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กำหนดการเดนิทาง  
วันแรกของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูม ิ
23.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมี

เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง…. 
วันที่สองของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูม-ิทบิลิซี-มิทสเคต้า-ชมเมือง-ทบิลิซ ี
03.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที ่

EK373/EK2200 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0715-1225 *.*.*. 
15.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจยี 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ้คูรา (KURA) หรือ  เรียกว่าแม่น้ำมตควารี (MTKVARI) เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กา
ซาลี  (VAKHTANG GORGASALI)กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบเีรีย) ได้
ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในค.ศ.ที่ 4 เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเ์มืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของ
เส้นทางสายไหม ละปัจจุบันยงัมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและ
การค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่าง
ทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป.... 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) (26 กม.) เป็นเมืองที่มีความเกา่แห่งหนึง่ของ
ประเทศและในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมอสเคต้าและเทียนิต้ืเนือ่งจากมีโบราณสถาน
ทางด้าน ประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึง
ได้รับการขึ้น ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปคี.ศ.1994 
 ชมวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) เป็นวิหารแบบ
ของคริสต์ศาสนา ออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษ
ที่6  
วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ บนภูเขาที่มีแม่นำ้สองสายไหลมาบรรจบ

กัน คือ แม่นำ้มิควารแีละแมน่้ำอรักวีและบริเวณที่กวา้งใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็น
อาณาจักรของไอบีเรีย(KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนใน
บริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปี ก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที5่  …..ชมวิหารสเว
ติสโคเวลี  (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) เป็นโบสถ์อีกแห่งหนึง่ที่อยู่ใน
บริเวณของมทิสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกซึ่งถูกสร้างขึ้นในราว
ศตวรรษที ่11…นำท่านเดินทางกลับสู ่เมืองทบิลิซ ี(TBILISI) (25 กม.) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 



 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง            ทบิลิซี-เทือกเขาคอเคซสั-คาซเบกี-้กูดาอรูี-ทบิลิซ ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

 
 
 
 
 
นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า 
GEORGIAN MILITARY HIGHWAY ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองสำหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ และเป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่
เทอืกเขา คอเคซัสใหญ ่(GREATER CAUCASUS) (80 กม.)ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้น
พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย  
นำท่าน ชมป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่
ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริม  แม่น้ำอรกัวี ที่ตั้ง
อยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสรา้ง ขึ้นให้เป็นป้อม
ปราการในศตวรรษที่16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่กูสร้างได้

อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้ง
ตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อัน
สวยงามของเบ้ืองล่าง  และอ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมี
เขื่อนซึ่งเป็นสถานทีท่ี่สำคญัสำหรับนำน้ำที่
เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมกับผลิต
กระแสไฟฟ้าอีกด้วย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

 

บ่าย      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) (90 กม.) ซึ่งเป็นช่ือเมืองดัง้เดิมแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ 
สเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA)หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อก  ชื่อ สเตฟาน  ได้มาพำนักอาศัย
และก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนา ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้
ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดรู้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปาน
กลางมีความชื้นและแหง้แล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดู
หนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภมูิที่ประมาณ-5องศาฯ ใน
เดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด  
จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) นำท่าน 
ชมความสวยงามของ โบสถเ์กอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 
หรือมีอีกช่ือเรียกกนัว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์
แห่งนี้สถานที่แห่งนีต้ั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี ้ 

