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Flight detail 

Date Flight no. Route Departure Time Arrive Time 

Daparture 
20 OCT 2022 TK69 BKK IST 23.00 05.15 

21 OCT 2022 TK378 ISB TBS 06.30 09.45 

Return 
24 OCT 2022 TK383 TBS IST 17.30 19.00 

27 OCT 2022 TK68 IST BKK 01.45 15.25 

 

Day1  สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอิสตันบูล  

20.00 น. นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิพบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อม

อ านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

23.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบิน Turkish Airlines  

เท่ียวบินท่ี TK69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

Day2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบลิิซ่ี – โบสถ์ตรีนิต้ี – The Chronicle of 

Georgia 

05.15  น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตรุก ีและรอเปล่ียนเครื่อง 

06.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Turkish 

Airlines เท่ียวบินท่ี TK378 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง) 

วันที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล      

2 
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซ่ี – โบสถ์ตรีนิต้ี – The 

Chronicle of Georgia    
RAMADA HOTEL TBILISI  

หรือเทียบเท่า  

3 
กูดาอูรี – ป้อมอนาอูรี–อนุสรณ์สถานจอรัสเซีย จอร์เจีย – 

โบสถ์เกอร์เกตี  
   

ROOM HOTEL KAZBEGI 

หรือเทียบเท่า  

4 
วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – เมืองทบิลิซ่ี – old Town 

of Tbilisi – น้ังกระเช้าไฟฟา้ – Narikala Fortress 
   

RAMADA HOTEL TBILISI  

หรือเทียบเท่า  

5 
ถนนคนเดินรุสตาเวลี – ช้อปป้ิงถนนฟรีดอมสแควร์ – 

สนามบินทบิลิซ่ี – สนามบินอิสตันบูล 
   

CROWNE PLAZA ISTANBUL 

หรือเทียบเท่า  

6 
เมืองอิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน ้าเงิน – วิหารฮาเจีย 

โซเฟยี – พระราชวังโทพคาปี – สไปซ์บาซาร์  
   

CROWNE PLAZA ISTANBUL 

หรือเทียบเท่า  

7 

พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – 

หอคอยกาลาตา – İstiklal Street – Balat Street – สนามบิน

อิสตันบูล  

    

8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ      



 09.45 น. เดินทางถึงสนามบินทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่น) เมืองทบิลิซี (TBILISI) 

ประเทศจอร์เจยี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจยี 

น าทา่นสู ่โบสถ์ตรีนิต้ี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์

พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธ์ิแห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ช่ือเรียกของคนท้องถิ่น เป็น

วิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ.

1995 -2004 ใหญ่ท่ีสุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกท่ัวโลก  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น  

น าท่านชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The 

Chronicle of Georgia) อนุสรณ์สถานท่ีมีการ

บันทึกเรื่องราวต่างๆ ในหน้าประวัติศาสตรข์อง

ประเทศจอร์เจยีเอาไว้บนเสาขนาดใหญ่จ านวนถึง 

16 ต้น ซ่ึงเสาแต่ละตน้น้ันมาในไซส์ใหญ่ยักษ์ท่ีมี

ขนาดราวสิบคนโอบ และสูงถึง 35 เมตร และด้วย

ท าเลท่ีตั้งซ่ึงอยู่บนภูเขา จากบริเวณน้ีคณุจึง

สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองทบิลิซี ได้แบบ

เต็มๆ ท่ีให้ความรู้สึกตื่นตาตื่นใจและยิ่งใหญ่ชวน

ตะลึง 



เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

  

พักที่  Ramada by Wyndham Tbilisi Old City หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day3 เมืองกูดาอูร ี– ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – โบสถ์เกอร์เกต้ี 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ เมอืงกูดาอูรี (GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกีรสีอร์ทท่ีมีช่ือเสียงท่ี

ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่ีมีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 

2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจยี ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงาม

และมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา 

น าทา่นเดินทาง ข้ึนเหนือไปยัง ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ท่ีมี

