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กําหนดการเดินทาง  
วันแรกของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) โดยมีเจาหนาท่ี

จากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่อง…. 

วันท่ีสองของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูมิ-ทบิลิซ-ีมิทสเคตา-ชมเมือง-ทบิลิซ ี
03.30 น. ออกเดินทางสู เมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินเอมิเรตส (EK) เท่ียวบินท่ี EK377/EK2200 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ : 0715-1225 *.*.*. 

15.55 น. (เวลาทองถิ่น) ถงึ เมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอรเจีย เปนเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของจอรเจีย ต้ังอยูริม

ฝงแมนํ้าคูรา (KURA) หรือ  เรียกวาแมนํ้ามตควารี (MTKVARI) เมืองน้ีถูกสรางโดยวาคตัง จอรกาซาลี  

(VAKHTANG GORGASALI)กษัตริยจอรเจยีแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ไดกอต้ังเมืองน้ี

ขึ้นในค.ศ.ท่ี 4 เปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและวฒันธรรมในภูมิภาค

คอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูในสายทางหน่ึงของเสนทางสายไหม ละปจจุบันยัง

มีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทาง

ยุทธศาสตรในแงท่ีต้ังท่ีเปนจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป.... 

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองมิทสเคตา (MTSKHETA) (26 กม.) เปนเมืองท่ีมี

ความเกาแหงหน่ึงของประเทศและในปจจุบันเปนศูนยกลางการปกครองของแควนมอสเคตาและเทียนิต้ืเน่ืองจากมี

โบราณสถานทางดานประวัติศาสตรมากมายหลายแหง จึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.1994 

 ชมวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) เปนวิหารแบบของคริสต

ศาสนาออรโธดอกท่ีถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี6  
วิหารแหงน้ีต้ังอยูบนภูเขาท่ีมีแมนํ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ 

แมนํ้ามิควารีและแมนํ้าอรักวีและบริเวณท่ี

กวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของ

ไอบีเรีย(KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีต้ังแต 400 ป 
กอนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษท่ี5  …..ชมวิหารสเวติสโคเวลี  (SVETI 

TSKHOVELI CATHEDRAL) เปนโบสถอีกแหงหน่ึงท่ีอยูในบริเวณของมิทสเคตา ท่ีมี

รูปแบบของจอรเจียออรโธดอกซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 11…นําทานเดินทางกลับสู 

เมืองทบิลิซี (TBILISI) (25 กม.) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเทา 
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วันท่ีสามของการเดินทาง            ทบิลิซี-เทือกเขาคอเคซัส-คาซเบกี้-กูดาอูรี-ทบิลิซี 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

นํา

ทานออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีสําคัญซึ่งเปนเสนทางสําหรับใชในดานการทหารท่ีเรียกวา GEORGIAN 

MILITARY HIGHWAY ไดถูกสรางขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยท่ีจอรเจียตกอยูภายใตการปกครองสําหรับใช

เปนเสนทางมายังภูมิภาคแหงน้ี และเปนถนนเสนทางเดียวท่ีจะนําทานเดินทางสูเทือกเขา คอเคซัสใหญ (GREATER 

CAUCASUS) (80 กม.)ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม.ท่ีเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางรัสเซยีและจอรเจยี  

นําทาน ชมปอมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เปนสถานท่ีกอสราง

อันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและต้ังอยูริม  แมนํ้าอรักวี ท่ีต้ังอยูหางจากท
บิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสราง ขึ้นใหเปนปอมปราการในศตวรรษท่ี

16-17 ภายในยังมีโบสถ 2 หลังท่ีถูกสรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอย

ท่ีสูงใหญต้ังตระหงานอยู ทําใหเห็นภาพ

ทิวทัศนอันสวยงามของเบื้องลาง  และอาง
เก็บนํ้าซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขื่อนซึง่เปนสถานที่ท่ีสําคัญสําหรับ

นํานํ้าท่ีเก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวง พรอมกับผลิตกระแสไฟฟาอีกดวย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย      จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) (90 กม.) ซึ่งเปนชื่อเมือง

ด้ังเดิมแตปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนชื่อ สเตพานทสมินดา 

(STEPANTSMINDA)หลังจากนักบุญในนิกายออรโธดอก  ชื่อ สเตฟาน  
ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานท่ีสําหรับ

จําศีลภาวนา ต้ังอยูตามริมฝงแมนํ้าเทอรกี้ท่ีมี

ความยาวประมาณ 157 กม. และต้ังอยูบน

ความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 

เมตร ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิท่ีอยูปานกลางมีความชื้นและแหงแลงท่ีประมาณ 14.5 องศา

เซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ-5องศาฯ ในเดือน

มกราคมซึ่งเปนเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด  

จากน้ันนําทาน ขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพื่อเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) นําทาน ชมความ

