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รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 

18.45 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์U พบ

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ กรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ Turkish Airlines 
เทีย่วบนิที ่TK65/TK378 
สายการบนิ Turkish Airlines ใหน้ า้หนกักระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น ้าหนัก

เพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง กรงุทบลิซิ ี– ป้อมนารกิาลา – Abanotubani Mosque – จตรุสั Meidani (-/L/D)                                                                               

06.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุทบลิซี ีประเทศจอรเ์จยี โดย เทีย่วบนิที ่TK378 

09.35 น. เดนิทางถงึ กรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ  

เปิดประสบการณ์ใหมไ่ปใน ประเทศจอรเ์จยี  ไขม่กุแหง่เทอืกเขาคอเคซสั 

ทบลิซิ ิเมอืงหลวงและศนูยก์ลางเศรษฐกจิ  

มสิเคตา้ เมอืงมรดกโลก ศนูยก์ลางศาสนาของจอรเ์จยี  

ซกินาก ิเมอืง CITY OF LOVE ของจอรเ์จยี 

อพุลสิซเิค ่ดนิแดนใตพ้ภิพโบราณ อายยุาวนานกวา่ 3,000 ปี   

คาซเบก ิเมอืงตากอากาศยอดนยิม อลงัการดว้ยออ้มกอดของขนุเขา  

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


น าท่านเดนิทางสู่ กรุงทบลิซิ ี(Tbilisi) Capital of Georgia เป็นเมอืงหลวงของ

ประเทศจอร์เจีย มคีวามหมายว่าความรอ้น หรือความอบอุ่น กษัตรยิว์าคตัง จอร์กาซาล ี

(Vakhtang Gorgasali) แหง่ประเทศจอรเ์จยี ไดก้อ่ตัง้เมอืงนี้ข ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่4 และ

เมือ่พระโอรสของพระองคไ์ดเ้สด็จขึน้ครองราชย ์ก็ไดท้รงยา้ยเมอืงหลวงจากเมอืงมชิเคตา 

(Mtskheta) ทีอ่ยูห่า่งออกไปประมาณ 25 กโิลเมตรมาอยูท่ีเ่มอืงทบลิซิ ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม ป้อมนารกิาลา (Narikala Fortress) (ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิ

ประมาณ 30 นาท)ี เป็นป้อมปราการโบราณที่สามารถมองเห็นทบลิซิเีมอืงหลวงของ

จอรเ์จยีและ Mtkvari แมน่ ้า ป้อมปราการทีป่ระกอบดว้ยสองสว่นมกี าแพงลอ้มรอบบนเนนิ

เขาสงูชนัระหวา่งหอ้งอาบน ้าก ามะถันและสวนพฤกษศาสตรท์บลิซิ ีในศาลลา่งมโีบสถเ์ซนต์

นโิคลัสทีเ่พิง่ไดรั้บการบรูณะ สรา้งขึน้ใหมใ่นปี 1996-1997 แทนทีโ่บสถส์มัยศตวรรษที ่13 

ทีถู่กท าลายดว้ยไฟ โบสถแ์ห่งใหม่เป็นแบบ "กางเขนทีก่ าหนด" มปีระตูทัง้สามดา้น สว่น

ดา้นในของโบสถต์กแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกแสดงฉากทัง้ในพระคัมภรีแ์ละประวัตศิาสตรข์อง

จอรเ์จยี 

บา่ย    รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

  น าท่านชม (Abanotubani Mosque) Abanotubani ซึง่หมายถงึ "เขตการอาบน ้า" เป็น

เขตโบราณในทบลิซิทีี่รูจั้กกันในการอาบน ้าดว้ยก ามะถัน ตืน่ขึน้มาในย่าน Abanotubani 

คณุสามารถคน้พบเสน่หท์ีแ่ทจ้รงิของเมอืงนี้ Abanotubani ตัง้อยูท่ีฝ่ั่งตะวันออกของแมน่ ้า 

Mtkvari ที่เชงิป้อม Narikala ตรงขา้ม Metekhisubani เป็นสถานที่ส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรข์องเมอืง - สถานทีซ่ ึง่ตามต านานของนกเหยีย่ว King Vakhtang Gorgasali 

ลม่สลาย สปรงิและตอ่มาเพือ่กอ่ตัง้เมอืงหลวงใหม ่

 

 

 

 



 น าท่านชม Meidan Square  มาถงึจัตรัุส Meidani ทีม่รีา้นอาหารมากมาย ถนนสายหลัก

ของเมอืงเกา่ คอื Kote Abkhazu เชือ่มตอ่กับจัตรัุส Freedom Square Meidan  ทัง้ยังมี