ก าแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมแม่น ้าอรักวี ห่างจากมเองทบิลิซีประมาณ 45 กม. ภายในป้อมมี

โบสถเ์ก่าแก่อยู่ 2 หลัง มีหอคอยสูงโดดเดน่  สามารถชมวิวแม่น ้า และอ่างเก็บน ้าซินวาลี และ

ธรรมชาติท่ีสวยงามของจอร์เจยี 

 

 

 

 

 

 
 



เที่ยง       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น  

น าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA 

FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณส์ถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้าง

ข้ึนในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอร์จีเอฟสกี 

และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอรเ์จยี จุดชมวิวน้ีถือเป็นจุดชมวิวท่ี

สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของจอร์เจยี  

น าท่านเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกต้ี (GERGETI TRINITY CHURCH) ซ่ึงถูก

สร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) 

ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถ์ศักดิแ์ห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮรี 

อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซ่ึงเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทาง มายังสถานท่ีแห่งน้ี 

ข้ึนอยู่กับสภาพดิน ฟา้ อากาศ ซ่ึง

อาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะท่ีปกคลุม

อยู่ และการเดินทางอาจจะเป็น

อุปสรรคได้ แต่จะค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดนิทางให้มาก

ท่ีสุด ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืน

ค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้

เน่ืองจากสภาพอากาศ เราจะพาทุก

ท่านไปยังสกีรสีอร์ตของเมืองกูดาอู

รีแทน โดยพาข้ึนกระเช้าสกีเพ่ือไปชม

วิวยังยอดภูเขา) 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

 

 

 

 



ที่พัก  ROOM HOTEL KAZBEGI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมแสนโรแมนติกติดเทือกเขาคอเคซัส วิวสวยแสนล้าน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day4 วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – เมอืงทบิลิซี – Old Town of Tbilisi – นั่ง

กระเช้าไฟฟา้ Cable Car – Narikala Fortress 

 เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของ

คริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกท่ีถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บน

ภูเขาท่ีมีแม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารีและแม่น้าอรักวีและถ้ามอง

ออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณท่ีกว้างใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจักร

ของไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซ่ึงได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ี

ตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษ ท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซ่ึงเป็น

โบสถ์อีกแห่งหน่ึงท่ีอยู่ในบริเวณของมตสเคต้าท่ีมีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อก

ถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี11 โบสถ์แห่งน้ีถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาท่ี

ศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ ARSU  

KISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางท่ีท าให้

ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มา

เป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุค

โบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้ 

 

 

   

 

 

  

 



เที่ยง       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น  

หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่เมือง เมืองทบิลิซี (TBILISI)  

น าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซ่ี Old Town of Tbilisi ซ่ึงท่านจะได้พบเห็น

ความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนท่ีเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกัน

ระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ท าให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตก

และตะวันออกในประเทศเดียว 

จากนั้นน าท่าน นั่งกระเชา้ไฟฟา้ Cable Car ข้ึนชม ป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress 

สร้างข้ึนครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความ

สม ่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างส่วนต่อ

ขยายออกไปอีก ซ่ึงต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มีการสร้างเพ่ิมเติม 

และเม่ือพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกช่ือป้อมแห่งน้ีว่านารินกาลา Narin Qala ซ่ึงมี

ความหมายถึงป้อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พังทลายลงเพราะว่าเกิด

แผ่นดินไหว 

และน าท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์

พระแม่แห่งจอร์เจีย(Mother of 

Georgia) เป็นอนุสาวรีย์ท่ีถือเป็น

สัญลักษณ์ประจ าเมือง ตั้งอยู่ ท่ี

ยอดเนินเขาSololaki กรุงทลิบิซี 

ประเทศจอร์เจีย เน่ืองในโอกาส

เฉลิมฉลองการก่อตั้งกรุงทลิบิซี

ครบรอบ 1500ปี รูปป้ันน้ีออกแบบ

โดยประติมากรชาวจอร์เจีย มีความ

สูง20เมตร ท าด้วยอลู มิ เ นียม

ลักษณะของรูปป้ันเป็นสตรีในชุด



พ้ืนเมือง มือขวาถือดาบ มือซ้ายถือแก้วไวน์ โดยท่ีแก้วไวน์หมายถึงผู้มาเยือนท่ีเป็นมิตร ชาว

