
 

 

รหัสทัวร FNT1902867 
ทัวรจอรเจีย ดินแดนแหงเทือกเขาคอเคซัส 6 วัน 3 คืน (EK) 
เมืองทบิลิซี เมืองมิทสเคตา ชมวิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี เทือกเขาคอเคซัส ป�อมอนานูรี  
อางเก็บน้ําซินวาลี เมืองคาซเบกี้ โบสถเกอรเกต้ี เมืองกูดาอูร ีวิหารบอดี 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรกของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูม ิ
17.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 เคานเตอรสายการ

บินเอมิเรตส (EK) โดยมเีจาหนาที่จากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกใหทานกอนข้ึนเคร่ือง…. 

 
วันที่สองของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูม-ิทบิลิซี-มิทสเคตา-ชมเมือง-ทบิลิซ ี
03.30 น. ออกเดินทางสู เมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินเอมิเรตส 

(EK) เท่ียวบินที่ EK373/EK2200 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่เมืองดูไบ : 0715-
1225 *.*.*. 

15.55 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอรเจีย เปนเมืองหลวงและ
เมืองใหญที่สุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําคูรา (KURA) หรือ  เรียกวาแมน้ํา

มตควารี (MTKVARI) เมืองน้ีถูกสรางโดยวาคตัง จอรกาซาลี  
(VAKHTANG GORGASALI)กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี 
(ไอบีเรีย) ไดกอต้ังเมืองน้ีขึ้นในค.ศ.ที่ 4 เปนศูนยกลางการ
ทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ใน
ประวติัศาสตรเมืองน้ีอยูในสายทางหน่ึงของเสนทางสายไหม 
ละปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและ

การคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังท่ีเปนจดุตดัระหวางทวีป
เอเชียกับทวีปยุโรป.... 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองมทิสเคตา (MTSKHETA) (26 กม.) เปนเมือง
ที่มีความเกาแหงหน่ึงของประเทศและใน
ปจจุบันเปนศูนยกลางการปกครองของแควน
มอสเคตาและเทียนิต้ืเน่ืองจากมีโบราณสถาน
ทางดานประวติัศาสตรมากมายหลายแหง จึง
ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.
1994 
ชมวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) เปน
วิหารแบบของคริสตศาสนาออรโธดอกที่ถูก
สรางขึ้นในราวศตวรรษที6่  
วิหารแหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีแมน้ําสองสายไหล
มาบรรจบกัน คือ แมน้ํามิควารีและแมน้ําอรักวี



 

 

และบริเวณท่ีกวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย(KINGDOM OF 
IBERIA) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีต้ังแต 400 ป กอนคริสตกาลจนถึง
ราวคริสตศตวรรษท่ี5  …..ชมวิหารสเวติสโคเวลี  (SVETI TSKHOVELI 
CATHEDRAL) เปนโบสถอีกแหงหน่ึงท่ีอยูในบริเวณของมิทสเคตา ท่ีมีรูปแบบ
ของจอรเจียออรโธดอกซึ่งถกูสรางขึ้นในราวศตวรรษที ่11…นําทานเดินทางกลับสู 
เมืองทบิลิซี (TBILISI) (25 กม.) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สามของการเดินทาง           ทบิลิซี-เทือกเขาคอเคซัส-คาซเบกี้-กดูาอูรี-ทบิลิซี 
 
 
 
 
 
 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีสําคัญซึ่งเปนเสนทางสําหรับใชในดาน
การทหารที่เรียกวา GEORGIAN MILITARY HIGHWAY ไดถูกสรางข้ึนโดย
สหภาพโซเวียตในสมัยที่จอรเจียตกอยูภายใตการปกครองสําหรับใชเปนเสนทาง
มายังภูมิภาคแหงน้ี และเปนถนนเสนทางเดียวที่จะ
นําทานเดินทางสูเทือกเขา คอเคซัสใหญ 
(GREATER CAUCASUS) (80 กม.)ท่ีมีความ
ยาวประมาณ 1,100 กม.ท่ีเปนเสนกั้นพรมแดน
ระหวางรัสเซียและจอรเจีย  
นําทาน ชมป�อมอนานูรี (ANANURI 
FORTRESS) เปนสถานที่กอสรางอันเกาแกมี
กําแพงลอมรอบและต้ังอยูริม  แมน้ําอรักวี ท่ีต้ัง
อยูหางจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถกูสราง ข้ึน
ใหเปนป�อมปราการในศตวรรษท่ี16-17 ภายใน
ยังมีโบสถ 2 หลังที่ถูกสรางไดอยางงดงามและยัง
มีหอคอยที่สูงใหญต้ังตระหงานอยู ทําใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของเบ้ืองลาง  



 

 

และอางเก็บน้ําซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเข่ือนซึ่งเปนสถานที่
ที่สําคัญสําหรับนําน้ําที่เก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวง 
พรอมกับผลิตกระแสไฟฟ�าอีกดวย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย      จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) 

