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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชียเอกซ์(XJ) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวก 

 2 ทบลิิซ–ีป้อมอันนานูรี–อ่างเกบ็น า้ชินวารี–กูดาอูรี–อนุสรณส์ถานรัสเซยี จอรเ์จยี–คาซเบกี ้
01.00 น. ออกเดนิทางสู่เมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอกซ(์XJ) เท่ียวบิน

ท่ี XJ908 (01:00-08:00) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

08.00 น. เดนิทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิ่น
ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) กรุงทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ริมฝ่ังแม่น า้ครูา
(Kura) เมืองนี ้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ปัจจบุนัทบิลิซีเป็นศนูยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทาง
ยทุธศาสตรเ์ป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรป 
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น าท่านเดินทางชมป้อมอันนานูรี(Ananuri Fortress) ปอ้มปราการเก่าแก่ ท่ีมีก าแพงลอ้มรอบ ริม
แม่น า้อรกัวี ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลังท่ีตัง้อยู่ภายใน
ก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็น
ทัศนียภ์าพทิวทัศนอ์ันสวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้รวมถึง อ่างเก็บน ้าชินวารี
(Zhinvali Reservoir) และยังมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานท่ีส าคญัส าหรบัน าน า้ท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยังเมือง

หลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งท าใหช้าวเมืองทบลิิซีมีน า้ไวด่ื้มใช ้
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี(Gudauri) เมืองสกีรีสอรท์ท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบเชิง
เขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งนีเ้ป็น
แหล่งท่ีพักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 
ระหว่างทางชมทิวทศันอ์นัสวยงาม ตามทางเสน้ทางหลวงท่ีส าคญัของจอรเ์จียท่ีมีช่ือว่า Georgian 
Military Highway หรือเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัท่ีสดุท่ีถกูสรา้ง
ขึน้ในสมยัท่ีจอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวียต เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้ม
เทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภมูิภาคนี ้ถนนแหง่ประวตัิศาสตรนี์เ้ป็นเสน้ทางท่ีจะน าท่านขึน้สู่
เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ท่ีมีความยาวประมาณ 
1,100 กม. ท่ีเป็นเสน้กัน้ระหวา่งพรมแดนรสัเซียกบัจอรเ์จีย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia–Georgia Friendship Monument) 
อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี 
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ของสนธิสญัญาจอรจี์เอฟสกี และความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวียตและจอรเ์จีย จดุชมวิวนีถื้อ
เป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึ่งของจอรเ์จีย 
(ในกรณีที่มีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรบัเปลี่ยนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 
ท่านเดินทางสู่ เมื อ งคาซ เบกี้ (Kazbegi) หรือ ปัจจุบัน เ รี ยกว่า  เมื องส เต ปันสมิ นดา

(Stepantsminda) ช่ือนีเ้พิ่งเปล่ียนเม่ือปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออรโ์ธดอก ช่ือ สเตฟาน ไดม้า
พ านักอาศัยและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี 
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ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวบน
เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus) ท่ีส  าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทศันท่ี์สวยงามโดยรอบ รวมทัง้
เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกี ้
น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพ่ือเขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) น าทา่น
ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี(้Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา 
(Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลาง
หุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณส์ าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ ท่ี
ระดบัความสูงจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที่มีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได ้ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Room Hotel Kazbegi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 
หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 
พักที ่Gudauri Lodge หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนติกติดเทือกเขาคอเคซสั วิวสวยแสนลา้นติดลานสกี)  
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 3 คาซเบกี ้– ทบลิีซ ี– ขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา – วิหารศักดิส์ิทธิท์บลิิซ ี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ริมฝ่ังแม่น า้ครูา(Kura) 
เมืองนีถ้กูสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาลี กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 
ปัจจุบนัทบิลิซีเป็นศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรเ์ป็น

จดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรป ระยะทาง 155 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3.15 ชม. 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าทบิลิซี(Old town) น าท่านขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ผ่าน
ผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยท่ีต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้
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ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต้อ่เตมิปอ้มในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 7  ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ช่ือให้
ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมนอ้ย (Little Fortress) นกัประวตัิศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลา
เป็นปอ้มแหง่หนึ่งบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกรง่และตีไดย้ากท่ีสดุ 
น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี(Holy Trinity Cathedral) ท่ีเรียกกันว่า 
Sameba เป็นโบสถห์ลักของคริสตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย 
สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสงูท่ีสดุ อนัดบัท่ี 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร **พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมือง** 
พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางเมือง 2 คืน) 
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 4 ทบลิิซ–ีวิหารจวาร–ีไวนเ์ทสติง้ (Chateau Mukhrani)–โบสถเ์มเคต–ีโครนิเคิล ออฟ จอรเ์จยี 
สะพานสันตภิาพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมวิหารจวารี(Jvari Monastery) โบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิส์ิทธ์ิของศาสนาคริสตนิ์กาย
ออรโ์ธดอก สรา้งขึน้เม่ือครสิตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนบัถือวิหารแหง่นีเ้ป็นอยา่งมาก ภายใน
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โบสถมี์ไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถนี์ต้ัง้อยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น า้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่น า้มิควารี  
และแมน่ า้อรกัวี 
น าท่านสู่ไวนเ์ทสติง้(Chateau Mukhrani) ใหท้่านไดช้ิมไวนห์ลากหลายปีการผลิต ชมโรงบ่มองุ่น
เพ่ือผลิตเป็นไวน์ และเรื่องราวประวัติศาสตรก์ารผลิตไวน์ก่อตัง้ขึน้โดย Ivane Mukhranbatoni 
ตวัแทนของราชวงศแ์ละผูมี้บทบาททางการเมืองของจอรเ์จียในช่วงศตวรรษท่ี 19 ในปี1876 เขา
กลับมาจากฝรั่ ง เศสพร้อมกับความรู้เ ก่ียวกับแนวคิดของการท า ไวน์ และนับตั้งแต่นั้นมา
ประวตัิศาสตรข์องการท าไวนข์องChâteau Mukhani ก็เริ่มขึน้ ตอ่มาในปี 2003 กลุ่มผูป้ระกอบการ

ชาวจอรเ์จียเริ่มฟ้ืนฟโูดยมีความตัง้ใจท่ีจะรือ้ฟ้ืนอสงัหารมิทรพัยแ์หง่ศตวรรษท่ีสิบเกา้สูค่วามรุง่โรจน์
ในอดีตและสรา้งการผลิตขึน้ใหม ่โดยผสมผสานเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและดัง้เดิมเขา้ดว้ยกนั โดยเริ่ม
มีการพฒันาบริการการท่องเท่ียวและบริการไวนก์ารโฮสตท์วัรไ์วนป์ระเภทต่าง ๆ อิสระใหท้่านเดิน
เล่นไร่องุ่น เดินชมมาดูขัน้ตอนการบ่มไวน ์และแน่นอนว่ารวมไปถึงการลองลิม้ชิมรสไวนใ์นแบบ
จอรเ์จีย ซึ่งบอกเลยวา่ราคานัน้ถกูมาก ซือ้ไดใ้นราคาท่ีไมถ่ึงพนับาทไทย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) อนุสรณส์ถานท่ีมีการ
บนัทกึเรื่องราวตา่งๆ ในหนา้ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จียเอาไวบ้นเสาขนาดใหญ่จ านวนถึง 16 
ตน้ ซึ่งเสาแตล่ะตน้นัน้มาในไซสใ์หญ่ยกัษท่ี์มีขนาดราวสิบคนโอบ และสงูถึง 35 เมตร และดว้ยท าเล
ท่ีตัง้ซึ่งอยู่บนภูเขา จากบริเวณนีค้ณุจึงสามารถมองเห็นทิวทศันข์องเมืองทบิลิซี ไดแ้บบเต็มๆ ท่ีให้

ความรูส้กึต่ืนตาต่ืนใจและยิ่งใหญ่ชวนตะลงึ 
น าท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ขา้มแม่น า้ครูาเพ่ือเช่ือมระหว่างตวัเมืองเก่า 
และตวัเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสรา้งจากเหล็กและกระจกใส เปิดใชง้านครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 
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2010 ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ีมีความสวยงามออกแบบโดยสถาปานิก
ชาวอิตาเลียนช่ือ Michele De Lucchi โครงสรา้งถูกออกแบบและสรา้งท่ีประเทศอิตาลี และได้
น าเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพ่ือเขา้มาตดิตัง้ในเมืองทบลิิซี 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (ใจกลางเมือง 2 คืน) 

 5 ทบลิีซี–กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

09.15 น. ออกเดนิทางจากกรุงทบลิิซี กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอกซ(์XJ) 
เท่ียวบนิท่ี XJ909 (09.15-20.10) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 07.55 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