จอร์เจียก็พร้อมท่ีจะผูกมิตรด้วยเครื่องดื่มท่ีเก่าแก่ของประเทศอย่างไวน์ช้ันดี แต่ถ้าหากมาเยือน

หมายท่ีจะเป็นศัตรู ดาบในมือก็พร้อมท่ีจะปกป้องไม่ให้ใครมารุกราน ความหมายของรูปป้ัน

สะท้อนถึงลักษณะนิสัยของชาวจอร์เจีย สาเหตุเพราะตั้งแต่ในสมัยก่อน ประเทศน้ีเป็นประเทศท่ี

อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นท่ีหมายปองของเหล่าประเทศรอบข้าง 

น าทา่นถ่ายรูปกับ สะพานแห่งสันติภาพ 

(The Bridge of Peace) 

งานสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดย

สถาปนิกชาวอิตาเลยีน โดยมีความยาว 

150 เมตรและใช้เป็ นตัวเช่ือมระหว่างตัว

เมืองเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี 

โครงสร้างหลักของสะพานแห่งน้ีท ามา

จากเหล็กและกระจกใส เปิดใช้งานครั้ง

แรกเม่ือปี ค.ศ. 2010 และจัดว่าเป็นงาน

สถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ีมีความสวยงาม

ช้ินหน่ึงของจอร์เจีย 

ค ่า       บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พักที่       Ramada by Wyndham Tbilisi Old City หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

 

Day5 ถนนคนเดินรุสตาเวลี – ย่านฟรีดอมสแควร์ – สนามบินทบิลิซี – สนามบินอิส

ตันบูล 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทุกท่านสู่ ถนนคนเดินรุสตาเวลี (RUSTAVELI STREET) ให้ทุกท่าน

อิสระเดินเล่นชมเมืองทบิลิซ่ี ย่านฟรีดอมสแควร์ (FREEDOM SQUARE) หรือ

เดินเล่น 



ช็อปป้ิงท่ี GALLERIA MALL ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลิซ่ีท่ีเต็มไปด้วยร้านค้า 

ร้านอาหาร คา เฟ ่และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

 

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินทบิลิซี เพ่ือน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอสิตันบูล โดยสาย

การบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK383 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตรุก ี 

ที่พัก  Crowne Plaza Istanbul Old City Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day6 เมืองอิสตันบูล – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน ้ า เงิน – วิหารฮาเจีย โซเฟีย  – 

พระราชวังโทพคาปี – สไปซ์บาซาร์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญท่ีสุดของ

ประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีท าเลท่ี

ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิสตันบูลเป็นเมืองส าคัญเพียงเมือง

เดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง THRACE ของบอสฟอรัส) 

และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) สถาปัตยกรรมอันงดงามผสมผสานท้ัง 2 ทวีป ท า

ให้เมืองอิสตันบูลมีความเอกลักษณ์เฉพาะท่ีพิเศษ 

 น าท่านเดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซ่ึง

ใช้เป็นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (CHARIOT RACING) โดยค าว่า ฮิป

โปส และ โดรโมส ปัจจุบันถูกน าไปใช้ในภาษาฝรั่งเศสด้วย หมายถึง การแข่งขันม้า

ใจกลางเมืองมอสโคว์ (CENTRAL MOSCOW HIPPODROME) น่าเสียดายท่ี

เหลือแต่ซากปรักหักพังของ ฮิปโปโดรมของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต หรือ 

อิสตันบลูในปัจจุบัน เหลือเพียง เสา 3 ต้น คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7 เสาต้นท่ี 2 

