
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ขึน้กระเช้าชมสวนบอร์โจม ิ– ชมเมืองบาทูม ิ– แวะถ่ายรูปอาริ นีโน่ – ล่องเรือชมทะเลดํา – ชมถํา้โพรมธิีอสุ 
ชมโบสถ์เกลาติ มรดกโลก - ชมถํา้วาดเซีย – ชมถํา้อพัลซิิเคทห์ – เข้าชมพพิธิภัณฑ์สตาลนิ 

ชมวหิารแห่งเมืองมคัเคตา – ชมย่านเมืองเก่าบิทลิซีิ  - หอนาฬิกางนาก ี– โบสถ์นินา – ชอปป้ิงของฝาก 
สัมผสัวถิีชีวติแบบจอร์เจียน – ชมโชว์พืน้เมือง – สะพานสันติภาพ – โบสถ์เก่า – ถนนคนเดิน 

กาํหนดการเดนิทาง 
21-28 พ.ย.//02-09 ธ.ค.//05-12 ธ.ค.//28 ธ.ค.-04 ม.ค.2563//16-23 ม.ค.//25 ม.ค.-01 ก.พ.//09-16 ก.พ. 

20-27 ก.พ.//03-10 มี.ค.//12-19 มี.ค.//18-25 มี.ค.//24-31 มี.ค. 2563 
( กรุณาสํารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



วนัที่1 กรุงเทพฯ – อสิตนับูล 
20.00 พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ 

เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ 
22.35 นําท่านออกเดินทางสู่เมืองทบิลซ่ีิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TK065 
วนัที่2 อสิตนับูล– ทบิลซ่ีิ – บอร์โจมิ – กระเช้าชมววิ 
05.45 เดินทางถึงสนามบินอสิตันบูล ประเทศตุรก ีเพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 
07.45 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์เทีย่วบินที ่TK378 
11.10 เดินทางถึงสนามบิน โนโว อเลก็เยฟกา  ประเทศจอร์เจีย นําท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ

สัมภาระ จากน้ันนําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนําท่านเดินทางเข้าสู่ทบิลซ่ีิ 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง บอร์โจมิ ( Borjomi) เมืองแห่งธรรมชาติ อนั

สวยงามของจอร์เจีย เมืองท่ีมีสายนํ้าแร่อนับริสุทธ์ิ ส่งออกนํ้าแร่ไปขาย
หลายประเทศทัว่โลก จากนั้น นําท่านขึน้กระเช้าสู่จุดชมววิบนหน้าผา
เหนือสวนบอร์โจมิ  ใหท้่านถ่ายภาพตามอิสระ ตามอธัยาศยั ท่านจะเห็น
ววิสวนบอร์โจมิ จากมุมสูงของกระเชา้ 

คํ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่  Golden Tulip Borjomi Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3  บอร์โจมิ – วาดเซีย – โบสถ์ – บาทูมิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 นาํท่านเดินทางสู่ วาดเซีย (Verdzia) แวะถ่ายภาพความงามของ โบสถ์เก่าแก่ (Church of Dormition)สถานท่ี

ท่ีตอ้งแวะมาชมของจอร์เจีย หน่ึงในสถานท่ีท่ีไดมี้การ
กล่าวถึงไวใ้นวรรณกรรม อศัวนิหนงัเสือดาํ ( The Knight in 
the Panther’s skin) โดยกว ีรัสตเวล่ี ในยคุการปกครองของ 
ทามาร์มหาราช ราชินีผูย้ิง่ใหญ่ผูน้าํแสงทองมาสู่จอร์เจียน 
อารามดงักล่าวตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูง มีถํ้ามากมาย มีโถงโบสถท่ี์
มีภาพจิตกรรมฝาผนงัเก่ียวกบัเร่ืองราวศาสนานิกายจอร์เจีย
นออร์โธด๊อกซ์ และต่อมาไดรั้บการทิ้งร้าง จนปัจจุบนัไดมี้
การทาํเป็นแห่งท่องเท่ียวสาํคญั  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านสู่เมืองบาทูมิ  เมืองบาทูมิเป็นเมืองเศรษฐกิจสาํคญัของ