20.10 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
อังคาร - เสาร ์ 22-26 พฤศจิกายน 65 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 29 พฤศจิกายน-03 ธนัวาคม 65 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 06-10 ธนัวาคม 65 52,999 52,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 13-17 ธนัวาคม 65 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 20-24 ธนัวาคม 65 52,999 52,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์(ปีใหม่) 27-31 ธนัวาคม 65 57,999 57,999 18,900 
อังคาร - เสาร ์ 03-07 มกราคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 10-14 มกราคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 17-21 มกราคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 24-28 มกราคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 31 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 07-11 กมุภาพนัธ ์66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 14-18 กมุภาพนัธ ์66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 21-25 กมุภาพนัธ ์66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 28 กมุภาพนัธ-์04 มีนาคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 07-11 มีนาคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 14-18 มีนาคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 21-25 มีนาคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 28 มีนาคม-01 เมษายน 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 04-08 เมษายน 66 52,999 52,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์(สงกรานต)์ 11-15 เมษายน 66 59,999 59,999 18,900 
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อังคาร - เสาร ์ 18-22 เมษายน 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 25-29 เมษายน 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 02-06 พฤษภาคม 66 52,999 52,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 09-13 พฤษภาคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 16-20 พฤษภาคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 23- 27 พฤษภาคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 30 พฤษภาคม-03 มิถนุายน 66 52,999 52,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 06-10 มิถนุายน 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 13-17 มิถนุายน 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 20-24 มิถนุายน 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 27 มิถนุายน-01 กรกฎาคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 04-08 กรกฎาคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 11-15 กรกฎาคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 18-22 กรกฎาคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 25-29 กรกฎาคม 66 57,999 57,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 01-05 สิงหาคม 66 52,999 52,999 12,900 

อังคาร - เสาร ์(วันแม่) 08-12 สิงหาคม 66 57,999 57,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 15-19 สิงหาคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 22-26 สิงหาคม 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 29 สิงหาคม-02 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 05-09 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 12-16 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 19-23 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 
อังคาร - เสาร ์ 26-30 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือ ประโยชนข์องทา่นเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบริษัทฯ 
เม่ือทา่นจองทวัร ์และชาระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบรษิัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 
** หากต ่ากว่า 20 ทา่น มีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดนิทาง ** เน่ืองจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยกู่บัทางโรงแรมเป็นผูจู้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
2.  คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ 

5.  คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000
บาทไมคุ่ม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์ 

7.     คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
             กรมธรรม)์ 
8.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
9.     คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม) 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง,แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆเชน่คา่โทรศพัท,์คา่ซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  คา่ปรบัสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด  
6. คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (60 EUR) ตลอดการเดนิทาง 
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7. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ 
 
 
 
 
 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  ส่วนท่ี

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดนิทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดนิทาง 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมตั ิ

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ 
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ท่ี 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด             
เง่ือนไขการช าระ เงินแตห่ากวีซ่าของท่านไมผ่่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้า่น โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ่า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิเทา่นัน้ 

7.       หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซา่เขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซา่ ของทา่นไมผ่า่นบรษิัท ฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดนิทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (30,000 และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (15,000และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/
ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
-ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัคา่ใชจ้า่ย100%  
- กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บรกิารคา่ย่ืนวีซา่และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในส่วนของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัเก็บ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวุิสยั อาทิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ,การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟ
ระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการ
บนิ, การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, 
แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษิัทจะ
ค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้ 
เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมท้งัในกรณีท่ีทา่นจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณีเชน่ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร
บาง รายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้
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7.  เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัท จงึค านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1.  ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทาง

กลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษิัททัวรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทววัรไ์มว่่าจะ

ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิซึ่งมีคา่ใชจ้่ายประมาณ 3,000–
10,000 บาทแลว้แตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสาย
การบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  
5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อนมิฉะน้นัทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนด

ทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบัน้นัเอง 
10.  ทางบรษิัทฯไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
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โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบรษิัทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกันอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษัทการนัตีวา่ไดพ้กัแนน่อน)  
2. เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง

โรงแรม เทา่นัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  
3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อย่กูบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู(่Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3ทา่น/3เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรือ
อยูค่นละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางคร้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไมมี่อา่งอาบน า้ซึ่งอยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้นัๆและแตล่ะ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย  
7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น้นั  
8. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางคร้งัอยูใ่นเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้า่นจะตอ้งน า

สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศจอรเ์จีย อนญุาตใหอ้ยูไ่ดส้งูสดุ 365 วนั 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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