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วันที่สาม ทบิลิซี – โบสถตรีนิตี้ – โบสถเมทเทคี – โรงอาบนํ้าแรกํามะถัน - Bridge ofPeace - เคเบิ้ลคารชมปอม

ปราการนาริกาลา - ราน Old Georgian Bakery Tone - Anchiskhati church – อนุสาวรียมารดา          

แหงจอรเจีย - Jan sharden street  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําชมโบสถตรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) 

หรือ ซามีบา (Sameba Chthedral) มีความหมายวา โบสถพระตรีเอกานุภาพศักด์ิสิทธิ์แหงกรุงทบิลิซี หรือ           

อารามซามีบา ช่ือเรียกของคนทองถิ่น เปนวิหารหลักของชาวคริสตนิกายจอรเจียนออรโธด็อกซในกรุงทบิลิซีกอสราง

ขึ้นระหวางปค.ศ.1995 -2004 ใหญที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออรโธดอกซตะวันออกทั่วโลกแมจะมีอายุ

ไมมากแตก็เปนโบสถตัวอยางของสถาปตยกรรมแบบจอรเจียนทองถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทนโบสถเปน  
อาคารขนาดใหญที่โดดเดนมาก จากน้ันนําชมโบสถเมทเทคี (Metekhi Church) เปนโบสถเกาแกในยุคศตวรรษที่ 

13 ตั้งอยูในบริเวณเมืองเกาในอดีตโบสถแหงน้ีเคยเปนปอมที่ประทับของพระมหากษัตริยและไดใชเปนโบสถของ

พระมหากษัตริยอีกดวย โบสถน้ีมีลักษณะเปนปอมที่มียอดโดมแหลมขึ้นไปซึ่งเปนที่นิยมกอสรางกันในยุคกลาง          

ไดมีการบูรณะครั้งใหญในชวงยุคศตวรรษที่ 17 – 18 จากน้ันนําทานไปยังเขตเมืองเกา ชมบริเวณ โรงอาบนํ้าแร

กํามะถัน (Sulphur Baths) หรือภาษาจอรเจียน เรียกวา Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เปนสถานท่ีสําหรับ        

แชนํ้าพุรอนที่มีแรกํามะถัน ตามตํานานเลาขานวาในสมัยกษัตริยวาคตังที่ 1 กอรกัซลีนกเหย่ียวของพระองคไดตกลง

ไปในบริเวณดังกลาว จงทําใหคนพบบอนํ้าพุรอนแหงน้ีขึ้น ลักษณะของโรงอาบนํ้าคลายๆ กับการออนเซนของ      

ชาวญี่ปุนผสมรวมกับการอาบนํ้าแบบตุรกี นําทานชมหมูโรงอาบนํ้าที่มีการสรางและใหบริการตั้งแตยุคกลางจนถึง

ปจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแหงสรางเปนหลังโดม บางแหงมีหอมินาเรตขนาบขาง ประดับดวย     

โมเสคช้ินเล็กสวยงามย่ิง ระหวางทางสามารถเห็นโบสถนิกายออรโธด็อกซที่ เกาแก มากมาย นําทานชม         

Bridge of Peace สะพานคนเดินที่มีสถาปตยกรรมอันสวยงามโดยสรางขามแมนํ้าคูรา เพื่อเช่ือมเขตเมืองเกาและ

เมืองใหญ จากสะพานทุกทาน ไดชมวิวทิวทศนอันสวยงามของเมืองทบิลิซีและโบสถ Metekhi และรูปปนกษัตริย 

Vakhtang Gorgasali ผูสรางเมือง ตั้งตระหงานอยางสงางาม 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางขึ้น เคเบ้ิลคารชมปอมปราการนาริกาลา        

(Narikala Fortress) ปอมปราการหินโบราณขนาดใหญที่ตั้งอยูบนเนินเขา สรางขึ้นตั้งแต คริสตศตวรรษที่ 4 เพื่อ

ปกปองเมืองและผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ตางผลัดกันเขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี 

ราชวงศอุมัยยัดของชาวอาหรับไดตอเติมปอมในชวงคริสตศตวรรษที่ 7 ตอมาพวกมองโกลตั้งช่ือใหใหมวา Narin 

Qala แปลวาปอมนอย  (Little Fortress) นักประวัติศาสตรยกยองวาปอม นาริกาลาเปนปอมแหงหน่ึงบนเสนทางสาย

ไหมที่แข็งแกรงและตีไดยากที่สุด จากน้ันชม Anchiskhati church โบสถเกาแกตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 6 นําทานชม 

อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) รูปปนขนาดใหญยักษของหญิงถือดาบและ

ถวยน่ันคือมารดาของจอรเจียหรือ Kartlis Deda ในจอรเจีย ที่สรางขึ้นจากอลูมิเนียมหลอขึ้นรูป 20 เมตร           

(65.6 ฟุต) ซ่ึงไมใชแตจะเปนสัญลักษณของเมืองทบิลีซีเทาน้ัน แตยังถือเปนสัญลักษณของประเทศเชนกัน โดยดาบที่

ถือมีความหมายเอาไวใชสําหรับผูที่จะมาเปนศัตรูและถวยไวนมีความหมายสําหรับผูที่มาเปนเพื่อนพอง จากน้ัน     
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ngdom 

0 ปกอน

งทบิลิซี

าแกทาง

บียนเปน

สโคเวลี 

eritage 

มซเคตา 

สตนิกาย

ยซูกอนที่

มืองมรดก

ry) หรือ

ออโธดอก

วิหารแหง

ถน้ีตั้งอยู

Mtkvari river)

งอยูริมฝงซาย

แมนํ้าอรักวีแล

ปดวยปราสา

) และที่ฝงศพ

ake สถานที่ที

น่ึงในมรดกโล

นําทุกทานเดิ

ญญา Georgie

gievsk และมิ

าอูรี (Gudau

บใชในดานทห

พโซเวียด เพื่อ

าที่เปนแหลงศู

eet เพื่อเปนเกี

อง รานกาแฟแ

จากดานอาหา

rim หรือเทียบ

ปอมอนานูรี 

คอเคซัส 

มืองมิสเคตา 

) และ  แมนํ้าอ

ยของ แมนํ้าอรั

ะเปนสมรภูมิ

ท 2 หลัง โบ

ของดยุคแหงอ

ที่เอาไวใชเปน

ก Unesco W

ดินทางชม อ

evsk Monume

มิตรภาพที่ตอเ

uri) โดยเดินท

หาร ถนนสาย

อใชเปนเสนทา

ศูนยรวมทางสั

กียรติแกนักทอ

และมากมายด

ารแลวยังมีพอ

บเทา 

- ทะเลสาบ

(Mtskheta)

อรักวี (Aragvi

รักวีเปนที่ประ

รบแยงชิงอําน

บสถ 2 แหงคื

อรักวีซ่ึงเปนส

นอางเก็บนํ้าข

World Heritag

นุสาวรียมิต

ent เปนอนุสา

น่ืองระหวางโ

างไปยังเสนท

ยน้ีเปนถนนส

างหลักในการ

งคมและวัฒน

องเที่ยวชาวฝรั่

ดวยผูคนพื้นเมือ

คาแมคานําส่ิ

บ Jhinvali 

) ซ่ึงเปนเมือง

i river) จากน้ั

ะทับของเอริสต

นาจกับเจาปก

คือ โบสถแมพ

สถาปตยกรรม

ขนาดใหญ ที่

ge ในปค.ศ. 2

ตรภาพจอร

าวรียที่สรางขึ้น

โซเวียตจอรเจี

างหลวงสายสํ

ายสําคัญที่สุด

ขามเทือกเขา

 

ธรรม

รั่งเศส          

องกับ

งของ

Lake   

หลวง

น้ันเขา

ตาวิส 

ครอง

พระผู

มแบบ

ทําให

007 

ร เ จีย 

นในป 

จียกับ

สําคัญ

ดที่ถูก

าคอเค
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ซั

ส

จ

า

ก

รั

ส

เ

ซี

ยมา

มิน

อาศั

เมือ

ประ

4W

เกอ

หินแ

ของ

(*ใน



 

ายังที่ภูมิภาคน้ี

ดา (Stepan

ศัยและกอสรา

งเล็กๆตั้งอยูริ

ะเทศจอรเจีย มี

WD (รถขับเค

อรเกตี้ (Ger

แกรนิตขนาดใ

งประเทศจอรเจี

นกรณีที่มีหิมะต

บริการอาหาร

น้ี จากน้ันนําท

sminda) ช่ือ

งสถานท่ีสําห

ริมฝงแมนํ้าเทอ

มีภูมิทัศนที่สวย

คลื่อน 4 ลอ)