สวยงามของ โบสถเกอรเกต้ี (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถกูสรางขึน้ในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกชื่อ

เรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเปนชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถศักด์ิแหงน้ีสถานท่ีแหงน้ี

ต้ังอยูริมฝงขวาของแมนํ้าชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบกี้  
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*.*.*. (การเดินทางมายังสถานท่ีแหงน้ี ขึ้นอยูกบัสภาพดิน ฟา อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปดกั้นไดดวยหิมะท่ีปกคลมุอยู และการเดินทาง

อาจจะเปนอุปสรรคได แตจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางใหมากท่ีสุด) *.*.*. 
จากน้ันเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) (35 กม.) เมือง

สําหรับสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงท่ีต้ังอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขา  ของ
เทือกเขาคอเคซัสใหญท่ีมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 

2,100เมตร สถานท่ีแหงน้ีเปนแหลงท่ีพักผอนเลนสกีของชาว

จอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่ง

เปนชวงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา… นําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซ ี(TBILISI) (121 กม.) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง             ทบิลิซี-ซิกนากี-ควาเรสี-ทบิลิซี 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานออกเดินทางสู เมืองซิกนากี (SIGHNAGHI) (109 กม.) เมืองศูนยกลางการ

ปกครองเขตซิกนากีใน จังหวัด  คาเคตี ท่ีอยูทางดานใตของประเทศ มีการปลูกพืชพันธุ

ไมหลายอยางโดยเฉพาะตนองุนพันธุตางๆ เปนเมืองท่ีมีความสําคัญท่ีมีการทําเหลาไวน

ผลิตพรมและผลิตอาหารท่ีสําคัญของจอรเจีย ซึ่งตอมาไดรับการบูรณะและปรับปรุงใหมี

ความเจริญรุงเรือง พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆมากมาย บรรยากาศของเมืองท่ี

ต้ังอยูในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญท่ีมีภูมิอากาศแบบสี่ฤดูในหน่ึงปและมีอุณหภูมิปาน

กลาง ในฤดูรอนมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส สวนในฤดูหนาวอุณหภูมิจะอยูท่ีประมาณ 1 องศา  

นําทานเดินทางสู วิหารบอดี(BODBE MONASTERY) เปนวิหารของ

ชาวจอรเจียนท่ีนับถือศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกถูกสรางขึ้นในคร้ัง

แรกราวศตวรรษท่ี 9 และตอมาในศตวรรษท่ี 17 ก็ไดมีการสรางตอ

เติมขึ้นมาอีก .... 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองควาเรลี (KVARELI) (61 กม.) แปลวา 

ไวน ของแควนคาเคติท่ีเปน 1 ในเขตท่ีเปนแหลงผลิตไวนของจอรเจีย มีดินฟาอากาศเหมาะตอการปลูกองุนทําไวน

โดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปในภูเขาขนาดมหึมา จํานวน 15 อุโมงคและมีเสนทางเชื่อมแตละอุโมงคเพื่อใหเปนท่ี

เก็บไวนในอุณหภูมิเหมาะสม  

จากน้ันใหทาน ไดชิมไวนคูวาเรลีรสเลิศ ไวนทองถิ่นท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในภูมิภาคและ

สามารถซื้อกลับไดในราคายอมเยาว *.*.*. ประเทศจอรเจียมีชื่อเสียงเรื่อง ไวนโดยท่ี

ทานไมเคยไดทราบมากอน ไวนดํา หรือ ไวนเหลือง เน่ืองดวยวีธีการทําไวนและพันธุ

องุนของจอรเจียจะมีความพิเศษไวนแดงจะเขมจนสีออกดําสวนไวนขาวจะเขมจนออก

เหลือง *.*.*.  นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (TBILISI) (141 กม.)...อิสระ 

ชอปปงท่ีถนนคนเดิน 

รุสทาเวลี (RUSTAVELI STREET) เปนถนนท่ีมีสินคามากมาย 

อาทิของท่ีระลกึของฝาก สินคาหลายหลายประเภท โดยบริเวณน้ีจะ
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มีรานอาหารชื่อดังคือ SAMIKITNO  ท่ีเปดใหบริการ 24 ชั่วโมง โดยดานหนาของรานจะมีปาย I LOVE TBILISI 

ท่ีเหมือนเปน LANDMARK สําหรับการ ถายภาพของนักทองเท่ียว... 
คํ่า  *.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*. 

