
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : เดือนธันวำคม 2562 - มีนำคม 2563 

 

WONDERFUL GEORGIA 
GEORGIA ON MY MIND 6 วนั 3 คนื 

 

❖ เที่ยวเมืองทบิลซีิ เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย 
❖ ชม 2 มหำวิหำรแห่งเมืองมสิเคต้ำ วิหำรจวำรี วิหำรในรูปแบบของคริสต์ศำสนำออร์โธด๊อก และวิหำรสเวติสเคอเวรี 

ศูนย์กลำงทำงศำสนำท่ีศักด์สิทิธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย 
❖ ชม เมืองถ ำ้อุพลสิชิเค (Uplistsikhe Cave) หนึ่งในเมืองถ ำ้เก่ำแก่ของจอร์เจีย 
❖ เข้ำชม ป้อมอนำนูรี ท่ีฝังศพของดยุคแห่งอรักวีซ่ึงเป็นสถำปัตยกรรมแบบจอร์เจยี 
❖ นั่งรถ 4WD เพือ่เข้ำสู่ใจกลำง หุบเขำคอเคซัส (Caucasus) ชมควำมสวยงำมของ โบสถ์เกอร์เกตี ้
❖ ชม อนุสำวรีย์ the chronicle of Georgia หรือแท่งหินสีด ำแกะสลักขนำดใหญ่ยักษ์บนแท่นหินจะแกะสลกัออกมำเป็นรูป

ต่ำงๆและบอกเล่ำเร่ืองรำวของประเทศจอร์เจียในอดีต  
❖ พเิศษ!! กำล่ำดินเนอร์พร้อมชมระบ ำพืน้เมือง 

 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
33,900.- 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ 

23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T        

สำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง  ดูไบ – ทบิลิซี     

03.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

07.15 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

12.25 น. เดินทางสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสำยกำรบินฟลำยดูไบ เท่ียวบินท่ี EK2200  

15.55 น. เดินทางถึงสนามบิน ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติโนโว อเล็กซีเยฟก้ำ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย  

 หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระแลว้น าท่านเดินทางสู่ จากนั้นน าท่านสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมือง

หลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยูร่ะหวา่งสองฝ่ังแม่น ้า คูรา Kuraหรือ แม่น ้าซควารี Mtkvari ใน

ภาษาถ่ิน ก่อตั้งในราวศตวรรษท่ี 5 เป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของอาณาจกัรไอบีเรีย ท่ีอยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจักร

โรมนั และแซสซานิค กรุงทบิลิซีมีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสร้างโดย 

กษตัริยว์าคตงั จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษตัริยจ์อร์เจียแห่งคาร์ตลีไดก่้อตั้งเมืองน้ีขึ้นในคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 

เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สังคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยู่

ในสายทางหน่ึงของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ 

เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดติดระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรป 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ กำล่ำดินเนอร์ และชม กำรแสดงพืน้เมืองของชำวจอร์เจีย (Folk Dance Show)  

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  ณ Hotel Elisi หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำม  เมืองมิสเคต้ำ – วิหำรจวำรี – วิหำรสเวติสเคอเวรี – เมืองถ ำ้อุพลิสชิเค – Gallery Mall Shoppin  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมิสเคต้ำ (Mtskheta) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20กม. ในจงั

หวดคาร์ทล่ี ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจียเมืองน้ีนบั วา่เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบนั

เป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิต้ีมีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมี

โบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงไดรั้บการขั้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994  

 จากนั้นน าทุกท่านชม วิหำรจวำรี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกท่ีถูก

สร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น ้ าสองสายไหลมาบรรจบกันคือ แม่น้ามิควารีและ

แม่น ้าอรักวีและถา้มองออกไปขา้มเมืองมิสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5 

จากนั้นน าท่านชม วิหำรสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซ่ึงค าว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli 

หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่ายๆรวมกนัก็คือวิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทาง



 

 

ศาสนาท่ีศกัด์สิทิธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอีก

ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาคริสต์ 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย น าท่านจากนั้นน าท่านชม เมืองถ ้ำอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave) หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ท่ีตามประวติั

ศาตร์ของชาวจอร์เจียไดมี้การจดบนัทึกเร่ืองราวการว่า ณ เมืองถ ้าแห่งน้ีไดมี้การตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกว่า 

3,000 ปีโดยช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษท่ี 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาว

มองโกลในช่วง คริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาดใหญ่ ท่ีถูกสกัดและสลกัเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือท่ีตั้งของ

นครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ ้ าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหมท่ีเช่ือมต่อ

อาณาจกัรไบแซนไทน์กบัประเทศอินเดียและประเทศจีน หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็น

เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย จากนั้นน าท่านสู่ Gallery Mall Shopping ศูนยก์ารคา้ท่ีเตม็ไป

ดว้ยร้านคา้ ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินคา้แบรนดเ์นมและ แบรนดท์อ้งถ่ินใหเ้ลือกซ้ือหลากหลายแบรนด ์ 

 **เพือ่ควำมสะดวกในกำรเลือกซื้อสินค้ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย** 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ Hotel Elisi หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ส่ี  ป้อมอนำนูรี – เมืองคำซเบกี ้– เทือกเขำคอเคซัส – โบสถ์เกอร์เกตี ้– เมืองกูดำอูรี – เมืองทบิลิซี 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 จากนั้นเขา้ชม ป้อมอนำนูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝ่ังซ้ายของ แม่น ้ าอรักวีเป็นท่ีประทบัของ     