จอร์เจีย ตั้งอยูใ่นเขตอดัยารา เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นเขตร้อนริม
ทะเลดาํของประเทศจอร์เจีย มีอุตสหากรรมส่งออกผลิตผล
ทางการเกษตร และ อาหารแปรรูปทะเล นาํท่านแวะถ่ายรูป



กบัไฮไลทส์าํคญัของบาทูมิ 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่  Best Western Batumi hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4 บาทูมิ – ล่องเรือทะเลดาํ – ถํา้โพรมีธีอุส – คูไทซี – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ บาทูมิ นําท่านล่องเรือชมเมืองบาทูมิ และ ชมความงามของทะเลดาํ ท่านจะไดช้มความ

งามของเมืองและเห็นถึงความ
สวยงามของทะเลดาํ ทะเลดาํเกิดจาก
ดินชายฝ่ังบริเวณน้ีมีแร่ธาตุจากพืช
พื้นเมืองจนทาํใหท้รายและดิน
กลายเป็นสีดาํ ดูแปลกตา แวะถ่ายรูป
กบั Sea Side Parkหอคอยท่ีมี
ตวัอกัษรจอร์เจีย แวะถ่ายรูปกบั
จตุรัส เพยีซซ่า จตุรัสสาํคญัของบาทู
มิ ถ่ายรูป สถาปัตยกรรมแห่งรัก คน
คู่ Ali และ Nina 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านเข้าชม ถํา้ โพรมีธีอุส (Prometheus Cave) ถํ้าท่ีมีหินงอกหินยอ้ย เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติท่ี

หาชมไดย้าก ถํ้าแห่งน้ีคน้พบคร้ัง
แรก เม่ือราว คริสตศกัราช 1984 และ
ในปี 2012 ไดมี้การปรับปรุงดา้นใน
ใหเ้หมาะแก่การท่องเท่ียว ซ่ึงมีการ
ประดบัไฟงดงามตระการตา ส่วนช่ือ
ของถํ้าโพรมีธีอุส เป็นหน่ึงในช่ือของ
เทพในปรนมักรีก เป็นเทพผูน้าํไฟมา
ใหม้นุษยใ์ช ้ทาํใหม้นุษยเ์กิดการ
พฒันา จากนั้นนาํท่าน เดินทางสู่เมือง 
คูไทซี ( Kutaisi City)มหานครท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยูท่างทวปีตะวนัตกของประเทศ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่  Best Western Kutaisi Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 



วนัที่5  คูไทซี – โบสถ์ เกลาต ี– โกรี – พพิธิภณัฑ์ สตาลนิ – อลัลซิิเคห์- มัคเคต้า– ทบิลซ่ีิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 นําท่านเดินชมเมืองคูไทซี  เมืองแห่งความงดงามดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปะ โอบลอ้มดว้ยหุบเขาป่าสนผลดั

ใบ ใหท้่านแวะถ่ายรูปกบัเมือง นําท่านเดินทางสู่โบสถ์เกลาตี 
(Gelati Church)Unesco world Heritage โบสถแ์ห่งน้ีตั้งอยูบ่นเชิง
เขาในเมืองคูไทซี โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนโดยพระราชประสงคข์อง 
เดวดิ ท่ี4 ผูป้กครองจอร์เจียราว ศตวรรษท่ี 10 – 11 เป็นแห่งเรียนรู้
ทางวฒันธรรมของจอร์เจีย ศูนยก์ลางของปรัชญา โบสถแ์ห่งน้ีมีผู ้
เดินทางมาศึกษามากมาย ทั้งดา้นวทิยาศาตร์และปรัชญา แมแ้ต่ชนชั้นสูงก็ส่งบุตรหลานมาเรียนเช่นกนั ภายใน
โบสถมี์ภาพเขียนอนัสวยงามมากมายอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองโกรี ( Gori) นําท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลนิ ( Joseph Stalins Museum) เป็น

