
 

 

 



 

 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียเอกซ(์XJ) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั

และอาํนวยความสะดวก 

 2 ทบิลิซี–ป้อมอันนานูรี–อ่างเก็บน้ําชินวารี–กูดาอูรี–อนุสรณส์ถานรัสเซีย จอรเ์จีย–คาซเบกี ้
01.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอกซ(์XJ) เท่ียวบิน

ท่ี XJ908 (01:00-08:00) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิ่น

ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) กรุงทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ริมฝ่ังแม่นํา้คูรา

(Kura) เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ใน



 

 

คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ปัจจุบนัทบิลิซีเป็นศนูยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทาง

ยทุธศาสตรเ์ป็นจดุตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป 

นาํท่านเดินทางชมป้อมอันนานูรี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ท่ีมีกาํแพงลอ้มรอบ ริม

แม่นํา้อรกัวี ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน

กาํแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ทาํใหเ้ห็น

ทัศนียภ์าพทิวทัศนอ์ันสวยงามดา้นล่างจากมุมสงูของป้อมปราการนี ้รวมถึงอ่างเก็บน้ําชินวารี

(Zhinvali Reservoir) และยังมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานท่ีสาํคัญสาํหรบันาํนํา้ท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยังเมือง

หลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งทาํใหช้าวเมืองทบิลิซีมีนํา้ไวด่ื้มใช ้

จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี(Gudauri) เมืองสกีรีสอรท์ท่ีมีชื่อเสียง ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบเชิง

เขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนํา้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ป็น

แหล่งท่ีพักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 

ระหว่างทางชมทิวทศันอ์นัสวยงาม ตามทางเสน้ทางหลวงท่ีสาํคัญของจอรเ์จียท่ีมีชื่อว่า Georgian 

Military Highway หรือเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายสาํคญัท่ีสดุท่ีถูกสรา้ง

ขึน้ในสมยัท่ีจอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้ม

เทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภมูิภาคนี ้ถนนแห่งประวติัศาสตรน์ีเ้ป็นเสน้ทางที่จะนาํท่านขึน้สู่

เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 



 

 

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ท่ีมีความยาวประมาณ 

1,100 กม. ที่เป็นเสน้กัน้ระหว่างพรมแดนรสัเซียกบัจอรเ์จีย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia–Georgia Friendship Monument) 

อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี 

ของสนธิสญัญาจอรจ์ีเอฟสกี และความสมัพันธร์ะหว่างสหภาพโซเวียตและจอรเ์จีย จุดชมวิวนีถื้อ

เป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของจอรเ์จีย 

(ในกรณีที่มีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรบัเปลี่ยนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 



 

 

ท่านเ ดินทางสู่ เมื อ งคาซ เบกี้ ( Kazbegi) หรือปัจจุบัน เ รียก ว่า  เมื อ งส เต ปันส มิ นดา

(Stepantsminda) ชื่อนีเ้พิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออรโ์ธดอก ชื่อ สเตฟาน ไดม้า

พาํนักอาศัยและก่อสร้างสถานท่ีสาํหรับจาํศีลภาวนาขึน้ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี 

ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวบน

เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus) ท่ีสาํคัญของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทัศนท่ี์สวยงามโดยรอบ รวมทั้ง

เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกี ้

นาํท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) นาํท่าน

ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี(้Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา 

(Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช์ื่อดงักลาง

หุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สาํคัญหน่ึงของประเทศจอรเ์จีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ ท่ี

ระดับความสูงจากนํา้ทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที่มีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได ้ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Room Hotel Kazbegi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

 

(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 

หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 

พักที ่Gudauri Lodge หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 



 

 

(โรงแรมแสนโรแมนติกติดเทือกเขาคอเคซสั วิวสวยแสนลา้นติดลานสกี)  

 

 3 คาซเบกี–้ทบิลีซี–ขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา–วิหารศักดิส์ิทธิ์ทบิลิซี 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ริมฝ่ังแม่นํา้คูรา(Kura) 

เมืองนีถู้กสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาลี กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 

ปัจจุบันทบิลิซีเป็นศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรเ์ป็น

จดุตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรป ระยะทาง 155 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3.15 ชม. 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

นาํท่านเท่ียวชมเมืองเก่าทบิลิซี(Old town) นาํท่านขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 4 ผ่าน

ผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยท่ีต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้

ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 7  ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชื่อให้

ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลา

เป็นปอ้มแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกรง่และตีไดย้ากท่ีสดุ 

