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1  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ

ไทยแอรเ์อเชยีเอกซ ์(XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

    

2  ทบลิซิ–ีป้อมอนันานรู–ีอา่งเก็บน า้ชนิวาร–ีกดูาอรู–ีอนสุรณ์สถานรสัเซยี จอรเ์จยี–คาซเบกี ้

 

01.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอกซ ์(XJ) เทีย่วบนิที ่

XJ908 (01:00-08:00) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

08.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่

ประเทศไทย 3 ชัว่โมง)  
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กรงุทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี รมิฝ่ังแมน่ ้าครูา (Kura) เมอืงนีถ้กูสรา้งโดย วาค

ตัง จอรก์าซาล ีกษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่คารต์ล ี(ไอบเีรยี) ในครสิตศ์ตวรรษที ่4 ปัจจบุนัทบลิซิเีป็นศนูยก์ลาง

การขนสง่และการคา้ เนือ่งจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรเ์ป็นจดุตดัระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวปียโุรป 

 

น าทา่นเดนิทางชมป้อมอนันานรู ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก ่ทีม่กี าแพงลอ้มรอบ รมิ

แมน่ ้าอรักว ีถกูสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที1่6-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลังทีต่ัง้อยูภ่ายในก าแพง 

ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยงัมหีอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญท่ีต่ัง้ตระหงา่น ท าใหเ้ห็นทศันยีภ์าพ

ทวิทศันอ์นัสวยงามดา้นลา่งจากมมุสงูของป้อมปราการนี ้รวมถงึอา่งเก็บน ้าชนิวาร(ีZhinvali Reservoir) 

และยงัมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีส่ าคญัส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยงัเมอืงหลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า ซึง่ท า

ใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ใช ้

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกดูาอรู ี(Gudauri) เมอืงสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิ

เขาของเทอืกเขาคอเคซสั มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหลง่ที่

พักผอ่นเลน่สกใีนชว่งเดอืนธันวาคมถงึเดอืนเมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา  

 

ระหวา่งทางชมทวิทัศนอ์นัสวยงาม ตามทางเสน้ทางหลวงทีส่ าคญัของจอรเ์จยีทีม่ชี ือ่วา่ Georgian 

Military Highway หรอืเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัทีส่ดุทีถ่กูสรา้ง

ขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีอยูภ่ายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวยีต เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้ม

เทอืกเขาคอเคซสัจากรัสเซยีมายงัทีภ่มูภิาคนี ้ 

ถนนแหง่ประวัตศิาสตรน์ีเ้ป็นเสน้ทางทีจ่ะน าทา่นขึน้สูเ่ทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) 

เป็นเทอืกเขาทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งทวปียโุรป และเอเชยี ประกอบดว้ย 2 สว่น คอืเทอืกเขาคอเคซสัใหญ ่และ
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เทอืกเขาคอเคซสันอ้ย ทีม่คีวามยาวประมาณ 1,100 กม. ทีเ่ป็นเสน้กัน้ระหวา่งพรมแดนรัสเซยีกบั

จอรเ์จยี  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นแวะถา่ยรปูอนสุรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี (Russia–Georgia Friendship Monument) 

อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญบ่นเนนิเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของ

สนธสิญัญาจอรจ์เีอฟสก ีและความสมัพันธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีตและจอรเ์จยี จดุชมววินีถ้อืเป็นจดุชม

ววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของจอรเ์จยี 

(ในกรณีทีม่หีมิะตกหนัก จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ปรับเปลีย่นโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

 

 

ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรอืปัจจบุนัเรยีกวา่ เมอืงสเตปันสมนิดา (Stepantsminda) 

ชือ่นีเ้พิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลังจากนักบญุนกิายออรโ์ธดอก ชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและ

กอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้  

เมอืงนีอ้ยูห่า่งจากเมอืงหลวงทบลิซิ ีประมาณ 157 กโิลเมตร เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเทอรก์ี ้ถอื

เป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั(Caucasus) ทีส่ าคญัของประเทศจอรเ์จยี มภีมูทิัศนท์ี่

สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมววิของยอดเขาคาซเบกี ้

 

น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซสั (Caucasus) น าทา่นชม

ความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรอืเรยีกวา่โบสถส์มนิดา ซาเมบา 
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(Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ ่สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 เป็นโบสถช์ือ่ดังกลางหบุ

เขาคอเคซสั ซึง่เป็นสญัลักษณ์ส าคญัหนึง่ของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาคาซเบกี ้ทีร่ะดับความ

สงูจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีทีม่หีมิะตกหนัก จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่  Room Hotel Kazbegi หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) หรอืโรงแรมระดับเทยีบเทา่ 
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พักที ่  Gudauri Lodge หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้นตดิลานสก)ี  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  คาซเบกี–้ทบลิซี–ีขึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา–วหิารศกัดิส์ทิธิท์บลิซิ ี