*.*.*. (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กบัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู ่และการ
เดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้
มากที่สุด) *.*.*. 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) (35 กม.) เมือง
สำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยูบ่ริเวณที่ราบเชิงเขา  
ของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทีม่ีความสูงจากระดับน้ำทะเล
ประมาณ 2,100เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหลง่ที่พักผ่อนเล่น
สกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหมิะปก
คลุมอยู่ตลอดเวลา… นำท่านเดินทางกลับสู ่เมืองทบิลิซ ี(TBILISI) (121 กม.) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สีข่องการเดินทาง           ทบิลิซี-เทือกเขาคอเคซัส-คาซเบกี-้กูดาอูร-ีทบิลิซ ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิกนาก ี(SIGHNAGHI) (109 กม.) เมืองศูนย์กลางการ
ปกครองเขตซิกนากีใน จังหวัด  คาเคตี ที่อยู่ทางด้านใต้ของประเทศ มีการปลูกพืช
พันธ์ุไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่มีการทำ
เหล้าไวน์ผลิตพรมและผลิตอาหารที่
สำคัญของจอรเ์จีย ซึ่งต่อมาได้รับการ
บูรณะและปรบัปรุงให้มีความ

เจริญรุ่งเรือง พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย 
บรรยากาศของเมืองที่ต้ังอยู่ในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญท่ีม่ี



 

 

 

ภูมิอากาศแบบสี่ฤดูในหนึ่งปีและมีอุณหภูมปิานกลาง ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงที่สุดประมาณ 25 องศา
เซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอุณหภูมิจะอยูท่ี่ประมาณ 1 องศา  
นำท่านเดินทางสู่ วิหารบอดี(BODBE MONASTERY) เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์
นิกายออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ได้มีการสร้างต่อเติม
ขึ้นมาอีก .... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองควาเรลี (KVARELI) (61 กม.) 

แปลว่า ไวน ์ของแคว้นคาเคติที่เปน็ 1 ในเขตที่เป็นแหล่ง
ผลิตไวน์ของจอร์เจีย มีดนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่น

ทำไวน์โดยมีการทำอุโมงค์สกัด
เข้าไปในภูเขาขนาดมหมึา 
จำนวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์เพ่ือให้เป็นที่เก็บไวนใ์น
อุณหภูมิเหมาะสม  
จากนั้นให้ท่าน ได้ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ ไวน์ท้องถิ่นที่มีชือ่เสียงที่สุดในภูมภิาค
และสามารถซื้อกลับไดใ้นราคาย่อมเยาว์ *.*.*. ประเทศจอร์เจียมีชื่อเสียงเรื่อง 

ไวน์โดยที่ท่านไม่เคยได้ทราบมาก่อน ไวน์ดำ หรือ ไวน์เหลือง เนือ่งด้วยวีธีการทำไวน์และพันธุ์องุ่นของ
จอร์เจียจะมีความพิเศษไวน์แดงจะเข้มจนสีออกดำสว่นไวน์ขาวจะเข้มจนออกเหลือง *.*.*.  นำท่านออก
เดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) (141 กม.)...อิสระ 
ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน 
รุสทาเวล ี(RUSTAVELI STREET) เป็นถนนที่มีสินค้ามากมาย 
อาทิของที่ระลึกของฝาก สินค้าหลายหลายประเภท โดย
บริเวณนี้จะมีร้านอาหารช่ือดังคือ SAMIKITNO  ที่เปิด
ให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I LOVE 
TBILISI ที่เหมอืนเป็น LANDMARK สำหรับการ ถ่ายภาพของ
นักท่องเที่ยว... 

ค่ำ  *.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก  BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้าของการเดนิทาง             ทบิลิซี-ชมเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 

 

จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสูป่้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อม
โบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค อันหมายถึง
รูปแบบที่ไม่มคีวามสม่ำเสมอกันและต่อมาในราว  ศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์
อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีกและต่อมาในสมัยของกษัตรยิ์เดวิด 
(ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพ่ิมเตมิขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้า
มายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมี
ความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้พังทลาย