(90 กม.) ซึง่เปนช่ือเมอืงดั้งเดิมแตปจจุบันไดเปลี่ยน
มาเปนช่ือ สเตพานทสมินดา 
(STEPANTSMINDA)หลังจากนักบุญในนิกายออร
โธดอก  ช่ือ สเตฟาน  ไดมาพํานักอาศัยและกอสราง
สถานที่สําหรับจําศีลภาวนา ต้ังอยูตามริมฝم�งแมน้ํา
เทอรกี้ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และต้ังอยู
บนความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร 
ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิท่ีอยูปานกลางมีความชื้นและ
แหงแลงท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเยน็และยาวนาน มี
อุณหภูมิท่ีประมาณ-5องศาฯ ในเดือนมกราคมซึง่เปนเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด  
จากน้ันนําทาน ข้ึนรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส 
(CAUCASUS) นําทาน ชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี ้(GERGETI 
TRINITY CHURCH) ซึ่งถกูสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกนัวา 
ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเปนช่ือที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ
ศักด์ิแหงน้ีสถานทีแ่หงน้ีต้ังอยูริมฝم�งขวาของแมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบ
กี้  

(การเดินทางมายังสถานทีแ่หงน้ี ข้ึนอยูกับสภาพดิน ฟ�า อากาศ ซึง่อาจจะถูกปดกั้นไดดวยหมิะที่
ปกคลมุอยู และการเดินทางอาจจะเปนอุปสรรคได แตจะ
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางใหมากที่สุด)  

จากน้ันเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) 
(35 กม.) เมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มีช่ือเสียงที่
ต้ังอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขา  ของเทือกเขา
คอเคซัสใหญท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 2,100เมตร สถานท่ีแหงน้ีเปนแหลงท่ีพักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่
จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงท่ีสวยงามและมีหิมะ
ปกคลมุอยูตลอดเวลา… นําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (TBILISI) (121 กม.) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

ที่พัก  BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ีของการเดินทาง           ทบิลิซี-เทือกเขาคอเคซัส-คาซเบกี้-กดูาอูรี-ทบิลิซ ี
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานออกเดินทางสู เมืองซิกนาก ี
(SIGHNAGHI) (109 กม.) เมืองศูนยกลาง
การปกครองเขตซิกนากีใน จังหวดั  คาเคตี ท่ี
อยูทางดานใตของประเทศ มีการปลูกพืชพันธุ
ไมหลายอยางโดยเฉพาะตนองุนพันธุตางๆ เปน
เมืองที่มีความสําคัญทีม่ีการทําเหลาไวนผลิต
พรมและผลิตอาหารที่สําคัญของจอรเจีย ซึ่ง
ตอมาไดรับการบูรณะและปรับปรุงใหมีความ
เจริญรุงเรือง พรอมกบัส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆมากมาย บรรยากาศของเมืองที่ต้ังอยูใน
บริเวณเทือกคอเคซัสใหญที่มีภูมิอากาศแบบส่ีฤดู
ในหน่ึงปและมีอุณหภมูิปานกลาง ในฤดูรอนมี
อุณหภูมิสูงที่สุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส 
สวนในฤดูหนาวอุณหภูมิจะอยูที่ประมาณ 1 องศา  
นําทานเดินทางสู วิหารบอดี(BODBE MONASTERY) เปนวิหารของชาว
จอรเจียนที่นับถือศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกถูกสรางข้ึนในครัง้แรกราวศตวรรษ
ที่ 9 และตอมาในศตวรรษท่ี 17 ก็ไดมีการสรางตอเติมข้ึนมาอีก .... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองควาเรล ี(KVARELI) (61 กม.) แปลวา ไวน ของแควน

คาเคติที่เปน 1 ในเขตที่เปนแหลงผลิตไวนของจอรเจีย มดิีนฟ�าอากาศเหมาะตอ
การปลูกองุนทําไวนโดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปในภเูขาขนาดมหึมา จํานวน 15 
อุโมงคและมีเสนทางเช่ือมแตละอุโมงคเพื่อให
เปนท่ีเก็บไวนในอุณหภูมิเหมาะสม  
จากน้ันใหทาน ไดชมิไวนคูวาเรลีรสเลิศ ไวน
ทองถิ่นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาคและสามารถ
ซื้อกลับไดในราคายอมเยาว *.*.*. ประเทศ
จอรเจียมีช่ือเสียงเร่ือง ไวนโดยที่ทานไมเคยได
ทราบมากอน ไวนดํา หรือ ไวนเหลือง เน่ืองดวยวีธีการทําไวนและพันธุองุนของ



 

 

จอรเจียจะมีความพิเศษไวนแดงจะเขมจนสีออกดําสวนไวนขาวจะเขมจนออก
เหลือง *.*.*.  นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (TBILISI) (141 กม.)...อิสระ 
ชอปปم�งที่ถนนคนเดิน 
รุสทาเวล ี(RUSTAVELI STREET) เปนถนนที่
มีสินคามากมาย อาทิของที่ระลกึของฝาก สินคา
หลายหลายประเภท โดยบริเว  ณน้ีจะมี
รานอาหารช่ือดังคือ SAMIKITNO  ที่เปด
ใหบริการ 24 ช่ัวโมง โดยดานหนาของรานจะมี
ป�าย I LOVE TBILISI ที่เหมือนเปน 
LANDMARK สําหรับการ ถายภาพของนักทองเทีย่ว... 

