
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 
ท่องเทียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 

เทยีวประเทศจอร์เจีย  วัน คืน 
โดยสายการบนิUKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES 

ทบลิิซี-มทิสเคต้า-อุพลิชชเิค่-อนานรู-ิกูดาอูรี-คาซเบกี 

GEORGIA MY LOVE 



 

ดืมดาํแสงสีกรงุทบลิิซี ลิมลองอาหารGeorgia Cuisine 
นังรถจีป WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 

 
 

บรษิทัฯ ขอนําท่านเดนิทางทอ่งเทยีวประเทศจอรเ์จยี ทมีอีาณาเขตทางเหนือตดิกบัรสัเซยีและทางตะวนัตก

ตดิกบัทะเลดาํและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทสีดุชอืกรงุทบลิซิ ิตงัอยู่ในหบุเขาซงึถกูแบ่งโดยแม่นํามติควาร ีโดยมี

ความน่าสนใจอยู่ทแีหล่งนําแร่และแหล่งโบราณคดมีากกวา่ ,  แหง่ทวัประเทศ ซงึในจาํนวนนี ม ี  แหง่ดว้ยกนัที

ไดร้บัการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก นําท่านสมัผสัอารยธรรมนบัพนัปี ตะลงึความงามทางธรรมชาติ

ของดนิแดนแหง่เทอืกเขาคอเคซสั ไดแ้ก ่

ทบิลิซี เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทมีคีวามสาํคญัของประวตัศิาสตร์มากมาย และมโีครงสรา้ง

สถาปัตยกรรมทสีวยงามและเป็นเมอืงใหญสุ่ดของจอรเ์จยี ตงัอยูร่มิฝังแมนํ่าครูาหรอืเรยีกว่าแมนํ่า

มติควาร ี
คาซเบกี คาซเบกชีอืเมอืงดงัเดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลยีนมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ตงัอยูบ่นความสงูจาก

ระดบันําทะเลประมาณ ,  เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทงัปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึ 

- องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจากนียงัเป็นสถานทตีงัของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church 

อนัโดง่ดงั 

อนานูริ สถานทตีงัของป้อมอนานูร ีสถานทกี่อสรา้งอนัเก่าแกม่กีาํแพงลอ้มรอบและตงัอยูร่มิแม่นําอรกัว ีทถีกู

สรา้งขนึใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษท ี16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทถีกูสรา้งไดอ้ย่างงดงาม

และยงัมหีอคอยทสีงูใหญ่ตงัตระหงา่น 

กดูาอริู เมอืงสาํหรบัสกรีสีอรท์ทมีชีอืเสยีงทตีงัอยู่บรเิวณทรีาบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทมีคีวามสงู

จากระดบันําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทแีหง่นีเป็นแหลง่ทพีกัผอ่นเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีที

จะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 
 

กาํหนดการเดินทาง    –  ธนัวาคม  
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ-กรงุเคียฟ ประเทศยเูครน 

09.00 น. คณะพร้อมกนัทีสนามบินสวุรรณภมิู ชนั  ประตูทางหมายเลข สายการบินUkraine 

International airline เคาน์เตอร ์W เจ้าหน้าทีคอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่าน

ก่อนขึนเครือง (กรณุามาให้ตรงเวลา เนืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของ

ท่านเอง) **กรณีทีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลา

การเดินทางแต่ละกาํหนดการเดินทางอีกครงัก่อนทาํการจองตวัโดยสารส่วนตวัของท่าน 

เนืองจากรายการทวัรเ์ป็น รายการซีรีและไดม้กีารดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมอื

เปลียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงเลก็น้อย** 

12.05น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินUkraine International Airline เทียวบินที

PS272 (มีบริการอาหารรอ้นพร้อมเครืองดมืบนเครืองบิน)  

.  น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุเคียฟ  ประเทศยเูครน เพือรอเปลียนเครือง 

20. น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเคียฟ ประเทศยเูครน โดยสายการบิน Ukraine International 

Airline เทียวบินที PS517 (ไม่มีบริการอาหาร) 
 

 



 

วนัทีสอง ยูเครน-ทบิลิซี (จอรเ์จีย)-ทีพกั-มิทสเคต้า-อพุลิสชิเค่-ทบิลิซี 

01.15น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจียหลงัผ่านขนัตอนการตรวจคนเข้า

เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้รถโคช้รอรบัท่านทสีนามบนิ 

 นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   

 นําท่านออกเดนิทางสู่เมอืงมิทสเคต้าMtskhetaศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจยี เมอืงที

เก่าแก่ทสีดุของจอรเ์จยีอายกุว่า3,000 ปี ตงัอยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม.(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 35 นาท)ี นําท่านชมเมอืงมทิสเคต้าทเีคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรอเิบเรยี ซงึเป็น

ราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จยีในช่วง 400-500ปี ก่อนครสิตกาล   

นําทา่นชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซงึเป็นวหิารในรปูแบบของครสิต์ศาสนานิกายออรโ์ธดอก

ทถีูกสรา้งขนึในราวศตวรรษท ี  วหิารแห่งนีตงัอยู่บนภเูขาทมีแีม่นําสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื 

แม่นํามคิวาร ีและแม่นําอรกัว ีซงึถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทกีวา้งใหญ่ซงึในอดตีเคยเป็น

อาณาจกัรของไอบเีรยี  จากนันนําท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedralทสีรา้ง

ราวศตวรรษท ี11 ถอืเป็นศูนย์กลางทางศาสนาทศีกัดสิทิธทิสีุดของจอรเ์จยีสรา้งขนึโดยสถาปนิก

ชาวจอรเ์จยี ชอื Arsukisdzeมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทงัยงัเป็นศูนยก์ลางททีําให้

ชาวจอรเ์จยีเปลยีนความเชอืและหนัมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจํา

ชาติของจอร์เจยีเมอืปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสงิก่อสรา้งยุคโบราณทมีีขนาดใหญ่ทสีุดของประเทศ

จอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย นําทา่นชมถาํอุพลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave – Toen หนึงในเมอืงถาํเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทมีหีลกัฐาน

การตงัถินฐานในดนิแดนแถบนีกนัมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนครสิตกาล จนถึง 

ค.ศ.500 เมอืงนีเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และมคีวามเจรญิสดุขดีคอืในช่วงครสิตวรรษ

ท ี9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิต์ศตวรรษท ี13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้ง

ไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทมีหีอ้งโถงขนาดใหญ่ทชีาวเพเกน้Pagan ใชเ้ป็นทปีระกอบพธิกีรรม

ซงึเป็นลทัธบิูชาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนีก่อนทศีาสนาครสิตจ์ะเขา้เมอื 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้ง

ต่างๆ ซงึคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิต์ ทสีรา้งขนึในช่วงครสิต์ศตวรรษท ี9จากนันนําท่าน

เดนิทางกลบัสูก่รงุทบิลิซี Tbilisiเมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทมีคีวามสําคญัของประวตัศิาสตร์

มากมายและมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทสีวยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตงัอยู่รมิฝังแม่นํา

คูราหรอืเรยีกว่าแม่นํามิตควาร ีนําท่านชมกรุงทบลิิซ ีซงึเป็นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรมและ

วฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตร์เมอืงนีอยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และ

ปัจจุบนัยงัมีบทบาทสําคญัในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนืองจากความได้เปรยีบทาง

ยุทธศาสตร์ในแง่ทีตังทเีป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป   อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิงท ี

Galleria Mall ศนูยก์ารคา้ยา่นฟรดีอมสแควรใ์จกลางกรงุทบลิซิทีเีตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ 

และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์

**เพือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซือสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารคาํตาม

อธัยาศยั**  

  นําทา่นเดนิทางเขา้สู่ทพีกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสาม ทบิลิซี-อนานูริ-กดูาอรีู-คาซเบกี-ทบิลิซี 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีสําคญัซงึเป็นเส้นทางสําหรบัใช้ในด้านการทหารทเีรยีกว่า 

Georgian Military Highway ทสีรา้งขนึในสมยัทจีอรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซ

เวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวทจีะนําท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ที



 

มคีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทเีป็นเสน้กนัพรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี นํ า ท่ า น ช ม

ป้อมอนานูรีAnanuri Fortressสถานทอีนัเก่าแก่มกีําแพงล้อมรอบและตงัอยู่รมิแม่นําอรกัว ีเป็น

ป้อมปราการในศตวรรษท ี16-17 ซึงภายในยงัมีโบสถ์ 2 หลังทีถูกสร้างได้อย่างงดงามและยงัมี