พืน้ทีต่ัง้ของบาร ์รา้นอาหาร ไนตค์ลับ และรา้นกาแฟ ไปตามแนวถนนเลยีบทางเดนิเทา้ ไป

ทางทศิตะวันตกของเมอืงเกา่ในบรเิวณ Sololaki ซึง่เป็นสถานทีท่ีน่่ารักและน่าหลงใหลใน

การเดนิเทีย่วชมถา่ยภาพและส ารวจทบลิซิ ิ

น าท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนคนดนิยา่นเมอืงเกา่ (Chardin Street) น าท่านเดนิชม

พรอ้มสัมผัส บรรยากาศเก่าๆ ของเมอืงพรอ้มช็อป และชมิ สนิคา้พืน้เมอืงหลากหลาย ที่

ขายอยูใ่นยา่นแหง่นี ้ 
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

   ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั   

ทีพ่กั  HOTEL  IOTA  BOUTIQUE TBILISI ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

  http://www.iotahotels.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่าม กรงุทบลิซิ ี– มสิเคตา้ – มหาวหิารจวาร ี– กรงุทบลิซิ ี          (B/L/D)                                               

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

11.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) เมืองหลวงเก่าของประเทศจอร์เจีย

ก่อนที่จะมีการยา้ยเมืองหลวงไปที่นครทบิล ิซ ีในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 4-5 โดย

เม ือง Mtskheta นั ้น เป็นเม ืองที่ม ีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที ่ม ีความสวยงามมาก 

รวมทั้งยังมีท าเลที่ตั ้งของเมืองอยู่ระหว่างจุดที่แม่น ้า Kura และแม่น ้า Aragvi ไหล

มาบร ร จบก ัน  เ ม อื งนีไ้ ด ก้ลาย เ ป็นหนึง่ ในมรดกโลก  (UNESCO World 

Heritage) ในปี ค.ศ. 1994 อกีดว้ย (https://whc.unesco.org/en/list/708) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (เมน ูKhachapuri)  

บา่ย น าท่านชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitskhoveli Cathedral) (ใชเ้วลาเดนิทางจาก

โรงแรมประมาณ 40 นาท)ี ซึง่ค าวา่ sveti หมายถงึ "เสา" และ tskhoveli หมายถงึ 

"ชวีติ" เรียกง่ายๆรวมกันก็คอืวหิารเสามชีวีติ สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็น

ศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอร์เจยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ 

Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ ประเทศ ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกส้วย

งดงาม ในต านานประวัตศิาสตรข์องโบสถแ์ห่งนี้ไดถู้กจาลกึไวว้า่ เป็นที่ฝังศพของนักบุญ 

St. Sidonia และเชอืกทีม่ัดทรมาณพระเยซ ู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม มหาวหิารจวาร ี(Jvari Monastery) เป็นสถานศักดิส์ทิธิแ์ละส าคัญอกีแหง่

ของจอรเ์จียและภูมภิาคคอเคซัส หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอันศักดิส์ทิธิ ์ของศานาครสิต์

นิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมื่อครสิต์ศตวรรษที่ 6 ชือ่แปลไดว้่าอารามแห่งไมก้างเขน 

(Monastery of the Cross)  

 

 

https://whc.unesco.org/en/list/708


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม) 

ทีพ่กั HOTEL  IOTA  BOUTIQUE TBILISI ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่

http://www.iotahotels.com/  

วนัทีส่ ี ่ กรงุทบลิซิ ี– ซกินาก ิ– ควาเรล ี– กรงุทบลิซิ ี                                        (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซกินาก ิ(Sighnaghi) City of Love (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2 ชม) เมอืงป้อมปราการในศตวรรษที่ 17 ตัง้อยู่ในหุบเขาอลาซานี (Alazani Valley) 

สามารถชื่นชมกับภูมิทัศน์ตระการตาของเทือกเขาคอเคซัสไดอ้ย่างใกลช้ ิด รวมถึง

สถาปัตยกรรมและสีสันของบา้นเรือนตามเนินเขา ท าใหเ้มืองไซห์นากีเป็นที่นิยมของ

นักทอ่งเทีย่วกลุม่คูรั่ก และไดรั้บอกีสมญานามวา่ นครแหง่ความรัก 

น าทา่นชม ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town Sighnaghi) ตัวเมอืงเกา่ ทีม่จัีตรัุสมากถงึ 2 แหง่ 