นาํท่านถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี(Holy Trinity Cathedral) ที่เรียกกันว่า 

Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย 

สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สงูท่ีสดุ อนัดบัที่ 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร **พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมือง** 

พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางเมือง 2 คืน) 



 

 

 

 4 ทบิลิซี–วิหารจวารี–ไวนเ์ทสติง้ (Chateau Mukhrani)–โบสถเ์มเคตี–โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จีย 

สะพานสันติภาพ 



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านชมวิหารจวารี(Jvari Monastery) โบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสตนิ์กาย

ออรโ์ธดอก สรา้งขึน้เมื่อครสิตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายใน

โบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถนี์ต้ัง้อยู่บนภูเขาท่ีมีแม่นํา้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่นํา้มิควารี 

และแม่นํา้อรกัวี 

นาํท่านสู่ไวน์เทสติง้(Chateau Mukhrani) ใหท่้านไดช้ิมไวนห์ลากหลายปีการผลิต ชมโรงบ่มองุ่น

เพื่อผลิตเป็นไวน  ์และเร่ืองราวประวัติศาสตรก์ารผลิตไวน์ก่อตั้งขึน้โดย Ivane Mukhranbatoni 

ตัวแทนของราชวงศแ์ละผูม้ีบทบาททางการเมืองของจอรเ์จียในช่วงศตวรรษท่ี 19 ในปี1876 เขา

กลับมาจากฝรั่ ง เศสพร้อมกับความรู้เ ก่ียวกับแนวคิดของการทําไวน์ และนับตั้งแต่นั้นมา

ประวติัศาสตรข์องการทาํไวนข์องChâteau Mukhani ก็เริ่มขึน้ ต่อมาในปี 2003 กลุ่มผูป้ระกอบการ

ชาวจอรเ์จียเริ่มฟ้ืนฟโูดยมีความตัง้ใจท่ีจะรือ้ฟ้ืนอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งศตวรรษที่สิบเกา้สูค่วามรุง่โรจน์

ในอดีตและสรา้งการผลิตขึน้ใหม่ โดยผสมผสานเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและดัง้เดิมเขา้ดว้ยกนั โดยเริ่ม

มีการพฒันาบริการการท่องเท่ียวและบริการไวนก์ารโฮสตท์วัรไ์วนป์ระเภทต่าง ๆ อิสระใหท่้านเดิน



 

 

เล่นไร่องุ่น เดินชมมาดูขั้นตอนการบ่มไวน ์และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิม้ชิมรสไวนใ์นแบบ

จอรเ์จีย ซึ่งบอกเลยว่าราคานัน้ถกูมาก ซือ้ไดใ้นราคาท่ีไม่ถึงพนับาทไทย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณ์สถานท่ีมีการ

บนัทกึเรื่องราวต่างๆ ในหนา้ประวติัศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียเอาไวบ้นเสาขนาดใหญ่จาํนวนถึง 16 

ตน้ ซึ่งเสาแต่ละตน้นัน้มาในไซสใ์หญ่ยกัษท์ี่มีขนาดราวสิบคนโอบ และสงูถึง 35 เมตร และดว้ยทาํเล

ท่ีตัง้ซึ่งอยู่บนภูเขา จากบริเวณนีค้ณุจึงสามารถมองเห็นทิวทัศนข์องเมืองทบิลิซี ไดแ้บบเต็มๆ ท่ีให้

ความรูส้กึต่ืนตาต่ืนใจและย่ิงใหญ่ชวนตะลงึ 



 

 

นาํท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ขา้มแม่นํา้ครูาเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า 

และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสรา้งจากเหล็กและกระจกใส เปิดใชง้านครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 

2010 ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ีมีความสวยงามออกแบบโดยสถาปานิก

ชาวอิตาเลียนชื่อ Michele De Lucchi โครงสรา้งถูกออกแบบและสรา้งท่ีประเทศอิตาลี และได้

นาํเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตัง้ในเมืองทบิลิซี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 



 

 

พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางเมือง 2 คืน) 

 5 ทบลีิซ–ีกรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.15 น. ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซี กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอกซ(์XJ) 

เที่ยวบินที่ XJ909 (09.15-20.10) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 07.55 ชั่วโมง บริการ

อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

20.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

อังคาร - เสาร ์ 22-26 พฤศจิกายน 65 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 65 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 06-10 ธันวาคม 65 52,999 52,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 13-17 ธันวาคม 65 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 20-24 ธันวาคม 65 52,999 52,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์(ปีใหม่) 27-31 ธันวาคม 65 57,999 57,999 18,900 