คือ เสางู เป็นรูปสลักงู 3 ตัวพันกัน และเสาต้นสุดท้ายคือ เสา อิยิปต์ หรือเสาโอเบ

ลิส ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียง

ก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมข้ึนสู่ยอดด้านบนเป็นแท่ง

สี่เหล่ียมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด เป็นสัญลักษณ์แห่ง

เส้นทางสู่วิหารเทพเจ้า ปกติจะนิยมสร้างข้ึนเป็นคู่ ตั้งอยู่ ณ บริเวณทางเข้า 

บริเวณรอบๆเสาโอเบลิสก์จะแกะสลักเป็นร่องลึกด้วยอักษรเฮียโรกลิฟฟคิ บอกเล่า

ถึงฟาโรห์ผู้สร้าง และเรื่องราวของการสร้างเพ่ือบูชาเทพเจ้า ดังน้ัน เสาโอเบลิสก์

จึงเป็นเสมือนหน่ึงเสาอนุสรณ์ บ่งบอกถึงนัยยะแห่งท่ีตั้งของสถานท่ีส าคัญ หรือ

สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิของอียิปต์ 



น าท่านเข้าชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (BLUE MOSQUE) หรือช่ือเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์

อาร์เหม็ดท่ี 1 (SULTAN AHMED MOSQUE) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้อง

ถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาด า เป็นการเคารพสถานท่ี ถ่ายรูปได้ ห้ามส่ง

เสียงดัง และกรุณาท ากิริยาให้ส ารวม สุเหร่าน้ีสร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปี

ก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) มีหอเรียกสวด อยู่ 6 

หอ เป็นหอคอยสูงให้ผุ้น าศาสนาข้ึนไปตะโกนร้องเรียกจากยอด เพ่ือให้ผู้คนเข้าม

สวดมนต์ตามเวลาในสุเหร่า ช่ือสุเหร่าสีน ้าเงินภายในประดับด้วยกระเบ้ืองสีฟา้

จากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนช่ัน เป็นต้น 

ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีท่ีให้สุลต่านและนางในฮาเร็มท าละหมาดและ

สวดมนต์โดยเฉพาะ มีหน้าต่าง 260 บาน สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นท่ีฝัง

ศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมีสิ่งก่อสร้างท่ีอ านวยความสะดวกให้กับ

ประชาชนท่ัวไป เช่น ห้องสมุด โรงพยาบาล โรงอาบน ้า ท่ีพักกองคาราวาน โรง

ครัวสาธารณะคุลีเรีย (KULLIYE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA) 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลิก มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสา

ในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เม่ือเติร์กเข้าครองเมือง ได้เปล่ียนโบสถ์น่ี

ให้เป็นสุเหร่าในปี ค.ศ. 1453 ฉาบปูนทับก าแพงท่ีปูด้วยโมเสกเป็นรูปพระเยซูคริสต์

และสาวก ภายหลังทางการได้ตกลงให้วิหารฮาเกีย โซเฟยี เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีวันน้ีคง

บรรยากาศของความเก่าขลังอยู่เต็มเป่ียม โดยเฉพาะโดมท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 4 

ของโลกซ่ึงมีพ้ืนท่ีโล่งภายในใหญ่ท่ีสุดในโลก ก่อสร้างด้วยการใช้ผนังเป็นตัวรับ

น ้าหนักของอาคารลงสู่พ้ืนแทนการใช้เสาค ้ายันท่ัวไป นับเป็นเทคนิคการก่อสร้าง ท่ี

ถือว่าล ้าหน้ามากในยุคน้ัน (ถือเป็นหน่ึงในเหตุผลส าคัญท่ีท าให้วิหารฮาเกีย โซเฟยี 

ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางโบราณ )  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Seven Hill Restaurant 

  

