY TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

11 MAY TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

11 MAY TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

35,999 7,999 19,999 

20 – 25 พฤษภาคม 2563 

20 MAY TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

21 MAY TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

24 MAY TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

24 MAY TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

35,999 7,999 19,999 

29 พฤษภาคม – 03 มถิุนายน 2563 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระราชนิ)ี 

29 MAY TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

30 MAY TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

02 JUN TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

02 JUN TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

37,999 9,999 21,999 

02 – 07 มถิุนายน 2563 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระราชนิ)ี 

02 JUN TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

03 JUN TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

06 JUN TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

06 JUN TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

37,999 9,999 21,999 

11 – 16 มถิุนายน 2563 

11 JUN TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

12 JUN TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

15 JUN TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

15 JUN TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

35,999 7,999 19,999 

25 – 30 มถิุนายน 2563 

25 JUN TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

26 JUN TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

29 JUN TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

29 JUN TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

35,999 7,999 19,999 

01 – 06 กรกฎาคม 2563  

(วนัอาสาฬหบูชา) 

01 JUL TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

02 JUL TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

05 JUL TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

05 JUL TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

37,999 9,999 21,999 

03 – 08 กรกฎาคม 2563 

(วนัอาสาฬหบูชา) 

03 JUL TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

04 JUL TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

07 JUL TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

07 JUL TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

37,999 9,999 21,999 

23 – 28 กรกฎาคม 2563 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

23 JUL TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

24 JUL TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

27 JUL TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

27 JUL TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

36,999 8,999 20,999 

24 – 29 กรกฎาคม 2563 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 

24 JUL TK065 BKK-IST 21.45-04.10+1 

25 JUL TK378 IST-TBS 06.15-09.35 

28 JUL TK383 TBS-IST 17.25-19.00 

28 JUL TK064 IST-BKK 20.15-09.50+1 

36,999 8,999 20,999 

 

** เด็กทารก (Infant) อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 10,000 บาท ** 



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

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอือัพเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลง

ใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 20 ก.ก. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่าน Triple 

ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้

เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ 

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา

คา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวมท ัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนยีม 1,800 บาท (THB) 

รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 

15,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาช าระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อน

เวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน ใหถ้ือว่านักท่องเที่ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆ

ทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศใน

ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิทฯ 

 

 



เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยัน

ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจ

ประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด 

พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่

วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใช้จ่ายตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทั้งนี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่น

ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีที่วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศ

ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน 

และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื 

อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูกั่บการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับที่น่ังบนเครื่องบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่น่ังบน

เครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลกั้นใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่

จะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง

กะทันหัน อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงนิเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ

อืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 

หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือ

ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

เลขที่วซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซี่ามา

ใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิติ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่า

ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที่เกีย่วขอ้ง

กับทางบรษัิท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะ

รับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก

ปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 



12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร

ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 