เอริสตาวิส หรือ ยุคแห่งอรักวีราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดนลุ่มแม่น ้าอรักวีและเป็นสมรภูมิรบแยง่ชิงอ านาจกบั

เจา้ปกครองแควน้อ่ืน ๆ หลายคร้ัง ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยปราสาท 2 หลงั โบสถ ์2 แห่งคือ โบสถแ์ม่

พระผู ้พรหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้ นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และท่ีฝังศพของดยุคแห่งอรักวีซ่ึงเป็น

สถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองคำซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจุบนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดำ (Stepansminda) ช่ือน้ี

เพิ่งเปล่ียนเม่ือปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับ

จ าศีลภาวนาขึ้น เมืองน้ีอยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซีประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าเทอร์ก้ี

ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบน เทือกเขำคอเคซัส (Caucasus) เป็นเทือกเขาท่ีส าคญัของประเทศจอร์เจีย มีภูมิ

ทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบก้ีอีกดว้ย จากนั้น น ำท่ำนขึน้รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 

4 ล้อ) เพื่อเขา้สู่ใจกลาง หุบเขำคอเคซัส (Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี ้(Gergeti Trinity 

Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่สร้างขึ้ นใน

ศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถ์ช่ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัหน่ึงของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บน

เทือกเขาคาซเบก้ีท่ีระดบัความสูงจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (*ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางไดท้าง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม*) หลงัจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดำอูรี 



 

 

(Gudauri) โดยเดินทางไปยงัเส้นทางหลวงสายส าคญัท่ีมีช่ือว่า Georgian Military Highway เส้นทางส าหรับใช้ใน

ดา้นทหาร ถนนสายน้ีเป็นถนนสายส าคญัท่ีสุดท่ีถูกสร้างขึ้นในสมยัท่ีจอร์เจียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซ

เวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายงัท่ีภูมิภาคน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย 

ค ่ำ             บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  ณ Hotel Elisi หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ห้ำ  อนุสำวรีย์ the chronicle of Georgia – Tbilisi Mall – ดูไบ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านชม อนุสำวรีย์ the chronicle of Georgia หรือแท่งหินสีด าแกะสลกัขนาดใหญ่ยกัษบ์นแท่นหินจะแกะสลกั

ออกมาเป็นรูปต่างๆและบอกเล่าเร่ืองราวของประเทศจอร์เจียในอดีต สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงั เร่ิมสร้าง

ขึ้นเม่ือปี 1985 chronicle of Georgia ประกอบไปดว้ย แท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร โดยท่ีแต่ละเสาจะแบ่ง

บอกเล่าเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ล่างสุดเก่ียวกบัพระคมัภีร์ส่วนกลาง คือ เร่ืองของชนชั้นสูงในจอร์เจียและ

ส่วนบนจะเล่าเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัของประเทศจากนั้นน าชม โบสถ์ตรีนิตี ้(Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) 

หรือ ซำมีบำ (Sameba Chthedral) มีความหมายว่า โบสถพ์ระตรีเอกานุภาพศกัด์ิสิทธ์ิแห่งกรุงทบิลิซี หรือ อาราม

ซามีบา ช่ือเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวิหารหลกัของชาวคริสตนิ์กายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซีก่อสร้างขึ้น

ระหว่างปีค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวนัออกทัว่โลกแมจ้ะมีอายุ

ไม่มากแต่ก็เป็นโบสถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนทอ้งถ่ินท่ีมีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์

เป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีโดดเด่นมาก  

 อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน  

16.55 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินฟลำยดูไบ เที่ยวบินที่ EK 2201   

20.15 น.  เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง   

วันที่หก  ดูไบ – กรุงเทพฯ  

22.35 น.  ออกเดินทางสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 

07.35 น.  เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

************************************************** 

 

 

 



 

 

ข้อควรทรำบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง
บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

❖ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้ 

❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน 
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ , ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี)  

ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่ำนละ 

3-8 ธ.ค. 2562 33,900.- 31,900.- 6,000.- 

5-10 ธ.ค. 2562 33,900.- 31,900.- 6,000.- 

11-16 ก.พ. 2563 34,900.- 32,900.- 6,000.- 

3-8 มี.ค. 2563 34,900.- 32,900.- 6,000.- 

10-15 มี.ค. 2563 34,900.- 32,900.- 6,000.- 

17-22 มี.ค. 2563 34,900.- 32,900.- 6,000.- 
 

อัตรำนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ ส ำหรับเที่ยวบินกรุงเทพ-ดูไบ-กรุงเทพ และสำยกำร
บินฟลำยดูไบ ส ำหรับเที่ยวบิน ดูไบ-ทบิลิซี (เดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ) น ้าหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 

 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ีเมือง
นั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่ำทิป) 



 

 

 ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วีซ่าประเทศจอร์เจีย ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
อัตรำนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% กรณีต้องกำรใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 ค่ำทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น (6 USD  x 4 วัน = 24 USD) 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย เร่ิมต้นวันละ 100 x 6 วัน = 600 บำท 
เงื่อนไขในกำรจองทัวร์ 

1. ส าหรับการจอง กรุณำช ำระเงินมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) เพื่อมาขึ้นเคร่ืองในวนัเดินทางไป-กลบั ใหท้่านติดต่อ

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าทั้งหมด 

2.  ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3.  ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 

4.  ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5.  ยกเลิกการเดินทาง 20 วนัก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6.  กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  

หมำยเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ             
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสูญ            
หาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่ากรณี
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั จะถือว่าท่าน
รับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 



 

 

5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ  ฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเ น่ืองจากเป็นภู มิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 