ท่ีพัก  BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีหาของการเดินทาง             ทบิลิซี-ชมเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทาน ขึ้นกระเชาไฟฟาสูปอมนาริคาลา (NARIKALA FORTRESS) ชมปอมปราการซึ่งเปนปอมโบราณที่

ถูกสรางในราวศตวรรษท่ี 4 ในรปูแบบของชูริสทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไมมีความ

สมํ่าเสมอกันและตอมาในราว  ศตวรรษท่ี 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสราง

ตอขยายออกไปอีกและตอมาในสมัยของกษัตริยเดวิด (ปค.ศ.1089-1125) ไดมีการ

สรางเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งตอมาเม่ือพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกชื่อปอมแหงน้ี

วา นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมีความหมายวา ปอมอันเล็ก (LITTLE 

FORTRESS) และตอมาบางสวนไดพังทลายลง เพราะวาเกิดแผนดินไหวและไดถูกรื้อ

ทําลายไป  
นําทาน ชมโบสถเมเตหคี (METEKHI CHURCH) เปนโบสถท่ีมี

ประวัติศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ต้ังอยู  บริเวณริมหนาผาของ
แมนํ้ามทวารี เปนโบสถหน่ึงท่ีสรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู 

ซึ่งเปนประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน กษัตริยวาคตังท่ี 1 แหงจอรกา

ซาลี ไดสรางปอมและโบสถไวท่ีบริเวณน้ีตอมาในป ค.ศ.1278-1284 

ไดมีการสรางขยายโดยกษัตริย เซนต เดมิท รีอัส ท่ี2 ใหมีโดมสูงเปนสัญลักษณของโบสถในนิกายออรโธดอก ตอมา

ไดถูกทําลาย และไดมีการกอสรางขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปค.ศ.1235 ไดถูกพวกมองโกลบุกทําลายและก็ไดสรางขึ้น

ใหมอีก…. 

 นําทาน ชม THE BRIDGE OF PEACE สะพานคนเดินสไตลโมเดริ์นสราง

ขึ้นเม่ือป ค.ศ.2010 โดยใชเหลก็และกระจกใสสรางขามแมนํ้ามตควารี เพื่อ

เชื่อมฝงเม่ือเกาและเมืองใหมของทบิลิซี มีความยาวประมาณ 150 เมตร ซึ่ง

สะพานแหงน้ีถอืเปนสัญลักษณของทบิลิซียุคใหม... 
ชมโรงอาบนาแรเกาแก (BATHHOUSES) ท่ีน่ีมีชื่อเสียงในเรื่องบอนํ้ารอน

กํามะถันธรรมชาติ (SULPHUR SPRING WATER)…. 
เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  
13.30 น.  นําทานเดินทางสู สนามบินเมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอรเจีย เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย  

16.55 น.  ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK2201/EK374 

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ : 2015-2235 *.*.*. 

วันท่ีหกของการเดินทาง             ประเทศไทย 
07.35 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ…. 

*.*.*. @@ *.*.*. 
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*.*.*. อัตราคาใชจาย  *.*.*. 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

22-27 ม.ค. // 19-24 ก.พ. 
4-9 มี.ค. // 25-30 มี.ค. 
16-21 เม.ย.  
29 เม.ย. – 4 พ.ค. 

34,900.- 4,900.- 

 
อัตรานี้รวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ในกรณีมีความประสงคอยู 

ตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึน้สําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆ

และงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  

** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) 

หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหา

ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่ง

ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
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** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชวีิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท]เทาน้ัน 

6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  

อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนัก 

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คา

กระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสญูหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

คาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปคนขับรถ / ไกดทองถิ่น / รานอาหาร / โรงแรม / ไกดไทย = 80.- ยูเอส / ทาน 

 

**กรณุาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรทีท่านไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวิีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมอืงที่เขาพกั เชน กรณทีี่เมืองน้ันมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคา
ทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหต,ุเจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามทีท่างบริษัทระบุขอความ
บางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทตางประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทตู (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเตมิจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหต,ุเจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามทีท่างสายการบินใหระบุขอความตามเง่ือนไข
สายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตวัแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสยีคาใชจายที่ไมสามารถเรยีกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจาํตั๋ว หรือคาตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวซีาและคาบริการย่ืนวีซากรณีทีท่านยื่นวีซาแลว  

หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุ
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
นํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 
14 วันกอนการเดินทาง  
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- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอแลว ในกรณีที่
ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษัิทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทัง้น้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตสุดุวิสยัตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทวัรและไดชําระคามัดจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูทีจ่ะน่ังตองมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบินกําหนด เชน ตอง
เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉูุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 
 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงินใหทั้งหมด
หักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทวัรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดลุพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระ
เงินมัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทตูมกีารสุมเรยีกสมัภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทวัร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทกุครั้งมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆทั้งสิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาทีเ่คยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรอืถือวามา
กลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บรษัิทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจาย
น้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลว
หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรอืไมสะดวกในการ
เดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
 

ขอความซึง่ถอืเปนสาระสําหรบัทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ี
ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
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เงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ 
ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอ
สงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคณุทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบรษัิท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 
 
 

 
 