เป็นร้าน rooftop อยู่ชั้นบนของโรงแรมในเมืองเก่ามองเห็นวิวทั้ง Hagia 

Sophia และ Blue Mosque ช่วงบ่ายจะถ่ายรูป Hagia Sophia สวยมาก แต่ 

Blue Mosque จะย้อนแสง และอีกฝ่ังนึงจะเป็นวิวทะเลมามาร่า และช่องแคบ

บอสฟอรัส มองไปรอบๆไม่มีตึกไหนสูงกว่านีอ้ีกแล้ว ดังนั้นกล้าพูดเลยว่าที่นี่นา่จะ

เป็น rooftop ที่วิวสวยสุดในอิสตันบูลเลย 



น าท่านเดินทางไป พระราชวังโทพคาปี (Topkapı Palace) หรือพระราชวังทอปกาเปอะ 

(Topkapı Sarayı) ในปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ในนครอีสตันบูล , ประเทศตุรกี 

พิพิธภัณฑ์ซ่ึงมีประวัติความเป็นมาเกือบ 600 ปี โดยในปี ค.ศ. 1453 สุลต่านเมห์เหม็ดท่ี 2 แห่ง

จักรวรรดิออตโตมัน (Sultan Mehmed II) สามารถพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลไว้ได้ใน

ปัจจุบันยังเป็นส่วนหน่ึงของ พ้ืนท่ีประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก

โลก ขององค์การยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1985 

น าท่านไปยัง สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR) เป็นตลาดขายเครื่องเทศท่ีใหญ่และเป็นท่ีรู้จักอีก

แห่งหน่ึงของเมือง ซ่ึงในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนมาเป็น บาซาร์ (spice market bazaar) 

ประกอบไปด้วยร้านท่ีมากกว่า 90ร้าน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้า ของฝาก ขนม อาหาร ชา 

เครื่องประดับ และของข้ึนช่ือมากมายของประเทศ เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีเหมาะส าหรับการเลือก

จับจ่ายซ้ือของฝากจากต่างแดน 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

พัก  Crowne Plaza Istanbul - Old City Hotelดาว หรือเทียบเท่า 



Day7 พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – หอคอยกาลาตา - 

ถนนคนเดิน İstiklal Street - Balat Street – สนามบินอิสตันบูล – สนามบิน

สุวรรณภูม ิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE) สร้างโดยสุลต่านอับดุล 

เมซิด (ABDUL MECIT) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี สร้างด้วยหินอ่อน ศิลปะแบบ

ตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร ตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลมาร์มาราใน

ช่องแคบบอสฟอรัสบนฝ่ังทวีปยุโรปจุดเด่นข  องพระราชวังแห่งน้ีคือ มีการประดับตกแต่งด้วย

ความประณีตวิจิตรตระการตา และท่ีมีช่ือเสียงมาก ได้แก่ โคมไฟแชนเดอเลียร์ ของขวัญจาก

ประเทศอังกฤษท่ีสั่งท าจากแก้วคริสตัลขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหนักถึง 5,000 กิโลกรัม ประดับ

ดวงไฟ มากมายถึง 750 ดวง พรมทอมือผืนเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เสาหินอ่อนบันไดทางข้ึน

ห้องโถงตรงราวท าด้วยไม้วอลนัต ลูกกรงราวบันไดท าด้วยแก้วคริสตัล พรมช้ันเลิศราคาแพง

ท่ีสุดในโลก เครื่องแก้วเจียระไนจากโบฮีเมียท่ีดีท่ีสุดของประเทศสาธารณรัฐเช็ก คือเฟอร์นิเจอร์

ท่ีดีท่ีสุดจากท่ัวทุกมุมในโลก ท่ีน่าสังเกตคือมีนาฬิกาวางประดับไว้มากมาย ทุกเรือนจะช้ีบอก

เวลา 09:06 น. อันเป็นเวลาท่ีประธานาธิบดีมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ถึงแก่อสัญกรรมในวันท่ี 

10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลต่านหลายพระองค์ การเข้าชมภายใน

พระราชวังก็ต้องเข้าชมเป็นคณะ เป็นรอบๆ มีเวลา มีมัคคุเทศก์ของวังน าชมทีละห้องทีละอาคาร 

มีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมอยู่ท้ายคณะ ไม่ให้จับต้องสิ่งของต่างๆ และต้องสวมถุงพลาสติกคลุม