นอกจากนัน้ไซหน์ากยีังเป็นศูนยก์ลางทาศลิปะของพวกชา่งฝีมอืแขนงต่างๆ เชน่เดยีวกับ 

ชือ่เสยีงดา้นการท าไรอ่งุน่ซึง่มกี าลงัการผลติไวนไ์ดถ้งึ 70% ของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชมววิแบบ Panorama ณ Alazani Valley ดืม่ด า่บรรยากาศ และววิสวยงามสดุ

สายตา พรอ้มถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึอยา่งเต็มอิม่ 



เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงควาเรล ี(Kvareli) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม) น าทา่น

ชมอุโมงคเ์ก็บไวนข์องโรงไวนค์าเรบา (Wine Tunnel of Khareba Winery) 

ตัง้อยูใ่นเมอืงควูาเรล ี(Kvareli) ทีแ่ปลวา่ ไวน์ ของแควน้คาเคต ิเป็นอโุมงคส์กัดเขา้ไปใน

ภเูขาขนาดมหมึา จ านวน 15 อโุมงค ์มอีโุมงค ์2 แหง่ลกึ 800 เมตรวิง่ขนานกัน และเชือ่ม

อุโมงคท์ี่เหลอืทัง้หมดที่ลกึ 500 เมตร เพื่อใหเ้ป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมเิหมาะสม โดย

ตลอดแนวอุโมงคเ์ป็นที่เก็บไวน์ของคาเรบาหลายพันขวด (ใหท้่านชมิไวนส์ุดพเิศษ 

Wine Tasting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โบสถเ์กรม ี(Gremi Church)  

มหาวหิารเนเกรซ ี(Nekresi Monastery)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

   ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30ชม) 



ทีพ่กั  HOTEL  IOTA  BOUTIQUE TBILISI ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ กรงุทบลิซิ ี– เมอืงอนันานรู ี– ป้อมปราสาทอนันานรู ี– อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี-                  

คาซเบก ิ– โบสถเ์กอรเ์กต ิ                                                                   (B/L/D)                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดนิทางสู่เมือง อนันานูร ี(Ananuri) เป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก

แห่งนงึของประเทศจอรเ์จยี โดยสันนษิฐานวา่ Ananuri Complex นัน้ ไดถู้กสรา้งขึน้มา

ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในสถานทีแ่ห่งนี้ประกอบไปดว้ยปราสาท, โบสถ ์และป้อม

ปราการทีม่คีวามสวยงามมาก แตทั่ง้นี้เนื่องจากวา่สถานทีแ่หง่นี้มอีายรุ่วม 800 ปีท าเลทีต่ัง้

ของ Ananuri Complex ทีอ่ยูต่ดิกับแมน่ ้า Aragvi ซึง่ถอืเป็นชัยภมูทิีม่คีวามโดดเดน่มาก ก็

เลย ท าให้สถานที่แห่งนี้ไดก้ลายเป็นหนึง่ในมรดกโลก (UNESCO World 

Heritage) ในปี ค.ศ. 2007 ครบั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม)  

 น าทา่นชม ป้อมปราสาทอนันานูร ี(Ananuri Fortress) ชมป้อมอันนานูร ี(Anauri 

Fortress) ป้อมปราการอันเกา่แก ่ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่16-17 ชมร่องรอยของซาก

ก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการแหง่นี้ไวเ้ปรยีบเสมอืนม่านทีซ่อ่นเรน้ความงดงามของโบสถ ์

2 หลังทีต่ัง้อยูภ่ายใน ซึง่เป็นโบสถของชาวเวอรจ์นิ ภายในยังม ีหอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญ่

ทีต่ัง้ตระหงา่น จากมมุสงูของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพทีส่วยงามของ อา่งเก็บน ้าชนิ

วาร ี(ZHINVALI) พรอ้มน าชม อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี(Zhinvali Reservoir)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั กบัชาวพืน้เมอืงดว้ยอาหารจอรเ์จยีนขนานแท ้

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาซเบก ิ(Kazbegi)  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม) ความสงูที ่

1,700เมตร หรอืในปัจจุบันเรยีกวา่ เมอืงสเตปันสมนิดา (Stepansminda) ชือ่นี้เพิง่เปลีย่น

เมือ่ปี 2006 นี้แตค่นมักจะเรยีกตดิปากกันอยูว่า่ คัสเบกอิยู ่เมอืงนี้อยูห่า่งจากเมอืงหลวงท



บลิซิ ีประมาณ 157 กโิลเมตร ถอืเป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซัสทีส่ าคัญ