อังคาร - เสาร ์ 03-07 มกราคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 10-14 มกราคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 17-21 มกราคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 24-28 มกราคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 31 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 07-11 กมุภาพนัธ ์66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 14-18 กมุภาพนัธ ์66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 21-25 กมุภาพนัธ ์66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 28 กมุภาพนัธ-์04 มีนาคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 07-11 มีนาคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 14-18 มีนาคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 21-25 มีนาคม 66 49,999 49,999 12,900 



 

 

อังคาร - เสาร ์ 28 มีนาคม-01 เมษายน 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 04-08 เมษายน 66 52,999 52,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์(สงกรานต)์ 11-15 เมษายน 66 59,999 59,999 18,900 

อังคาร - เสาร ์ 18-22 เมษายน 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 25-29 เมษายน 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 02-06 พฤษภาคม 66 52,999 52,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 09-13 พฤษภาคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 16-20 พฤษภาคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 23- 27 พฤษภาคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 30 พฤษภาคม-03 มิถนุายน 66 52,999 52,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 06-10 มิถนุายน 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 13-17 มิถนุายน 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 20-24 มิถนุายน 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 27 มิถนุายน-01 กรกฎาคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 04-08 กรกฎาคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 11-15 กรกฎาคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 18-22 กรกฎาคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 25-29 กรกฎาคม 66 57,999 57,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 01-05 สิงหาคม 66 52,999 52,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์(วันแม่) 08-12 สิงหาคม 66 57,999 57,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 15-19 สิงหาคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 22-26 สิงหาคม 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 29 สิงหาคม-02 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 05-09 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 12-16 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 19-23 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์ 26-30 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบรกิาร และหมายเหตุ

ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อ ประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 

เมื่อท่านจองทวัร ์และชาระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย

เหตทุี่บรษัิทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

** หากตํ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** เน่ืองจากกฎ

การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 

3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **สาํหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ

หอ้งพกัขึน้อย่กูบัทางโรงแรมเป็นผูจู้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  

2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 

4.  ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 

5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบตุามรายการ 

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป

ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์ 

7.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   

             กรมธรรม)์ 

8.     นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 

9.     ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม) 

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง,แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  



 

 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆเช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 

4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด  

6. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (60 EUR) ตลอดการเดินทาง 

7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ 

การจองและการชาํระ 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ ส่วนที่

เหลือชาํระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ชาํระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวย่ืนวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย

อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ

ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง

เจา้หนา้ท่ี 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาํการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อนตามกาํหนด             

เงื่อนไขการชาํระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   

บรษัิทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน โดยทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและสง่เอกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ

ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษัิท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลกิและการปรับเงนิค่าบริการ  



 

 

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจาํ 100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน/

ค่ามัดจาํโรงแรมเป็นต้น)  

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจาํ 50% (15,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน/

ค่ามัดจาํโรงแรมเป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์

-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัค่าใชจ้่าย100%  

- กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ทาง

บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบรกิารค่าย่ืนวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว

เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษัิทขอสงวน

สิทธิ์ในการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป  

หมายเหตุสาํคัญเพิม่เตมิ  

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตวิุสยั อาทิการลา่ชา้ของ

สายการบิน,การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟ

ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟระเบิด, 

แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษัิทจะ

คาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุท่านเป็นสาํคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่

สามารถรบัผิดชอบทุกกรณี  

4.  บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 

เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมท้งัในกรณีที่ท่านจะใช้

หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหน่ึง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท่ี้ตัง้ครรภ,์เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษัิทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย

กรณี  



 

 

6. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิาร

บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิท จึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็น

สาํคญั 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง

กลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษัิททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทววัรไ์ม่ว่าจะ

ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–

10,000 บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษัิทฯไดท้าํการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง

ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย

การบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มนัเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบรษัิทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท่ี้นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทวัรน์ัน้

สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะน้นัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษัิทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9.  นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่ากาํหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบัน้นัเอง 

10.  ทางบรษัิทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

โรงแรมทีพ่ัก 

1. บรษัิท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีท่ีบรษัิทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบริษัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  

2. เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง

โรงแรม เท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนาํว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า  



 

 

3. สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อย่กูบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรือ

อยูค่นละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางคร้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ

เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว

อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบนํา้ซึง่อยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้นัๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิตํ่าเคร่ืองปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้นั  

8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางคร้งัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

สาํหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 

ประเทศจอรเ์จีย อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 365 วนั 

 


