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ทบิลีซี Tbilisi เมืองหลวงปัจจบุนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในจอรเ์จีย ศูนยก์ลางการปกครองและยา่นเศรษฐกิจ 

มิสเคตา้ Mtskheta อดีตเมืองหลวงยุคโบราณอนัแสนโรแมนติค สมยัอาณาจกัรโคลซิส 

กูดาอูรี Gudauri ยา่นสกีรีสอรท์บนเทือกเขาคอเคซสั ท่ีมีทิวทศัน์สวยงามและอากาศเยน็สบายตลอดปี 

กอรี่ Gori เมืองส าคญัดา้นการทหารในยุคกลาง เมืองโบราณของมนุษยถ์ ้าและอดีตบา้นเกิดของโจเซฟ สตาลิน 

เดินทางโดยสายการบิน Kuwait Airways 

 
ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี ก าหนดการเดินทาง พกัโรงแรม 
1 พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิ  
2 คูเวตซิตี ้– กรุงทบิลซีิ – เคเบิล้คาร์ - Mother Georgia - St.Vergin Church  

โรงอาบน า้แร่ก ามะถัน - น า้ตกเลกทากวิ ี- Meidan bazaar  
Iveria Inn Hotel  
หรือเทยีบเท่า 

3 เมืองกอรี – Uplistsikhe Cave – บ้านเกดิโจเซฟสตาลิน  
The Chronicle of Georgia 

Iveria Inn Hotel  
หรือเทยีบเท่า 

4 เทือกเขาคอเคซัส – จุดชมววิเข่ือน - Ananuri Fortress – กดูาอูร่ี - คาสเบกี ้
Russia Georgia Friendship Monument - Gergeti Trinity Church 

Iveria Inn Hotel  
หรือเทยีบเท่า 

5 เมืองเมสเคต้า - Jvari Monastery – Svetitkhoveli Catherdal - Big Bicycle 
Shota Rustaveli Avenue – Freedom Square - Bridge of Peace 

Iveria Inn Hotel  
หรือเทยีบเท่า 

6 Holy Trinity Cathedral - สนามบินนานาชาตคูิเวต – กรุงเทพฯ  
7 สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  

 

เดินทางโดยสายการบิน Kuwait Airways 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัเดินทาง ราคา พกัเดี่ยว 

26 ม.ค. – 01 ก.พ. 66 49.999.- 5,900. - 

23 ก.พ. – 01 มี.ค. 66 49.999.- 5,900. - 

         23 – 29 มี.ค. 66 49.999.- 5,900. - 

KU414     BKK (สวุรรณภมิู) – KWI (สนามบินคเูวต) 03.40 – 07.20 
KU191 KWI (สนามบินคเูวต) – TBS (ทบิลิซิ) 10.00 – 13.40 
KU192 TBS (ทบิลิซิ) - KWI (สนามบินคเูวต) 14.40 – 16.15 
KU411      KWI (สนามบินคเูวต) - BKK (สวุรรณภมิู) 23.25 – 10.15 



                                        

 

 

         13 – 19 เม.ย. 66 49.999.- 5,900. - 

  27 เม.ย. – 03 พ.ค. 66 49.999.- 5,900. - 

 

 

 

 

             

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

23.30 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูี่ 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบินคูเวตแอรเ์วย ์ 

         โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยใหก้ารตอ้นรบับริการ ตรวจเอกสารและสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.40 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตคิูเวต ประเทศคูเวต โดยสายการบิน Kuwait Airways เที่ยวบินที่ KU 
414  

07.20 ถึงสนามบินนานาชาตคิูเวต ประเทศคูเวต (เพ่ือแวะพกัรอเปลี่ยนเครื่องไปเมืองทบิลิซี) 

วนัแรก กรงุเทพฯ   ( 1 ) 

วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ - ทบิลิซิ   ( 2 ) 



                                        

10.00 ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน Kuwait Airways เที่ยวบินที่ KU 191 

13.40 ถึงท่าอากาศยานนานาชาตโินโว อเล็กซีเยฟกา้ กรุงทบิลิซี Tbilisi หลงัจากน าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้
เมืองแลว้น าท่านเดินทางสู๋ กรุงทบิลิซี Tbilisi (17kms./30mins.) น าท่าน นัง่เคเบ้ิลคาร ์ ข้ึนสู่เนินเขา 

Narikala เพ่ือชม อนุสาวรียม์ารดาแห่งจอรเ์จยี Kartlis Deda รูปป้ันขนาดใหญ่ของหญิงถือดาบและถว้ย ท่ี