ลง เพราะว่าเกิดแผ่นดนิไหวและได้ถูกรื้อทำลายไป  
นำท่าน ชมโบสถ์เมเตห์คี (METEKHI CHURCH) เป็นโบสถ์ที่มี
ประวัติศาสตร์อยู่คูบ่้านคู่เมืองของทบิลซิี ตั้งอยู ่ บริเวณริมหน้า
ผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มี
ประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษตัริย์
วาคตังที่ 1 แห่งจอร์กาซาล ีได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้
ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ้นต์ เดมิท รีอัส ที2่ ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์
ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทำลาย และได้มีการก่อสรา้งขึ้นอีกหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 
ได้ถูกพวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้สร้างขึน้ใหม่อีก…. 
 นำท่าน ชม THE BRIDGE OF PEACE สะพานคนเดินสไตล์โมเดริ์นสร้างขึ้นเมื่อป ีค.ศ.2010 โดยใช้เหล็ก
และกระจกใสสร้างข้ามแม่นำ้มตควารี เพื่อเชื่อมฝั่งเมือ่เก่าและเมืองใหมข่องทบิลิซี มีความยาวประมาณ 
150 เมตร ซึ่งสะพานแห่งนีถ้ือเป็นสัญลักษณ์ของทบิลิซียคุใหม่... 
ชมโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ (BATHHOUSES) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อนำ้ร้อนกำมะถันธรรมชาติ (SULPHUR 
SPRING WATER)…. 

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  
13.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย เพื่อเดินทางกลับสูป่ระเทศไทย  
16.55 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK2201/EK374 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 2015-2235 *.*.*. 
วันที่หกของการเดนิทาง             ประเทศไทย 
07.35 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 

*.*.*. @@ *.*.*. 
*.*.*. อัตราค่าใช้จ่าย  *.*.*. 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็กต่ำกว่า 12 
กับ 1 ผู้ใหญ ่

เด็กต่ำกว่า 12 
กับ 2 ผู้ใหญ ่
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

26-31 ต.ค. 34,900.- 4,900.- 



 

 

 

13-18 พ.ย. //26 พ.ย.-1 ธ.ค. 
6-11 ธ.ค. // 13-18 ธ.ค. 
22-27 ม.ค. // 19-24 ก.พ. 
4-9 มี.ค. // 25-30 มี.ค. 

อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ 
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่ีเครื่องปรับอากาศ 
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทา่ตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมอืงเดิม โดย
บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ) 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก  
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 
(Triple Room) อาจจะไมม่ีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยก
ห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
ห้องพัก 
** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูิต่ำ  
** กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปว่ย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ป ี** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 



 

 

 

6. ค่ามัคคุเทศก ์(ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนัก 
เกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
7. ค่าทิปคนขับรถ / ไกด์ท้องถิน่ / ร้านอาหาร / โรงแรม / ไกด์ไทย = 80.- ยูเอส / ท่าน 

 
**กรณุาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถอืเป็นสัญญา 

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
เงื่อนไขการชำระคา่ทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เขา้พัก เชน่ กรณีที่เมืองนั้นมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางไดม้ากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณ ีเก็บค่าบรกิารท่านละ 3,000 
บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วนั ก่อนวันเดินทางทุกกรณ ีเก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตาม
ราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุ
ข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
สายการบินและบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทาง
บริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจำต๋ัวเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว



 

 

 

เครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจาก
ทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตาม
เงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพือ่จะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสาย
การบินและบรษิัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว 
หรือค่าต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีทีท่่านยื่นวีซ่าแล้ว  

 
 
 
หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- กรณทีี่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  
- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่
ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 
- หลังจากทีม่ีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่วา่จะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 
 
• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  



 

 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณทีี่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานฑูต เพ่ือให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทา่นได้
ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษทัฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่า 

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพนิิจของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 
กรณีที่ลูกค้าตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอ่เสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่า
มากลุ่มใหญแ่ล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ)่ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 



 

 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์เพือ่หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรณุาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร ์เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) 

• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกต๋ัวโดยไม่ได้รบัการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์น้ันยกเลกิ บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

• ใน 1 วัน คนขบัรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริม่งาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอาย,ุ มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 
 

ข้อความซึ่งถอืเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น
,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำ
การแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้” 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 