สถานท่ีเก็บรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้บอกเล่าเร่ืองราวของ สตาร์
ลิน อดีตผูน้าํคอมมิวนิสโซเวยีตท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก อีกทั้งยงั
มีการแสดงอตัชีวประวติัตั้งแต่เกิดจนตาย นําท่านออกเดินทางสู่
เมือง อพัลสิต์ซิเคห์ ( Uplistsikhe)เมืองแห่งน้ีดดัแปลงจากถํ้ามา
เป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยย์คุก่อนคริสตกาล ซ่ึงเป็นสถานท่ีโบราณ
มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ของจอร์เจีย นาํท่านชมหมู่บา้นถํ้า โดย
แบ่งออกเป็น 3ส่วน ส่วนกลางนั้นมีพื้นท่ีกวา้งและใหญ่ท่ีสุด มี
สถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยสร้างจากการตดัหิน และเจาะลึก
เขา้ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนุษย ์ภายในถูกสร้างใหเ้ช่ือมโยงกนัผา่น
ช่องอุโมงคแ์ละทางเดินแคบๆ และ บางจุดมีการทาํขั้นบนัได ไปยงั
จุดต่างๆภายในถํ้า จากการสาํรวจโดยนกัโบราณคดีไดพ้บเคร่ืองใช้
มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินโบราณ ยงัมี ของใชท้าํจาก
เซรามิคและแกะสลกัลวดลายท่ีสวยงามอีกดว้ย ขา้วของตัง่ต่าง
เหล่าน้ีไดถู้กนาํไปเก็บไวใ้นพิพิธภณัฑส์ตาร์ลิน จากน้ัน มุ่งหน้าสู่
เมืองมัคเคต้า ( Mtskheta) เมืองทางดา้นเหนือของทบิลิซ่ี นําท่าน
ชม วหิารจวารี( Jvari Monastery) วหิารรูปแบบศิลปะจอร์เจีย
นออร์ธอร์ดอก ท่ีสร้างราวๆศตวรรษท่ี 6 มีความโดดเด่นตรงท่ี
ตั้งอยูบ่นเขาท่ีมีแม่นํ้า แม่นํ้ามิควาวารีและแม่นํ้าอรักว ีจากนั้น นํา
ท่านแวะชมวหิารสเวติสโคเวรี( Svetitskhoveli Cathedral) เป็น
โบสถเ์ก่าแก่อีกแห่งตั้งอยูใ่นบริเวณเมืองมคัสเคตา้ลกัษณะโบสถว์หิารศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ท่ี
สวยงาม 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  



พกัที่  Ramada Encore Tbilisi หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6 ทบิลซ่ีิ – ซิงนาก ี– โบสถ์นินา– ชมเมืองทบิลซ่ีิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 นําท่านเดินทางสู่เมือง ซิงนาก ี(Sighnaghi) เมืองเล็กๆท่ีมีประชากรไม่หนาแน่นมากนกั คงไวด้ว้ยรูปแบบการ

ดาํเนินชีวติแบบชนนบท ชาวบา้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ ผลิตไร่ไวน์ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
อีกเมืองหน่ึงของจอร์เจีย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านชมวหิารเซนต์นีนา  (Monastery Saint Nina) (157 km)วหิารโบราณ อดีตเคยใชเ้ป็นท่ีพกัของนกัแสวง

บุญเล่ืองช่ือของจอร์เจีย สร้างข้ึนราวๆ ศตวรรษท่ี 9 และมีการใชป้ระโยชน์ยาวนานต่อเน่ือง ต่อมาในราวๆ 
ศตวรรษท่ี 17 ไดมี้การต่อเติมวหิาร
มากข้ึน วหิารแห่งน้ีไดช่ื้อวา่วหิารท่ี
เคยเป็นท่ีพาํนกัของร่างองคเ์ซนตนี์น่า 
ศาสดาหญิงผูเ้ป็นท่ีเล่ือมใสของชาว
จอร์เจี ย เป็นผูป้ระกาศศาสคริสต์
นิกายออโธดอกซ์เป็นศาสนาประจาํ
ชาติของประเทศจอร์เจียจากนั้น  
จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เมือง ทบิ
ลิซี เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย 
หวัใจแห่งเศรษฐกิจและความ
เจริญกา้วหนา้ของอุตสาหกรรมใน
จอร์เจีย นําท่านชม เมืองทบิลซ่ีิ  เมือง
หวัใจแห่งจอร์เจีย ศูนยก์ลางความ
เจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลย ี
ควบคู่ไปกบั วฒันธรรมและวถีิชีวติ
แห่งจอร์เจียนแท ้เมืองท่ีอยูติ่ดริมฝ่ัง
แม่นํ้าสาํคญัอยา่งแม่นํ้า คูรา ( Kura) เมืองแห่งน้ีถูกสร้างโดยกษตัริยจ์อร์กาซาลี ( VakhtangGorgasali) เจา้ผู ้
ก่อตั้งนครแห่งน้ี ไดฉ้ายาวา่ กษตัริยจ์อร์เจียแห่งคาร์ตลี “ ไอบีเรีย ” เมืองแห่งน้ีสร้างถูกสร้างข้ึนราว ศริสต์
ศตวรรษท่ี 4 นําท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย  เดินไปตามเส้นทางเก่าใหท้่านไดช้มบรรยากาศตวัเมืองตึกรา
บา้นช่องแบบจอร์เจีย ใหท้่านไดช้มความสวยงามของสุเหร่าซ่ึงมีกล่ินไอแห่งวฒันธรรมโบราณ แวะถ่ายรูปกบั
สถานท่ีสาํคญัของเมืองไดแ้ก่ สะพานสันติภาพ ( Peace Bridge), โบสถเ์มเตคี (Metekhi), โรงอาบนํ้า (Sulphur 
Bath), เดินเล่นยา่นถนน Shardeniแวะถ่ายรูป หอนาฬิกา (Theatre Clock), โบสถ ์Anchiskhati 