สรา้งขึ้ นจากอลูมิเนียมหล่อขึ้ นรูป สูงถึง 20 เมตร (65.6 ฟุต) ซ่ึงไมใ่ช่เพียงแค่สญัลกัษณข์องเมืองทบิลีซี

เท่าน้ัน แต่ยงัถือเป็นสญัลกัษณข์องประเทศจอรเ์จียอีกดว้ย โดยดาบท่ีถือมีความหมายเอาไวใ้ชส้ าหรบัผูท่ี้จะมา

เป็นศตัรูและถว้ยไวน์มีความหมายส าหรบัผูท่ี้มาเป็นเพ่ือนพอ้ง น าชม โบสถ ์St.Vergin Church หรือโบสถ ์

Metekhi โบสถจ์อรเ์จียน ออโธดอกซต์ั้งอยูบ่นฝั่งซา้ยของแมน่ ้า Mtkvari บน Metekhi Cliff ในยา่น Avlabari 

ตรงขา้มกบัเมืองเก่าของทบิลิซิ เวลาของการก่อสรา้งคริสตจกัรยงัคงเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูแ่ละแตกต่างกนั

ระหวา่งศตวรรษท่ี 5, 6, หรือ11-13  ชมบริเวณ โรงอาบน ้าแร่ก ามะถนั Sulphur Baths สถานท่ีส าหรบั
แช่น ้าพุรอ้นท่ีมีแร่ก ามะถนั ตามต านานเล่าขานว่าในสมยักษัตริยว์าคตงัท่ี 1 นกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลง

ไปในบริเวณดงักล่าว จึงท าใหค้น้พบบ่อน้าพุรอ้นแห่งน้ีขึ้ น ลกัษณะของโรงอาบน ้าคลา้ยๆ กบัการออนเซนของ

ชาวญ่ีปุ่นผสมรวมกบัการอาบน ้าแบบตุรกี ท่ีมีการใหบ้ริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบนั ชมหมูอ่าคารท่ี

หลากหลายเป็นหลงัโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ตข์นาบขา้ง ประดบัดว้ยโมเสคช้ินเล็กสวยงาม แลว้เดินเทา้ต่อไป

ยงั น ้าตกเลกทากิวี  Leghvtakhevi Waterfall ส่ิงหน่ึงในความมหศัจรรยแ์ละความน่าสนใจของนครทบิลิซี 
ท่ีมีน ้าตกท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ มีขนาดไมใ่หญ่มากนัก แต่ก็มีน ้าตลอดทั้งปี จากน้ันน าท่านเขา้สูย่า่น 

Meidan bazaar ยา่นการคา้เก่าแก่ท่ีตั้งอยู่คู่กบัเมืองทบิลิซีมาชา้นาน อิสระใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงซ้ือของสินคา้
ท่ีระลึกท่ีมรีา้นคา้ใหท่้านเลือกอยา่งมากมาย ไมว่า่จะเป็นงานโลหะฝีมือ, ของโบราณ, งานแฮนดเ์มด, ไวน์

จอรเ์จียช่ือดงั, ขนมช็อกโกแลต และผลิตภณัฑข์องฝากของกินอ่ืนๆ มากมาย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

          น าท่านเขา้สู่ที่พกั IVERIA INN HOTEL  หรือเทียบเท่า (N1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี Gori (86km./1.15hrs.) เมืองท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้นการทหาร

เป็นท่ีตั้งของกองก าลงัท่ีอยู่บนถนนสายส าคญั (Georgian Military Highway) นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นบา้น

เกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็กซานเดอร ์นาดีราซี ผูเ้ป็น

นักออกแบบช่ือดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต น าชม เมืองถ ้าอุพลิสชิเค Uplistsikhe Cave 
หน่ึงในเมืองถ ้าอนัเก่าแก่ของจอรเ์จีย ท่ีตามประวติัศาตรข์องชาวจอรเ์จียไดม้ีการจดบนัทึกเร่ืองราวการ วา่ ณ 

วนัท่ีสาม  กอรี่ - เมืองถ า้อพุลิสซิเค - บ้านเกิดโจเซฟ สตาลิน - พงศาวดารแห่งจอรเ์จีย ( 3 ) 



                                        

เมืองถ ้าแห่งน้ีไดม้ีการตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกวา่ 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุด คือ

ในช่วงคริสตวรรษท่ี 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาด

ใหญ่ท่ีถูกสกดัและสลกัเสลาเป็นช่องหอ้งโถงมากมายคือท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล 