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี รมิฝ่ังแมน่ ้าครูา (Kura) 

เมอืงนีถ้กูสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาล ีกษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่คารต์ล ี(ไอบเีรยี) ในครสิตศ์ตวรรษที ่4 

ปัจจบุนัทบลิซิเีป็นศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนือ่งจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรเ์ป็นจดุตัด

ระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวปียโุรป ระยะทาง 155 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3.15 ชม. 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ทบลิซิ ี(Old town)  

น าทา่นขึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญบ่นเนนิ

เขา สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่4 ผา่นผูป้กครองมาหลายยคุหลายสมยัทีต่า่งผลัดกนัเขา้มารกุราน
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นครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแหง่นี ้ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรับไดต้อ่เตมิป้อมในชว่งครสิตศ์ตวรรษ

ที ่7  ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ชือ่ใหใ้หมว่า่ Narin Qala แปลวา่ป้อมนอ้ย (Little Fortress) นัก

ประวัตศิาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแหง่หนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกรง่และตไีดย้ากทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบัวหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral) ทีเ่รยีกกนัวา่ 

Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้ง

ขึน้ระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อนัดบัที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร **พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง** 

พักที ่  Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว (ใจกลางเมอืง 2 คนื) 
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4 ทบลิซิ–ีวหิารจวาร–ีไวนเ์ทสติง้ (Chateau Mukhrani)–โบสถเ์มเคต–ีโครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี-

สะพานสนัตภิาพ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นชมวหิารจวาร ี(Jvari Monastery) โบสถแ์หง่ไมก้างเขนอนัศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์กิาย

ออรโ์ธดอก สรา้งขึน้เมือ่ครสิตวรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยีสกัการะนับถอืวหิารแหง่นีเ้ป็นอยา่งมาก ภายใน

โบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ ่โบสถน์ีต้ัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายมาบรรจบกนัคอืแมน่ ้ามคิวาร ีและ

แมน่ ้าอรักว ี

 

น าทา่นสูไ่วนเ์ทสติง้ (Chateau Mukhrani) ใหท้า่นไดช้มิไวนห์ลากหลายปีการผลติ ชมโรงบม่องุน่

เพือ่ผลติเป็นไวน ์และเรือ่งราวประวตัศิาสตรก์ารผลติไวนก์อ่ตัง้ขึน้โดย Ivane Mukhranbatoni ตัวแทน

ของราชวงศแ์ละผูม้บีทบาททางการเมอืงของจอรเ์จยีในชว่งศตวรรษที ่19  

ในปี 1876 เขากลับมาจากฝร่ังเศสพรอ้มกบัความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิของการท าไวน ์และนับตัง้แตนั่น้มา

ประวัตศิาสตรข์องการท าไวนข์อง Château Mukhani ก็เริม่ขึน้  

ตอ่มาในปี 2003 กลุม่ผูป้ระกอบการชาวจอรเ์จยีเริม่ฟ้ืนฟโูดยมคีวามตัง้ใจทีจ่ะรือ้ฟ้ืนอสงัหารมิทรัพยแ์หง่

ศตวรรษทีส่บิเกา้สูค่วามรุง่โรจนใ์นอดตีและสรา้งการผลติขึน้ใหม ่โดยผสมผสานเทคโนโลยทีีท่ันสมยั

และดัง้เดมิเขา้ดว้ยกนั โดยเริม่มกีารพัฒนาบรกิารการทอ่งเทีย่วและบรกิารไวนก์ารโฮสตท์ัวรไ์วนป์ระเภท

ตา่ง ๆ  

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ไรอ่งุน่ เดนิชมมาดขูัน้ตอนการบม่ไวน ์และแน่นอนวา่รวมไปถงึการลองลิม้ชมิรสไวน์

ในแบบจอรเ์จยี ซึง่บอกเลยวา่ราคานัน้ถกูมาก ซือ้ไดใ้นราคาทีไ่มถ่งึพันบาทไทย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นชมเดอะ โครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) อนุสรณ์สถานทีม่กีาร

บนัทกึเรือ่งราวตา่งๆ ในหนา้ประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีเอาไวบ้นเสาขนาดใหญจ่ านวนถงึ 16 ตน้ 

ซึง่เสาแตล่ะตน้นัน้มาในไซสใ์หญย่กัษ์ทีม่ขีนาดราวสบิคนโอบ และสงูถงึ 35 เมตร และดว้ยท าเลทีต่ัง้ซ ึง่

อยูบ่นภเูขา จากบรเิวณนีค้ณุจงึสามารถมองเห็นทวิทศันข์องเมอืงทบลิซิ ีไดแ้บบเต็มๆ ทีใ่หค้วามรูส้กึตืน่