ของประเทศจอรเ์จยี มภีมูทัิศนท์ีส่วยงามโดยรอบ 

น าทา่นชม โบสถเ์กอรเ์กต ิ(Gergeti Trinity Church) ทีต่ัง้ของโบสถส์มนิดา ซาเมบา 

Tsminda Sameba หรอื โบสถเ์กอเกต ิ(GERGETI TRINITY CHURCH)  คอืโบสถช์ือ่ดัง

กลางหบุเขาคอเคซัส ซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญหนึง่ของประเทศจอรเ์จยี โบสถค์รสิตน์กิาย

จอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซเ์ก่าแกน่ี้ สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ่มาตัง้แตศ่ตวรรษที่ 14 บน

ยอดเขาทีม่คีวามสงูถงึ 2,170 เมตรเหนอืระดบัน า้ทะเล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั      

ทีพ่กั พเิศษพกัโรงแรมววิภเูขา ROOMS HOTEL KAZBEGI 

 https://roomshotels.com/kazbegi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก FREE DAY IN ROOMS HOTEL KAZBEGI        (B/L/D) 

 อสิระอาหารเชา้ / กลางวนั / เย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

https://roomshotels.com/kazbegi/


อสิระทกุทา่นพักผอ่น ตามอัธยาศัย ณ โรงแรม พรอ้มสมัผัสบรรยากาศรอบๆโรงแรมทีโ่อบ

อุม้โดยขนุเขา แหง่คอเคซสั และโรงแรมแหง่นี ้ยงัถกูรวีวิ โดยนติยสาร VOGUE อกี

ดว้ย(https://www.vogue.com/article/georgia-country-caucasus-travel-guide) 

 ROOM HOTELS KAZBEGI  

BEST VIEW HOTEL IN GEORGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.vogue.com/article/georgia-country-caucasus-travel-guide


 

วนัทีเ่จ็ด คาซเบก ิ– กอร ี– อพุลสิซเิค ่– กรงุทบลิซิ ี                            (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกอร ี(Gori) Stalin Birthplace (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชม.) ทุกวันนี้ เป็นเมอืงแหง่ประวัตศิาสตร์ เป็นทีรู่จั้กกันดวีา่เป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ สตา

ลนิ” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุศตวรรษที ่

1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีง เรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอรแีหง่นี ้

 น าทา่นชม พพิธิภณัฑท์า่นสตาลนิ (Joseph Stalin State Museum)  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย เดนิทางสู ่เมอืงอพุลสิซเิค ่(Uplistsikhe) หนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีารตัง้ถิน่

ฐานในดนิแดนแถบนี้กันมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ชว่งทีเ่มอืงนี้มคีวามเจรญิสดุขดีคอื 

ในชว่งครสิตวรรษที ่9 ถงึ 11 กอ่นจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 

และถูกปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกับศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญท่ีช่าว

เพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิชูาไฟ เป็นลัทธขิองคนในแถบนี้

กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมือ่ 1700 ปีกอ่น และยังมหีอ้งตา่งๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์กา่แก่

ของชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 

 น าทา่นชม เมอืงถ า้โบราณ (Uplistsikhe Cave Town)  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั   



  

  น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุทบลิซิ ี(ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม) 

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั  HOTEL  IOTA  BOUTIQUE TBILISI ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

  http://www.iotahotels.com/  

วนัแปด กรงุทบลิซิ ี– สนามบนิ                                                                           (B/-/-)    

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวันในกรงุทบลิซิ ี

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.25 น. ออกเดนิกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airliness เทีย่วบนิที ่
TK383/TK68 

19.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตนับลู แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง ณ สนามบนิอสิตนับลู ประมาณ 
1.15 ช ัว่โมง 

01.25 น. ออกเดนิกลบัสูป่ระเทศไทย เทีย่วบนิที ่TK68 
 

วนัหก กรงุเทพมหานคร   

15.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานครโดยสวสัดภิาพ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในยุโรป ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย
เพิม่ 

21-29 ก.ย. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 20,000 

26 ก.ย.-4ต.ค.62 53,900 53,900 53,900 53,900 20,000 





 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ช ัน้ประหยดั ตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลในการเดนิทาง 

 คา่รถโคช้ ปรับอากาศ พรอ้มคนขบัรถทีไ่ดรั้บการอนุญาตถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่ใชจ้า่ยหัวหนา้ทัวรช์าวไทย  

 คา่บรกิารน ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วัน  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก  

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิคนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 



เดนิทางขึน้ต า่ 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท าการจอง กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 26 
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  



9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สูร่าชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิต่อที่พัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสู่จุดหมาย

ปลายทางตามรายการทัวร์เท่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบต่อการยกเลกิ เปลี่ยนแปลง หรือขอ้จ ากัดในการ

ใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่่องเทีย่ว

ตา่งๆตามรายการ  

 



 