คํ่า บริการ อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! รับชมโชว์แบบประเพณพืีน้เมืองจอร์เจีย 

พกัที่  Ramada Encore Tbilisi หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



วนัที่7 ทบิลซ่ีิ –วหิารอนานูรี – ชอปป้ิงของฝาก -  สนามบิน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 นาํท่านผา่นเส้นทางสาํคญัซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีใชใ้นดา้นการทหาร 

เรียกวา่ “Georgian Military Highway” สร้างโดยสหภาพโซเวยีต 
ซ่ึงเคยถูกควบคุมภายใตก้ารทหารของโซเวยีต เส้นทางแห่งน้ีจาํนาํ
ท่านสู่เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ ( Greater Caucasus) มีความยาวราวๆ 
1,100 km ระหวา่งทางให้ แวะถ่ายรูปววิป้อม อานานูริ ( Ananuri 
Fortress)เป็นสถานท่ีก่อสร้างอนัเก่าแก่ โดยมีกาํแพงลอ้มรอบและ
ตั้งตระหง่านโดดเด่น ระหวา่งทางจะไดช้มความงามของอ่างเก็บนํ้า ซินวาลี ( Zhinvali Reservoir)จากนั้นได้
เวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัทบิลิซ่ี 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ให้ท่านได้ชอปป้ิงร้านของฝาก  ซ้ือของติดไมติ้ดมือกลบับา้นไปฝากครอบครัว จากนั้นถึงเวลาอนัสมควรนาํ

ท่านเดินทางสู่สนามบิน โนโว อเล็กซิเยฟกา้ ทบิลิซ่ี เช็คอินเพื่อเตรียมเดินทางกลบั 
18.05 นําท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่TK383 
19.45 เดินทางถึงสนามบินอสิตันบูล ประเทศตุรก ีเพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 
20.55 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์เทีย่วบินที ่TK064 
วนัที่8 อสิตนับูล – กรุงเทพมหานคร 
10.15 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง บริษทัฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอาํนาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคญั 

 
  



อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

พ.ย.-ธ.ค. 2562 45,900 45,900 45,900 12,900 

28 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563 52,900 52,900 52,900 14,900 

ม.ค.-มี.ค. 2563 45,900 45,900 45,900 12,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ทบิลิซ่ี // ทบิลิซ่ี-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและ

ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ย
เมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้
มาในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถท่านละ 18 USD ต่อท่าน (6วนั X 3 USD) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 18 USD ต่อท่าน(6วนั X 3 USD) 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง และการชําระเงิน 

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระ 25,000.-ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ี

เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษทัจะทําการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ  25 ท่านและได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต  เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็น

กรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบั
ทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลา
นดัหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป  ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป 
กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวก
ในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าดาํเนินการ  ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้

จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถา้ยงัไม่ออกตัว๋
ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตาม
วนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ (ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษทัฯกบั
แลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พกัต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % 
 ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใด

ท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทัฉะนั้นท่านควรจะให้
กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตมีดัจาํกบั    

สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจาํทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

 
 
 
 
 
 
 