รองเท้าทุกคน **ปิดท าการทุกวันพฤหัสบดี ** 



น าท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE) ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือม

ทะเลด า (THE BLACK SEA) กับทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) โดยมีความยาว

ประมาณ 32 กิโลเมตรความกว้างเริ่มตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ช่องแคบน้ี ถือว่า

เป็นจุดบรรจบกันของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเซีย ซ่ึงนอกจากความสวยงามแล้ว 

ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะ

ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของริมฝ่ังช่องแคบแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็น

พระราชวังโดลมาบาห์เชหรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีท้ังหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้าน Pera Thai Restaurant 

ร้านอาหารไทย ที่เปิดใจกลางกรุงอิสตันบูลของประเทศตุรกี ร้านมีขนาดไม่ใหญ่ 

แต่การตกแต่งด้านนอกและด้านในดูดี  



น าท่านเดินทางไป หอคอยกาลาตา (Galata Tower) หรือบางทีเรียกว่า Christea Turris ซ่ึง

แปลว่า หอคอยแห่งพระคริสต์ ในภาษาละติน เป็นหอคอยหินยุคกลางในเขตกาลาตา-คาราค็อย 

ของนครอีสตันบูล ประเทศตุรกี เป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีส าคัญท่ีโดดเด่น ท่ีสุดของเมือง ด้วย

ลักษณะทรงกระบอกสูง ของหอคอยท่ีโดดเด่นเหนือเส้นขอบฟา้ ท าให้เกิดทัศนียภาพอันงดงาม 

ของคาบสมุทร และบริเวณโดยรอบของเมืองอีสตันบูล นอกจากน้ีตลอดแนวถนน จากสถานี 

Karaköy İstasyonu ยังเต็มไปด้วยอาคาร ร้านค้า ท่ีมีสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ท่ีสวยงาม

และแปลกตาอีกด้วย 

จากนั้นน าท่านไป ถนนคนเดิน İstiklal Street หรือ İstiklal Caddesi น้ี ก าเนิดข้ึนหลังจากมี

ไฟไหม้รุนแรงในปี 1870 รัฐบาลออตโตมันจึงสบโอกาสในการสร้างให้เป็นพ้ืนท่ีใหม่ในสไตล์

อาร์ตนูโว ถนนเส้นน้ีมี Street Food ตั้งเรียงรายอยู่มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่านเดินทางไป เมืองเก่า Balat Street ในอิสตันบูล ประเทศตุรกี บรรยากาศของเขต Balat 

ย่านชุมชนชาวยิว ท่ีอาศัยตั้งรกรากมาช้านานแห่งน้ีตั้งอยู่ในเขตปกครอง Fatih บนฝ่ังยุโรป 

โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดตั้งอยู่บนคาบมหาสมุทรด้านตะวันออกของชายฝ่ัง Golden Horn ระหว่างเขต 

Ataturk กับสะพาน Fatih ว่ากันว่าย่านเมืองเก่าแห่งน้ีเป็นย่านท่ีคลาสสิกท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของ

เมืองอิสตันบูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เพ่ือน าท่านเตรียมตัวเดินทางกลับ 

 

 Day8 สนามบินอิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

01.45 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการ Turkish 

Airlines เท่ียวบินท่ี TK68 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง) 

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

                                                 

 

อัตราค่าบริการ (บริการทัวร์ และ ต๋ัวเครื่องบิน) 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ทา่น 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

ห้องพักเด่ียวเพ่ิม 

20 – 27 ต.ค. 2565 79,500 15,500 

 

ราคานีอ้าจมีการปรับเปลี่ยน ณ วันที่ทา่นท าการจอง เนือ่งจากมกีารปรับภาษีสนามบนิ 

เป็นตามเงือ่นไขของสายการบิน ราคา ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 



ส าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 

40,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อย

กว่า 21 วัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 10 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้

เดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง 

หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตาม

ความต้องการ) 

3. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถาม

ท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เ น่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าท่ี