นครถ ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหมท่ีเช่ือมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์กบัประเทศอินเดียและ

ประเทศจีน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร  

บ่าย  น าท่านชม บา้นโจเซฟสตาลิน Stalin House เป็นบา้นเกิดของโจเซฟ สตาลิน อดีตผูท่ี้น าสหภาพโซเวียต ท่ี
กา้วขึ้ นเป็นมหาอ านาจของโลก หลงัสงครามโลกครั้งท่ีสอง ถือเป็นบุคคลส าคญัในขั้วอ านาจในการท าสงคราม

เย็นกบัสหรฐัอเมริกา และชมรถไฟท่ีโจเซฟ สตาลิน ไดใ้ชง้านในสมยัสหภาพโซเวียต จากน้ันน าท่านเดินทาง

กลบัสู่ กรุง ทบิลิซี Tbilisi  (89kms./1.15hrs.) ระหวา่งทางแวะชม The Chronicle of Georgia พงศว
ดารแห่งจอรเ์จยี อนุสรณข์นาดยกัษ์ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขามองลงมาสู่ทะเลสาบ “Tbilisi Sea” โดยเล่าถึง

ประวติัศาสตร ์3,000 ปี ของอ านาจการปกครองของจอรเ์จีย ดว้ยรูปสลกัเก่ียวของ กษัตริย ์วีรบุรุษ และพระ

เยซูคริสต ์ไวบ้นเสาเหล็กขนาดมหึมา ดว้ยความอลงัการณข์องอนุสรณแ์ห่งน้ีท าใหไ้ดช่ื้อวา่เป็น Stonehedge 
of Georgia จากน้ันน าท่านสู่หา้งสรรพสินคา้ Carrefour อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก และชอ้ปป้ิงใน

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ท่ีมีสินคา้ขึ้ นช่ือนานาชนิดของประเทศจอรเ์จีย อาทิ ไวน์ ช็อคโกแลต ชีส ฯลฯ เป็นตน้ 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ณ Carrefour 

           น าท่านเขา้สู่ที่พกั IVERIA INN HOTEL  หรือเทียบเท่า (N1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี Gudauri (121km./2.15hrs.) โดยเสน้ทางหลวงสายส าคญัท่ีมีช่ือวา่ 

Georgian Military Highway เป็นถนนสายส าคญัท่ีสุดท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยัท่ีจอรเ์จียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจาก

สหภาพโซเวียด เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภูมิภาคน้ี ระหวา่งทาง

แวะถ่ายภาพท่ีจุดชมวิวเข่ือน Zhinvali Reservoir ใหท้่านไดช้มววิของเข่ือนแบบพาโรนาม่า 360 องศา แวะชม 

ป้อมอนานูรี Ananuri Fortress ป้อมปราสาทตั้งอยูริ่มฝั่งแมน่ ้าอรกัวี เป็นท่ีประทบัของเอริสตาวิส ดยุคแห่งอ
รกัวี ราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดนลุ่มแมน่ ้าอรกัวี และบริเวณแถบน้ียงัเป็นสมรภูมิรบแยง่ชิงอ านาจ

ระหวา่งเจา้ผูป้กครองแควน้ ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยปราสาทและโบสถ ์และยงัเป็นท่ีฝังศพของด

ยุคแห่งอรกัวีอีกดว้ย  

 

วนัท่ีส่ี  เทือกเขาคอเคซสั - ป้อมอนานูรี - อนุสาวรียมิ์ตรภาพ - คาสเบก้ี -  Gergeti Trinity Church ( 4 ) 



                                        

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร  

บ่าย  น าท่านแวะชม อนุสาวรียมิ์ตรภาพจอรเ์จยี Russia Georgia Friendship Monument อนุสาวรียท่ี์สรา้งขึ้ นในปี 
1983 เพ่ือเฉลิมฉลองสองรอ้ยปีของสนธิสญัญา Georgievsk อนัเป็นมิตรภาพท่ีต่อเน่ืองระหวา่งจอรเ์จียกบั

รสัเซีย จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมืองคาสเบก้ี Kazbeเgi (39km./47mins.) เมืองเล็กๆในจงัหวดั 

MtsketaMtianeti  ทางตอนเหนือของจอรเ์จียใกลก้บัพรมแดนประเทศรสัเซีย ตวัเมืองอยูบ่ริเวณเชิงเขา 

Kazbek น าท่านเปล่ียนยานพาหนะเดินทางดว้ยรถ4WD ขึ้ นหุบเขาคอเคซสั พรอ้มชม Gergeti Trinity Church 