rgeti Trinity

ใหญสรางขึ้นใ

จีย ตั้งอยูบนเทื

ตกหนัก จนไม

รค่ํา ณ ภัตตา

ทานเดินทางตอ

อน้ีเพิ่งเปล่ียนเ

หรับจําศีลภาว

อรกี้ถือเปนศูน

ยงามโดยรอบ 

) เพื่อเขาสูใจก

y Church) ห

นในศตวรรษที่ 

ทอืกเขาคาซเบ

มสามารถเดิน

คาร นําทานเข

อไปยังเมืองค

เม่ือป 2006 ห

นาขึ้น เมืองน้ี

นยกลางการท

รวมทั้งเปนจุด

กลางหุบเขาค

หรือเรียกวาโบ

14 เปนโบสถ

บกี้ที่ระดับควา

ทางไดทางบริษ

ขาสูที่พัก  

คาซเบก้ี (Ka

หลังจากนักบุ

น้ีอยูหางจากเมื

องเที่ยวบนเทื

ดชมวิวของยอ

คอเคซัส (Ca

บสถสมินดา

ถช่ือดังกลางห

ามสูงจากนํ้าทะ

ษัทขอสงวนสิท

ณ Hotel Sn

azbegi) หรือ

บุญนิกายออรโ

มืองหลวงทบิลิ

ทือกเขาคอเค

ดเขาคาซเบกี้

aucasus) นํา

า ซาเมบา (T

หุบเขาคอเคซั

ะเล 2,170 เม

ทธิ์ปรับเปล่ียน

no หรือเทียบเท

ปจจุบันเรียกว

โธดอก ช่ือสเ

ลิซีประมาณ 1

คซัส (Cauca

้  อีกดวย จาก

าทานชมความ

Tsminda Sa

ซัส ซ่ึงเปนสัญ

มตร 

นโปรแกรมตาม

ทา 

วา เมืองสเต

ตฟาน ไดมาพ

57 กิโลเมตร

asus) ที่สําคัญ

กน้ันนําทานข้ึ

สวยงามของโ

ameba) สรา

ญลักษณสําคัญ

มความเหมาะส

 

ปนส

พํานัก

ร เปน

ญของ

ข้ึนรถ 

โบสถ

งดวย

ญหน่ึง

สม*) 
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ชมป

จอร

ประ

ควบ

ปอม

จอร

จาก

การ

ศตว

ตาม

แถบ

ทําล

ที่ตั้ง

อาณ

ในหุ

โจไ

เช่ือ

ง 

ในยุ

ควา

เขาม

ในช

การ

และ

ทาง

ทิวทั



 