ค่ํา  *.*.*. อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก  BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หาของการเดินทาง            ทบิลิซ-ีชมเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทาน ข้ึนกระเชาไฟฟ�าสูป�อมนาริคาลา (NARIKALA FORTRESS) ชม
ป�อมปราการซ่ึงเปนป�อมโบราณที่ถูกสรางในราว
ศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค อัน
หมายถงึรูปแบบที่ไมมคีวามสมํ่าเสมอกันและ
ตอมาในราว  ศตวรรษที ่7 สมัยของราชวงศอู
มัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีกและ
ตอมาในสมัยของกษัตริยเดวิด (ปค.ศ.1089-
1125) ไดมีการสรางเพ่ิมเติมข้ึนอีก ซึ่งตอมาเมื่อ
พวกมองโกลไดเขามายดึครอง ก็ไดเรียกช่ือป�อม
แหงน้ีวา นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมี
ความหมายวา ป�อมอันเล็ก (LITTLE 
FORTRESS) และตอมาบางสวนไดพังทลายลง 
เพราะวาเกิดแผนดินไหวและไดถูกรื้อทําลายไป  
นําทาน ชมโบสถเมเตหคี (METEKHI 
CHURCH) เปนโบสถที่มีประวติัศาสตร
อยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยู  บริเวณ
ริมหนาผาของแมน้ํามทวารี เปนโบสถหน่ึง
ท่ีสรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู 



 

 

ซึ่งเปนประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน กษัตริยวาคตังที่ 1 แหงจอรกาซาล ีไดสราง
ป�อมและโบสถไวท่ีบริเวณน้ีตอมาในป ค.ศ.1278-1284 ไดมีการสรางขยายโดย
กษัตริย เซนต เดมิท รีอัส ท่ี2 ใหมีโดมสูงเปนสัญลักษณของโบสถในนิกายออรโธด
อก ตอมาไดถูกทําลาย และไดมีการกอสรางขึ้นอีกหลายคร้ัง จนในปค.ศ.1235 ได
ถูกพวกมองโกลบุกทําลายและก็ไดสรางขึ้นใหมอีก…. 
 นําทาน ชม THE BRIDGE OF PEACE สะพานคนเดินสไตลโมเดริ์นสรางขึ้น
เมื่อป ค.ศ.2010 โดยใชเหล็กและกระจกใสสรางขามแมน้ํามตควาร ีเพ่ือเช่ือมฝم�ง
เมื่อเกาและเมืองใหมของทบิลิซี มีความยาวประมาณ 150 เมตร ซึ่งสะพานแหงนี้
ถือเปนสัญลักษณของทบิลิซียุคใหม... 
ชมโรงอาบนาแรเกาแก (BATHHOUSES) ท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเรื่องบอน้ํารอน
กํามะถันธรรมชาติ (SULPHUR SPRING WATER)…. 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  
13.30 น.  นําทานเดินทางสู สนามบินเมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอรเจีย เพื่อ
เดินทางกลับสูประเทศไทย  
16.55 น.  ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี 
EK2201/EK374 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่เมืองดูไบ : 2015-2235 *.*.*. 
 
วันที่หกของการเดินทาง            ประเทศไทย 
07.35 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
 
 
อัตราคาใชจาย 

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 
12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง
เสริม 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

26-31 ต.ค. 
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. 

34,900.- 4,900.- 



 

 

4-9 มี.ค. // 25-30 มี.ค. 
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจาย
เกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเครื่องปรบัอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ้นหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการ
เปลี่ยนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 
5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  



 

 

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากบัภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปคนขับรถ / ไกดทองถิ่น / รานอาหาร / โรงแรม / ไกดไทย = 80.- ยเูอส / ทาน 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง มฉิะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 



 

 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรอืคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
คร้ังนงึ) 
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอื คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีท่ี
ทานยื่นวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถงึกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  



 

 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกบัทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึง่ในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ท่ีน้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 



 

 

ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบรษัิทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เริ่มงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตวัแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายทีเ่กิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 



 

 

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถกูปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคตดิตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถงึมส่ิีงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ
เหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

 
 
 
 
 