เป็นเพียงการแนะน าเท่าน้ัน 

4. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมี

ค่าท าความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหา

เช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่

รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ประกันโควิด-19 ของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันเท่าน้ันเป็นผู้

พิจารณา 

7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปล่ียนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอ่ืนๆ ได้ 

8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่าย

เกิดข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มี

เครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการ

ปรับข้ึนหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การ

ประชุม อันเป็นผลท าให้ต้องการเปล่ียนย้ายเมือง หรือเพ่ิมค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม 

โดยบริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จาก

เจ้าหน้าท่ี) ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท  



(ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม์) ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย 

(แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้ายกลับ

ประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ (เท่าน้ัน) 

6. ค่าตรวจ ATK ก่อนเดินทางเข้าเมืองไทย (ถ้ามีประกาศจากรัฐบาล) 

7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง และตากล้องเพ่ือเก็บทุกภาพความ

ประทับใจของท่าน 

8. ค่าทิปคนขับรถ / ไกด์ท้องถ่ิน  

9. ค่าบริการยกกระเปา๋ในโรงแรม  

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือ

เดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักส่วนเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และ

มากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า

เดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบก ากับภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็น

สัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก  

** เน่ืองจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบ

ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรอื อยู่คน

ละช้ันกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพัก

แบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก

เน่ืองจากโรงแรมน้ันไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมใน

กรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ี

มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้อง

แต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 



เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 15วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง  

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองที่เข้าพัก 

เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บค่าบริการท่านละ 6,000 บาท 

• ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

ค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย

,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในน้ันด้วย เพ่ือ

จะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของสาย

การบินและบริษัทต่างประเทศ)) 

• กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่า

ทัวร์หรือมัดจ ามาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและ

ค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน

แล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทาง

บริษัทฯอีกครั้งนึง) 

• กรณีผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสาย

การบินให้ระบุข้อความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะได้ยืนยันกับสายการบินและ

ตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบรษิัทต่างประเทศ) 

ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่น

วีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว 

• หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก

เหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, 

การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่าน

ถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  



- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ

เ ง่ือนไขของหมายเหตุ ทุก ข้อแ ล้ว ในกรณี ท่ี ลูกค้ าต้ องออกตั๋ ว โดยสาร

ภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ

จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทาง

อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่

สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการ

ช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่า

ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมด 

- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมี

คุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และ

ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและ

ร่างกายและอ านาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการ

บิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของ

เจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

• บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ป

ได้อย่างน้อย 10 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  

• และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซ่ึงใน

กรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้

ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  



• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

• ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้ง

สถานฑูต เพ่ือให้อยู่ในดุลพินิจของ 

• สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติ

ในนามของบริษัทฯ เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทน

ของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง

เก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า 

• ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่น

ค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

• โปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และ

ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวน

ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณา

อนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ 

• ทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัย

มา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 

• กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุก

ครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของ

การเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ี

ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัย

ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมี

พฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 



• ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญ

รบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผ่ืนให้ก่อน

ความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / 

เพ่ือความปลอดภัย / เว้นมี 

• ใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากว่ากว่า 2 ขวบ 

(กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 

• จองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้

เดินทางท่านอ่ืน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

ก่อนซ้ือทัวร์ เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขาย

ก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ  

• ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์น้ันยกเลิก 

บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ันได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 

08.00 น. ต้องจบงานภายใน  

• 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปล่ียน - 

เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ 

แจ้งแล้วข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มี

โรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมง

ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรม

ท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความ

สะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใน

อุบัติเหตุหรือความเสยีหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตรุวมถึงภัย

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การ

ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, 

สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ 

ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย 

(โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มี

ความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทาง

ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทาง

ออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตาม

กฎระเบียบด้านการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดนิทาง 

รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนคา่ใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ

เปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 

 

 

 

 

 

 



 

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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