องกูดาอูรี – 

ional Park 

บริการอาหาร

ปอมปราการ

ร เจีย ที่ตั้ งอยู

ะวัติศาสตรครั้

บคุมเสนทางแล

มโกริเพื่อใชเป

รเจียก็ปดลอม

กพวกเปอรเซีย

รจูโจมในตอน

วรรษที่ 17 จา

มประวัติศาตร

บน้ีกวา 3,00

ลายโดยชาวมอ

งของนครบนแ

ณาจักรไบแซน

หุบเขาทางตอน

ดมีการบรรจุณ

วาถาไดด่ืมธา

บริการอาหา

ยุคสมัยกอน อุ

มเปนอิสระแล

มาเปนผูปกคร

ชวงฤดูรอน ณ

รวางรากฐานสํ

ะสรางขึ้นอยา

การในป 200

ทศันธรรมชาติ

บริการอาหาร

เมืองโกร่ี – 

รเชา ณ หองอ

รกอรี (Gori 

ยู เหนือเมือง

รั้งแรกเม่ือศตว

ละเศรษฐกิจใ

ปนบัญชากา

มปอมเพ่ือไมใ

ยและหลังจาก

นกลางคืนเพื่อ

ากน้ันนําทาน

ของชาวจอรเ

0 ปโดยชวงที

องโกลในชวง 

แนวเทือกเขา

นไทนกับประเ

นใตของประเท

ณ ธารนํ้าแรบ

รนํ้าแหงน้ีจะท

รกลางวัน ณ 

อุทยานแหงน้ีเค

ละกลายเปนส

รองเมืองและไ

 ที่แหงน้ี Gra

สําหรับอนาคต

งเปนทางการ

01 จากน้ันนํา

จากมุมสูง ตา

รค่ํา ณ ภัตตา

เมืองถ้ําอุพลิ

อาหารของโรง

Fortress) ปอ

กอรีบนเนิน

วรรษที่ 13 มี

นศตวรรษที่ 1

รโจมตีทบิลิซี

ใหปอมสามาร

กน้ันในปค.ศ.1

อยึดปอมคืน 

ชม เมืองถ้ําอ

เจียไดมีการจ

ที่เมืองน้ีมีควา

คริสตวรรษที่ 

หินทราย ในอ

ทศอินเดียและ

ทศจอรเจีย เปน

บริสุทธิ์ที่ไหลริ

ทําใหมีสุขภาพ

ภัตตาคาร นํ

คยถูกใชเปนส

สวนหน่ึงของจ

ไดคนพบเขากั

and Duke M

ตของอุทยาน ใ

 ดวยการสนับ

าทานข้ึนกระ

ามอัธยาศัย  
คาร นําทานเข

ลิสชิเค – เมื

แรม นําทานเ ิเปนนักออก

ดั ง ใ น ด า น

ขีปนาวุธขา

ข อ ง โ ซ

จากน้ันนําท

อมปราการยุค

หินปรากฏใน

มีบทบาทสําคัญ

16 พวกออตโ

ซีในปค.ศ.159

รถถูกใชประโ

599 ชาวจอร

ปอมปราการ

อุพลิสชิเค (

จดบันทึกเรื่องร

ามเจริญถึงขีด

11 หินผาขนา

อดีตกาล นคร

ะประเทศจีน น

นเมืองที่มีช่ือเสี

นจากยอดเขา

พแข็งแรงและส

นําทานเขาชม

สถานที่เอาไวส

จักรวรรดิรัสเซี

กับความงามท

ichael จํากัด

ในป 1995 Bo

บสนุนของกอ

ะเชาสูชมวิวบ

ขาสูที่พัก  

มืองบอรโจมี

ดินทางสู เมอืแบบช่ือ

น จ ร ว ด

ามทวีป

เ วี ย ต 

ทานเขา

คกลางใน

นบันทึก

ญในการ

ตเขายึด

98 ชาว

โยชนได

รเจียเริ่ม

ยังคงเปลี่ยน

(Uplistsikhe 

ราวการ วา ณ

ดสุด คือในชว

าดใหญ ที่ถูกส

รถ้ําแหงน้ียังเ

นําทานสูเมือง

สียงระดับโลกใ

าบาคุเรียนี (B

สามารถรักษาโ

อุทยานแหง

สําหรับลาสัตว

ซีย โดยจักรว

องถิ่นของสถ

การตัดไมหรือ

orjomi-Khara

งทุนสัตวปาโล

บนหนาผาเห

ณ Hotel Bo

 – อุทยานแ

องกอรี (GOR

มือระหวางช

Cave) หน่ึงใ

ณ เมืองถ้ําแหง

วงคริสตวรรษ

สกัดและสลักเ

เปนสวนหน่ึง

งบอรโจมี (B

ในเรื่องของนํ้

Bakuriani Mo

โรครายได  

ชาติ Borjom

วโดยขุนนางท

รรดิรัสเซียได

ถานที่แหงน้ีจึงไ

อลาสัตวโดยไ

agauli อุทยาน

ลกและรัฐบาล

หนือเมืองบอ

orjomi Palac

แหงชาติ Bor

RI) เมืองที่ตั้งอ

างจอรเจียแล

ในเมืองถ้ําเกา

งน้ีไดมีการตั้ง

ษที่ 9-11 กอน

เสลาเปนชองห

ของเสนทางส

Borjomi) เมือ

้าแรธรรมชาติ

ountain) โดยใ

mi Kharagau

ทองถิ่นแตเม่ือ

ดสง ทานดุกไม

ไดตัดสินใจสร

มไดรับอนุญา

นแหงชาติแหง

ลเยอรมันและไ

อรโจมี อิสระ

ce หรือเทียบเท

rjomi Khara

อยูบนเนินเขา ี

ละชาวเปอรเซี

าแกของจอรเ

งถิ่นฐานในดิน

นจะถูกรุกราน

หองโถงมากม

สายไหมที่เช่ือ

องตากอากาศ

ติโดยน้ําแรย่ีหอ

ในอดีตชาวเมื

ul national 

อจอรเจียไดสูญ

มเคิล นิคโคลา

รางบานพักขอ

าต จึงทําใหเกิ

งน้ีไดรับการรั

ไดเปดตัวอยา

ะใหทานเก็บภ

ทา 

 

agaul 

ที่ในอดีตเคยมี

ซียใน  
เจีย ที่

นแดน

นและ

ายคือ

อมตอ

ศเล็กๆ 

อบอร

มืองได

Park        

ญเสีย

าสวิส 

องตน

ดเปน

ับรอง

างเปน

าพวิว

มค
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เมือ

เมือ

ภาย

กําแ

ก็ได

โทร

ง 

ที่สุด

ประ

Gor

การ

สาย

ยุทธ

ฝาก



ทีเ่จ็ด   ทบิลิ



อนุส

ขนา

เลา

สถา

ประ

โดย

เกี่ย

ง 

30 น. 