ตาตืน่ใจและยิง่ใหญช่วนตะลงึ 
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น าทา่นชมสะพานสนัตภิาพ (The Bridge of Peace) ขา้มแมน่ ้าครูาเพือ่เชือ่มระหวา่งตวัเมอืงเกา่ 

และตัวเมอืงใหมข่องทบลิซิ ีสะพานสรา้งจากเหล็กและกระจกใส เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010 

ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหมท่ีม่คีวามสวยงามออกแบบโดยสถาปานกิชาวอติาเลยีน

ชือ่ Michele De Lucchi โครงสรา้งถกูออกแบบและสรา้งทีป่ระเทศอติาล ีและไดน้ าเขา้มาโดยรถบรรทกุ 

200 คัน เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมอืงทบลิซิ ี

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

พักที ่  Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
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5  ทบลิซี–ีกรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุทบลิซิ ีเพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

เตรยีมตวัเดนิทางกลับ 

09.15 น. ออกเดนิทางจากกรงุทบลิซิ ีกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอกซ ์(XJ) 

เทีย่วบนิที ่XJ909 (09.15-20.10) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 07.55 ชัว่โมง บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

องัคาร - เสาร ์ 22-26 พฤศจกิายน 65 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 29 พฤศจกิายน-03 ธันวาคม 65 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 06-10 ธันวาคม 65 52,999 52,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 13-17 ธันวาคม 65 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 20-24 ธันวาคม 65 52,999 52,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์(ปีใหม)่ 27-31 ธันวาคม 65 57,999 57,999 18,900 

องัคาร - เสาร ์ 03-07 มกราคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 10-14 มกราคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 17-21 มกราคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 24-28 มกราคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 31 มกราคม-04 กมุภาพันธ ์66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 07-11 กมุภาพันธ ์66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 14-18 กมุภาพันธ ์66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 21-25 กมุภาพันธ ์66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 28 กมุภาพันธ-์04 มนีาคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 07-11 มนีาคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 14-18 มนีาคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 21-25 มนีาคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 28 มนีาคม-01 เมษายน 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 04-08 เมษายน 66 52,999 52,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์(สงกรานต)์ 11-15 เมษายน 66 59,999 59,999 18,900 

องัคาร - เสาร ์ 18-22 เมษายน 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 25-29 เมษายน 66 49,999 49,999 12,900 
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องัคาร - เสาร ์ 02-06 พฤษภาคม 66 52,999 52,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 09-13 พฤษภาคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 16-20 พฤษภาคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 23- 27 พฤษภาคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 30 พฤษภาคม-03 มถินุายน 66 52,999 52,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 06-10 มถินุายน 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 13-17 มถินุายน 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 20-24 มถินุายน 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 27 มถินุายน-01 กรกฎาคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 04-08 กรกฎาคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 11-15 กรกฎาคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 18-22 กรกฎาคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 25-29 กรกฎาคม 66 57,999 57,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 01-05 สงิหาคม 66 52,999 52,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์(วนัแม)่ 08-12 สงิหาคม 66 57,999 57,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 15-19 สงิหาคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 22-26 สงิหาคม 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 29 สงิหาคม-02 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 05-09 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 12-16 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 19-23 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 

องัคาร - เสาร ์ 26-30 กนัยายน 66 49,999 49,999 12,900 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ 

กรณุาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เงือ่นไขการใหบ้รกิาร ยกเลกิการบรกิาร และหมายเหตทุัง้หมด

อยา่งละเอยีดทกุขอ้ เพือ่ ประโยชนข์องทา่นเอง และเพือ่ความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบรษัิทฯ เมือ่ทา่น

จองทัวร ์และชาระเงนิมดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขหมายเหตทุีบ่รษัิทฯ

แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต์ัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กนิ 25 ทา่น** 

** หากต า่กวา่ 20 ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ หรอืทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกการเดนิทาง ** เนือ่งจากกฎการ

เขา้พักของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 

เตยีงหากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่นเรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ **ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพัก
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ขึน้อยกู่บัทางโรงแรมเป็นผูจู้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้**  

 

อตัรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

2.  คา่รถโคช้ ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 

4.  คา่อาหารทีร่ะบตุามรายการ 

5.  คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่

คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นกอ่นเดนิทางรายละเอยีดอืน่ๆเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่

กรมธรรมฯ์ 

7.     คา่ประกนัรวมรักษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอยีดเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่.   