***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ปรบัเปล่ียนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม *** โบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซสัซ่ึงเป็นสญัลกัษณส์ าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ

จอรเ์จีย โบสถค์ริสตนิ์กายจอรเ์จียออรโ์ธด็อกซอ์นัเก่าแก่ สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 

14 ตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ดว้ยวิวทิวทศัน์ธรรมชาติของเทือกเขา

คอเคซสัรอบทิศและดว้ยภาพของโบสถเ์ล็กๆท่ีเปล่ียวเหงา จึงท าใหท่ี้แห่งน้ีเป็นสถานท่ียอดนิยมของ

นักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัท่ีจอรเ์จียยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียต สมควรแก่เวลาแลว้น าท่าน

เดินทางสู่ กรุงทบิลิซี Tbilisi  (154kms./2.45hrs.) อิสระชอ้ปป้ิงท่ีหา้ง East Point Shopping Mall หา้ง
ขนาดใหญ่อนัดบัตน้ๆของประเทศจอรเ์จีย ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัอาทิ เช่น 

Zara, H&M, Adidas, Miniso และรา้นคา้ต่างๆอีกมากมาย 

ค า่      อิสระอาหารค า่ ณ East Point Shopping Mall 
          น าท่านเขา้สู่ที่พกั IVERIA INN HOTEL  หรือเทียบเท่า (N1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

          น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองมิสเคตา้ Mtskheta (30kms./0.35hrs.) น าท่าน ชมวิหาร จวารี Jvari 

Monastery หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศานาคริสตนิ์กายออโธด๊อก สรา้งข้ึนเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 

บนภูเขาท่ีมีแมน่ ้าสองสายมาบรรจบกนัคือแม่น ้ามิควารี (Mtkvari river) และแมน่ ้าอรกัวี (Aragvi river) แลว้

เดินทางเขา้สู่  เขตเมืองเก่ามิสเคตา้ Mtskheta น าท่านชม โบสถส์เวตทิสโคเวลี Svetitskhoveli Catherdal 
UNESCO world Heritage สรา้งในราวศตวรรษท่ี 11 อนัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและไดร้บัการเคารพศรทัธาจาก

ชาวคริสตนิ์กายจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซ ์เช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังเสน้ผมของพระเยซูก่อนท่ีจะส้ินพระชนมบ์นไม้

กางเขน  

วนัท่ีห้า  มิสเคต้า - โบสถจ์วารี – มหาวิหารสดวติทสโคเวลี - เมืองเก่าทบิลิซี  ( 5 ) 



                                        

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย เดินทางกลบัสู่กรุงทบิลิซี แวะถ่ายรูปคู่กบั จกัรยานขนาดยกัษข์องเมืองทบิลิซี Giant Bicycle แลว้เขา้สู่ยา่น 

ถนน Shota Rustaveli Avenue เดิมช่ือถนน Golovin คือถนนสายกลางกรุงทบิลิซิ ท่ีตั้งช่ือตามกวีจอรเ์จียยุค 

Shota Rustaveli โดยเสน้ทางถนนทอดตวัยาวประมาณ 1.5 กม.ระหวา่งทางผ่านชมเขตศูนยก์ลางวฒันธรรม 

รา้นคา้ต่างๆท่ีตั้งเรียงราย ผ่านชมสถานท่ีส าคญั อาทิ โรงละครโอเปร่า Opera House  โรงละครและบลัเล่ต ์ 

ก่อตั้งขึ้ นในปี 1851 เป็นโอเปร่าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัออก อาคารรฐัสภา Parliament of Georgia, 
พระราชวงั Vorontsov’s Palace สรา้งข้ึนในปี 1868 โดยผูว้า่ราชการของจกัรพรรดิรสัเซีย แวะถ่ายรูปกบั 

St.George' Monument อนุสรณส์ถานเสรีภาพและความเป็นอิสระของประเทศจอรเ์จีย สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 
2006  โดยท าข้ึนจากหินแกรนิตและทองค าสูง 35 เมตร น าชม Rezo Gabriadze Theatre หรือ The 
Clock Tower หอนาฬิกาบิดเบ้ียวท่ีเหมือนกบัหลุดมาจากเทพนิยายแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของจุดจ าหน่อยตัว๋ส าหรบั
โรงละครท่ีอยูด่า้นหลงันัน่ก็คือโรงละครเรโซ กาเบรียดเซ จากน้ันน าท่านชม Bridge of Peace สะพานคน