(

45 น.  
30 น.  

 

มี– เมือง akh

บริการอาหาร

งเล็กๆ ในภูมิภ

งเกาในภาคเห

ยในประกอบไป

แพงหินที่ใชเปน

ดตกอยูในความ

มจนเม่ือป 20

บริการอาหาร

ดของจอรเจีย 

ะมาณ 372 ต

rgasali) กษัต

รทําอุตสาหกร

ยไหม และปจ

ธศาสตรในแงที

กไดตามอัธยาศั

บริการอาหาร

ลซีิ – อนุสาว

บริการอาหา

สาวรีย the c

าดใหญยักษบ

เรื่องราวขอ

าปนิกช่ือดัง เ

ะกอบไปดวย

ที่แตละเสาจะ

วกับพระคัมภีร

บริการอาหาร

ออกเดินทาง

บริการอาหา

เดินทางถึงเมื

ออกเดินทางสู

haltsikhe – ป

รเชา ณ หอง

ภาคตะวันตกเฉ

หนือและใหมใ

ปดวยสวนประ

นปอมปองกันข

มครอบครองข

012 ทางการจ

รกลางวัน ณ ภ

ตั้งอยูริมฝงแ

ตร.กม.และมีป

ตริยจอรเจียแห

รรม สังคมและ

จจุบันยังมีบท

ที่ตั้งที่เปนจุดตั

ศยัที่ Tbilisi M

รค่ํา ณ ภัตตา

วรีย the chro

ารเชา ณ หอ

chronicle of

นแทนหินจะแ

งประเทศจอ

เริ่มสรางขึ้นเมื

ย  แท ง เสา  1

ะแบงบอกเลา

รสวนกลาง คือ

รกลางวัน ณ ภ

งสู เมืองดูไบ

รและเครื่องด่ืม

มอืงดูไบ ประเ

สูสนามบินสวุ

ปอม Rabat F

อาหารของโร

ฉียงใตของจอ

ในภาคใต นําท

ะกอบของอาค

ขาศึก และยังเ

ของอาณาจักร

จอรเจียไดบูรณ

ภัตตาคาร นําท

มนํ้าคูรา (Ku

ประชากรประ

หงคารตลี(ไอบี

ะวัฒนธรรมใน

บาทสําคัญ ใ

ตัดระหวางทวีป

Mall 

คาร นําทานเข

onicle of Ge

องอาหารขอ

f Georgia หรื

แกะสลักออกม

อรเจียในอดีต

ม่ือป 1985 c

16 แท ง  แต

เรื่องราวออกเ

อ เรื่องของชน

ภัตตาคาร สม

บ สหรัฐอาห

มบนเครื่องบนิ

เทศสหรัฐอาห

วรรณภูมิ โดย

Fortress 

รงแรม จากน้ัน

อรเจีย ตั้งอยูบ

ทานเขาชม R

ารหลายๆสวน

เคยใชเปนประ

รออโตมันและ

ณะปอมแหงน้ีขึ

ทานเดินทางก

ra) หรือเรียก

ะมาณ 1.1ลา
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(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วันที่แปด   กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ         

07.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

***********************************************          
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนา 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ    2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ  8,000 บาท 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆ ของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 

2-9 / 13-20 เม.ย./ 

29 เม.ย. -6 พ.ค. 2563  
45,900 

26 เม.ย. -3 พ.ค. 2563 42,900 

8-15 เม.ย. 2563 52,900 

พฤษภาคม 4-11 / 13-20 พ.ค. 2563 42,900 



  

	  
 

 

อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส สําหรับเที่ยวบินกรุงเทพ-ดูไบ-

 กรุงเทพ และสายการบินฟลายดูไบ สําหรับเที่ยวบิน ดูไบ-ทบิลิซี (เดินทางไปและกลับพรอมคณะ)  

 นํ้าหนักกระเปา 30 กิโลกรัมตอหน่ึงทาน 

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไม 

สามารถเขาพักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (3 USD  x 6 วัน = 18 USD) 

 คาทิปไกดทองถิ่น  (3 USD  x 6 วัน = 18 USD) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย เร่ิมตนวันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทาน 

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันข้ึนไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง  

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  



  

	  
 

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง 

เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน 

กําหนด  เชน ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม         

 