             กรมธรรม)์ 

8.     น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / ทา่น 

9.     คา่น ้าหนักกระเป๋า (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง,แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย  

2.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี  

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆเชน่คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดี,มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษฯลฯ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  

6. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (60 EUR) ตลอดการเดนิทาง 

7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ 

 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 31,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ สว่นที่

เหลอืช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง เฉพาะวันหยดุยาวและนักขตัฤกษ์ ช าระสว่นทีเ่หลอื 40 วนักอ่นการเดนิทางหรอื

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 

3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
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5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6.      กรณีวซีา่ยงัไมท่ราบผลกอ่นเดนิทาง 15 วันท าการทางบรษัิทฯตอ้งขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นตามก าหนด             

เงือ่นไขการช าระ เงนิแตห่ากวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดกต็ามทาง   บรษัิทจะ

คนืเงนิคา่ทวัรใ์หท้า่น โดยทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเทา่นัน้ 

7.       หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่ันกาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบนิ และผล

ของวซีา่ ของทา่นไมผ่า่นบรษัิท ฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด  

8. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและการปรบัเงนิคา่บรกิาร  

- ยกเลกิการเดนิทาง 45 วัน เกบ็คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

(ชว่งหนา้เทศกาลหรอืหยดุยาวเชน่สงกรานต/์ปีใหม ่เป็น 60 วัน) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืมดัจ า 100% (หลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ 

คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้)  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15–29 วันคนืมดัจ า 50% (หลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ

เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-15 วันหักคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

-ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีห่กัคา่ใชจ้า่ย100%  

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัจิากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารคา่ยืน่วซีา่และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

เก็บ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  

 

หมายเหตสุ าคญัเพิม่เตมิ  

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กดิจากเหตวุสิยั อาทกิารลา่ชา้ของ

สายการบนิ,การนัดหยดุงาน,การประทว้ง,การกอ่จลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, 

แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิท ฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายทอ่งเทีย่วหรอืยกเลกิจากเหตสุดุวสิยัอาทกิารลา่ชา้ของสายการบนิ, 

การนัดหยดุงาน,การประทว้ง,การกอ่จลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรค

ระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึ ผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยั ของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบดแูลทรัพยส์นิของมคีา่สว่นตัวตา่งๆของทา่นเองหากเกดิการสญูหายของ 
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ทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วอนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไมส่ามารถ

รับผดิชอบทกุกรณี  

4.  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้ 

เดนิทางออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมท ้งัในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอื 

เดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรอื 

เนือ่งจากเหตผุลหรอืความผดิของตวัทา่นเอง  

5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายเป็นรายกรณีเชน่ผูท้ีต่ัง้ครรภ,์เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ,ผูท้ีน่ั่งวลิแชร์

หรอื บคุคลทีไ่มส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรณุาแจง้บรษัิทฯเพือ่สอบถามและหาขอ้สรปุรว่มกนัเป็นรายกรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิารบาง 

รายการหรอืยกเลกิ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

7.  เนือ่งจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิท จงึค านงึถงึประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็นส าคัญ 

ตั๋วเครือ่งบนิและทีน่ั่งบนเครือ่ง 

1.  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั

ทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลกิทวัวรไ์มว่า่จะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิซึง่มคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–10,000 บาทแลว้แต่

สายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดนิทางตอ้ง

เป็น ผูร้อเงนิ Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดอืน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสายการบนิน ้นั ๆ 

เป็นผูก้ าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัเพิม่เตมิโดยมเีอกสาร

ยนืยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่า่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นทีจ่ะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรอืกรณีทา่นออกตัว๋เองกรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้น่นอนมฉิะน ้นัทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด  

8. ทา่นทีใ่ชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตัวทา่นเอง 

9.  น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดหรอืถอืขึน้เครือ่งสายการบนิเป็นผูก้ าหนดหากทา่นมนี ้าหนักเกนิกวา่ก าหนดทา่น 

จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรับน ้นัเอง 

10.  ทางบรษัิทฯไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
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โรงแรมทีพ่กั 

1. บรษัิท ฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม ในกรณีทีบ่รษัิทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯจะใชใ้น 

ระดับมาตรฐานเทยีบเทา่เดยีวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมทีท่างบรษัิทการันตวีา่ไดพ้ักแน่นอน)  

2. เนือ่งจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บาง

โรงแรม เทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีงหากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่นเรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่  

3. ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพักขึน้อยกู่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้  

4. เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู(่Twin/Double)และหอ้งพักแบบ 3ทา่น/3เตยีง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้  

5. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางคร ้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม  

6. โรงแรมในยโุรปจะมลีักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูกา่ๆคลาสสคิ) บางโรงแรมหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจ

เป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัดและไมม่อีา่งอาบน ้าซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ้นัๆและแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะ

แตกตา่งกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศจะม ี

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น ้นั  

8. บางโรงแรมไมม่พีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางคร ้งัอยูใ่นเมอืงเกา่รถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถงึไดท้า่นจะตอ้งน าสมัภาระ

ของทา่นเขา้หอ้งพักดว้ยตวัทา่นเอง  

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่อ้งขอวซีา่ 

ประเทศจอรเ์จยี อนุญาตใหอ้ยูไ่ดส้งูสดุ 365 วัน 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
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ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