เดินท่ีมคีวามโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรม โดยสรา้งขา้มแมน่ ้าคูรา เพ่ือเช่ือมเขตเมืองเก่าและเมืองใหมเ่ขา้

ดว้ยกนั 

ค า่       อิสระอาหารค า่ ณ Meidan bazaar 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั Iveria Inn Hotel หรือเทียบเท่า (N4) 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.00 น าท่านชมโบสถต์รีนิต้ี Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi มีความหมายวา่ เป็นโบสถพ์ระตรีเอกานุภาพ
อนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งกรุงทบิลิซี หรือคนทอ้งถ่ินเรียก อารามซามีบา วิหารหลกัของชาวคริสตนิ์กายจอรเ์จียนออร์

โธด็อกซ ์ก่อสรา้งข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 1995-2004  ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก ในนิกายออรโ์ธด๊อกซ ์แมจ้ะมี

อายุไมม่ากแต่ก็เป็นโบสถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จียนทอ้งถ่ิน ผสมผสานกบัศิลปะแบบไบแซน

ไทน์  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเ์จยี 

14.40 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตคิูเวต ประเทศคูเวต โดยสายการบิน Kuwait Airways เที่ยวบินที่ KU 
192 

16.15 ถึงสนามบินนานาชาติคูเวต ประเทศคูเวต ( เพ่ือแวะพกัรอเปล่ียนเครื่อง ) 

23.25 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Kuwait Airways เที่ยวบินที่ KU 411 
 

 

 

 

วนัท่ีหก  ทบิลิซิ – กรงุเทพฯ  ( 6 ) 



                                        

 

 

10.15 ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, โรคระบาด, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกอง

ตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้ง

ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอก

ประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม 

5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 25 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางตามเง่ือนไข โดยทางบริษัท

ฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 15 วนัก่อนการเดินทาง เวน้แต่ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน จึงท า

ใหค้ณะออกเดินทางได ้

6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหน่ึงท่านใดในคณะ ไมร่บัเง่ือนไข เป็นเหตุใหท้วัรไ์มส่ามารถเดินทางได ้จะถือว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขในการยกเลิกการเดินทาง 

7. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

8.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไมข่อรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้

ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

9.เน่ืองดว้ยสถานการณโ์ควิด ท าใหก้ารเดินทางบางคณะจ าเป็นตอ้งท าตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋เด่ียว โดยคณะจะคอนเฟิรม์

เดินทางเมื่อผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่าน้ัน และจะออกตัว๋หลงัจากท่ีผูเ้ดินทางครบจ านวน กรณีท่ีตัว๋เด่ียวมีราคาสูง

กวา่ตน้ทุนท่ีทวัรว์างไว ้จะมีผลท าใหค้ณะไมส่ามารถคอนเฟิรม์เดินทางได ้เวน้แต่ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระส่วน

ต่างท่ีเกิดขึ้ น จึงท าใหค้ณะออกเดินทางได ้

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class ) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

วนัท่ีเจด็ กรงุเทพฯ   ( 7 ) 



                                        

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

( ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี ) 

กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไมเ่กิน 1,000,000 บาท   

ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไมเ่กิน  500,000 บาท  

8.ค่าหวัหนา้ทวัรข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง  

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่า

น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ินท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเอง,  ค่า

รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการ

เดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน จ านวน 70 USD ต่อท่านตลอดทริป (ไมร่วมทิปหวัหนา้ทวัร)์ 

   ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจ  

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใช่สญัชาติไทย  

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ท่ีท่ี สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 70 USD ตอ่ท่าน ** 

 

เง่ือนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงิน

มดัจ  าแลว้เท่านั้น  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และใบรบัรองการฉีดวคัซีนอยา่ง

นอ้ย 2 เข็ม ( สามารถท าขอไดใ้น Application หมอพรอ้ม ) 

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ( กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั ) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด   

 

 



                                        

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวีิซ่าหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตจุ  าเป็น ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกนัจากการ

ยกเลิกของท่านอนัมีผลต่อท่านอ่ืนๆของคณะ ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แลว้แต่กรณี 

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้

นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้( 25 ท่านข้ึนไป ) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

2.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด กรณีท่ีเกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว 

ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ เน่ืองจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขน้ีแลว้

เมื่อไดต้ดัสินใจจองทวัร ์หรือช าระมดัจ า 

3.กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ อาทิ ค่าธรรมเนียม

ในการมดัจ าตัว๋  

4.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง ( Triple Room ) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่

มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี จอรเ์จีย ส่วนใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดั

รตั และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 



                                        

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

 หรือโทร 02-234-5936 
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