หอคอยทสีงูใหญ่ตงัตระหงา่นท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนีเองทําใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนั

สวยงามของเบอืงล่างและอ่างเกบ็นําซนิวาลี จากนันนําท่านเดนิทางสู่เมืองกดูาอูรี Gudauri เมอืง

สาํหรบัสกรีสีอรท์ทมีชีอืเสยีงทตีงัอยู่บรเิวณทรีาบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทมีคีวามสงูจาก

ระดบันําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทแีห่งนีเป็นแหล่งทพีกัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทจีะ

นิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่เมืองคาซเบกีKazbegiโดยคาซเบกชีอืเมอืงดงัเดมิ ในปัจจุบนัได้เปลียนมาเป็น

เมอืงสเตฟานท์สมนิดา้ ตงัอยู่บนความสงูจากระดบันําทะเลประมาณ ,  เมตร และมอีากาศเยน็

สบายตลอดทงัปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ  องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว นําท่านเปลยีนเป็น

นังรถจีบ WD เพือชมความสวยงามของโบสถเ์กอร์เกตีGergeti Trinity Churchซงึถูกสรา้งขนึ

ในราวศตวรรษท ี  หรอืมอีกีชอืเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา TsmindaSamebaซงึเป็นชอืเรยีกทนีิยม

กนัของโบสถ์ศกัดแิห่งนีสถานทแีห่งนีตงัอยู่รมิฝังขวาของแม่นําชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี

(การเดินทางมายงัสถานทีแห่งนี ขึนอยู่กบัสภาพ อากาศ ซึงเส้นทางอาจจะถกูปิดกนัด้วยหิมะ

ทีปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ซึงอาจจะเป็นอุปสรรค

แก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะ

คาํนึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั)  

นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ีระหว่างทางใหท่้านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผอ่นตาม

อธัยาศยั  

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 นําทา่นเขา้สูท่พีกัโรงแรมระดบั  ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี ทบิลิซี-ชมย่านเมืองเก่า-อิสระช้อปปิงถนนเชอรเ์ดนีย-์สนามบิน 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําท่านเทยีวชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisiซงึจะทาํท่านไดพ้บเหน็ความ

สวยงามและสสีนัของอาคารบ้านเรอืนทเีป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่าง

ศลิปะของเปอรเ์ซยีและยโุรป ทาํใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกใน

ประเทศเดยีว นําท่านนังกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขนึชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala 

Fortressทสีรา้งขนึครงัแรกช่วงครสิต์วรรษท ี  มกีารเปลียนมอืผูป้กครองมากมายทงัช่วงอาหรบั 

มองโกลเปรอเ์ซยีเตริก์ รสัเซยี ตวัอาคารทมีอียู่ในปัจจุบนันีสรา้งขนึมาตงัแต่ช่วงครสิต์ศตวรรษท ี  

สมัผสัความงามของโบสถ์ทอียู่ภายในคอื โบสถ์นักบุญนิโคลาสSt.Nicholas Church ทสีรา้งขนึใน

ศตวรรษที -   จากนนัอสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นทSีherdeniStreet ถนนคนเดนิใจกลางกรุงทบลิซิ ี

ทเีตม็ไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศและวถิชีวีติของคนพนืเมอืง

พรอ้มเลอืกซอืของฝากกนัอยา่งเพลดิเพลนิ 

**เพือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตาม

อธัยาศยั** 

 จากนันไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี 
.15น.  นําท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี   โดยสายการบินUkraine International Airline 

เทียวบินที PS516 (ไม่มีบริการอาหาร) 

18.20น.  เดินทางถึงสนามบินBoryspil International Airport กรงุเคียฟประเทศยเูครน 

เพือแวะเปลียนเครือง 



 

19. น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุเคียฟประเทศยเูครนโดยสายการบิน Ukraine 

International Airlineเทียวบินที PS271 (มบีริการอาหารรอ้นพร้อมเครืองดมืบนเครอืง) 
วนัทีห้า กรงุเทพฯ 

.  น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ 

**กรณีทีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทาง

แต่ละกาํหนดการเดินทางอีกครงัก่อนทาํการจองตวัโดยสารส่วนตวัของท่าน เนืองจาก

รายการทวัรเ์ป็น รายการซีรีและไดม้กีารดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเมือเปลียน

ฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมกีารเปลียนแปลงเลก็น้อย** 
 

 

หมายเหตุ สถานทีท่องเทียวต่างๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานทีสาํคญั ปิดในวนัสาํคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานทีท่องเทียว

สาํคญัอืนๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งลว่งหน้า หรือการเข้าชมทีเป็นแขกของรฐับาลหรือ

หน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีทีผู้ปกครองรฐัเขา้เยียมชม อาจจะปิดโดยไม่ไดมี้การแจง้

ล่วงหน้า เป็นต้น 

- เนืองจากเป็นประเทศทีเคยถกูปกครองจากหลายเชือชาติทงัรสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  

ดงันันอาหารส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมือกลางวนัอาจจะเริมที . - .  น. 

ส่วนมอืคาํเรว็ทีสดุคือเริมเวลา .  น.เป็นต้นไป 

- เนืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมา

ตงัแต่ในอดีต ทาํให้ประเทศแห่งนีมีโบสถแ์ละวิหารทีเก่าแก่ทีเปิดให้นักท่องเทียวเขา้ชม  ซึงเวลาเขา้

โบสถห์รือวิหารต้องใช้ผา้คลมุศีรษะ ดงันันกรณุาเตรียมผา้คลุมศีรษะไปด้วย หรือกรณีทีไมไ่ด้นําติด

ตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมผีา้คลมุให้ 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อืนๆ ที

ไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานทีใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุ

ต่างๆ หรือสถานทีปิดโดยมิได้รบัแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลียนแปลง

สถานทีอืนๆ ทดแทนให้ ทงันีเพอืประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
 

 

อตัราค่าเดินทาง   -  ธนัวาคม  

 

**ราคานีรวมรายการทวัรต์วัเครอืงบิน** 
 

Georgia My Love 

ทวัรจ์อรเ์จีย  วนั  คนื /PS 
อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ  ท่าน ,  
ท่านทตี้องการพกัเดยีวเพมิทา่นละ ,  



 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ , บาท  โดยเรียกเกบ็และชาํระพรอ้มค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํามนั ในกรณีทีสายการบินมีการเรียกเกบ็

เพิมเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุาํกว่า  ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางนีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารทีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไมต่าํกวา่  ท่าน**ไม่มีราคาเดก็**

และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 เนืองจากเป็นตวัราคาโปรโมชนั  กรณีทีจองและออกตวัแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลียนคน

เดินทางได้ และไม่สามารถทาํรีฟันดต์วัได้เช่นกนั  

อตัรานีรวมบริการ 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบนิUkraine International airlineเสน้ทางกรงุเทพฯ-กรงุเคยีฟ-ทบลิซิ/ี/ 

ทบลิซิ-ีกรงุเคยีฟ-กรงุเทพฯชนัประหยดั 

 คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบ(ุ2 ท่านต่อหอ้ง)เนืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ  เตยีง 
(Triple Room) กรณีทเีดนิทาง  ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น  หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพกัเดยีว
เพมิ 

 คา่เขา้ชมสถานทตี่างๆคา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการ, คา่รถรบัส่งระหว่างนําเทยีวตามรายการทรีะบุ 

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทมี ี

 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถนิและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทคีอยอํานวยความสะดวก
แก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 คา่นําดมืแจกบนรถ  ขวด/ท่าน/วนั 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายตุาํกว่า  ปี และผูใ้หญ่ทอีายุเกนิ  ปี 
กรมธรรม์ ,  บาท (เงอืนไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านนั ไม่ไดร้วมถงึ
คา่ใชจ่้ายอนืๆ อนัเกดิจากอบุตัเิหตุ อาท ิคา่ตวัโดยสาร, คา่ทพีกั, คา่อาหาร หรอือนืๆ ทงันีเป็นไปตามเงอืนไขของ
บรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษีนํามนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ 

ณ วนัท ี  ส.ค.  หากมเีพมิเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่นํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชําระ

เพมิตามกฏและเงอืนไขของสายการบนิ 

อตัรานีไม่รวมบริการ 

 คา่นําหนกัของกระเป๋าเดนิทางสาํหรบัตวัโดยสารชนัประหยดัในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนดจาํกดั 
ใบ/ ท่าน(นําหนกัไม่เกนิ 2  กโิลกรมั) 

 คา่ธรรมเนียมการทําหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี 

ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ทปิคนขบั,ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ,ค่าทปิหวัหน้าทวัรท์่านละ ,  บาททจีะเรยีกเกบ็ในอนิวอยซพ์รอ้มคา่

ทวัรง์วดสุดทา้ย 
 คา่ทาํใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 



 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซงึขนึอยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแตล่ะโรงแรมซงึท่านจะตอ้งดแูล

กระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทรีะลกึ 

 ไมม่สีญัญาณ Wifiบนรถและไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม สามารถซอืซมิการด์ไดท้สีนามบนิ 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเองคา่โทรศพัท ์ค่าซกั
รดีฯลฯ หรอืค่าใชจ่้ายอนืๆ ทมีไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่นํามนั, คา่ธรรมเนียมวซ่ีาทนีอกเหนือจากทรีะบุ
หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารทเีกยีวกบัวซี่า หรอือนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุสามารถตดิตอ่ไดจ้ากบรษิทั

ประกนัภยัต่าง ๆ  

การชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจําเป็นจาํนวน 20,000บาทต่อผูโ้ดยสารหนึงท่าน สําหรบัการจองทวัร์
ส่วนทเีหลอืจะขอเกบ็ทงัหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย  วนัทาํการ มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืเงนิคา่มดัจาํทงัหมด 

การยกเลิกและเงือนไขการจองทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิ -  วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิคา่มดัจาํค่าตวัโดยสารซงึเงอืนไข

เป็นไปตามททีางสายการบนิเรยีกเกบ็ 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิมดัจําทงัหมด 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 25 วนัทาํการ บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด 

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตวัโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืค่าทวัร์

ทงัหมดและไม่สามารถเลอืนวนัเดนิทางไดแ้ละค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิทไีม่สามารถคนืเงนิได ้เช่นคา่ตวั

เครอืงบนิ,ค่ามดัจําหอ้งพกัและคา่เขา้ชมสถานทท่ีองเทยีวต่างๆ เป็นตน้ 

 กรณีทตีอ้งการออกตวัภายในประเทศ กรณีทลีกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท่้านตดิต่อเจา้หน้าททีวัรก์่อนออกบตัร

โดยสารทกุครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าททีางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายที

เกดิขนึ 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั 

o กรณทีมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทงัในประเทศไทยและต่างประเทศทผีูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 

เกดิขนึและมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ 

จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทบีรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื

เงนิได ้

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้ม

นําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถกูต้อง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที

กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จาํนวนทงัหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนอืงมาจากตวั

ผูโ้ดยสารเองทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทพีํานกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารอนัเกดิจากสายการ

บนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซงึจะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย



 

หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบนิกําหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณเีทยีวบนิล่าชา้หรอื

ยกเลกิเทยีวบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํากว่า

มาตรฐานได ้ทงันีขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธไิม่รบัภาระความรบัผดิชอบ

คา่ใชจ่้ายในนําหนักส่วนทเีกนิ 

o ทา่นทมีอีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทตีอ้งการความช่วยเหลอื

และการดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทตีอ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบ

ล่วงหน้าตงัแตเ่รมิจองทวัร ์เนืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้น

การบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวกสาํหรบัผูท้มีปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนด

ทชีดัเจนในเรอืงการสบูบุหร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทงันีเนืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณทีที่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า  -  ชวัโมง

ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทงัปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั

วนัทสีถานทเีขา้ชมนนัๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน

วนัทคีณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพอืใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที

ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนนั ๆ ตามเงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนนัๆ แต่หาก

มกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักล่าวได ้ทาง

บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนอืงจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทเีดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซงึเป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ 

ดงันนัขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพิมเติมเรอืงโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ

หอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ  ทา่น/  เตยีง (Triple 

Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ  เตียง

เดียวแต่อาจจะได้เป็น  เตียงใหญ่กบั  เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 

 ห้องคู่และ  ห้องเดียว กรณีทีมา  ท่าน 

2. โรงแรมในจอรเ์จยีสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภูมติาํ  

3. กรณทีมีงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในจอรเ์จยีทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะ

ทดัรตั และไมม่อี่างอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกต่างกนั 

 


