
 

 

 
 

 

 

กําหนดการเดินทาง 

วันแรกของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ 

(EK)โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯจะคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง…. 

 

วันท่ีสองของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูมิ-ทบิลิซี-มิทสเคต้า-ชมเมือง-ทบิลิซี 

03.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย

โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK) เที่ยวบินท่ี

EK377/EK2200*.*.*.แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองดูไบ: 

0715-1225 *.*.*. 



 

15.55 น. (เวลาท้องถิ่น)ถึงเมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอร์เจียเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของ

จอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าคูรา (KURA) หรือ  เรียกว่าแม่นํ้ามตควารี (MTKVARI) เมืองนี้ถูก

สร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี (VAKHTANG GORGASALI)กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบี

เรีย) ได้ก่อตั้งเมืองน้ีขึ้นในค.ศ.ท่ี 2 เป็นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม ละปัจจุบันยังมี

บทบาทสําคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เน่ืองจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์

ในแง่ที่ตั้งท่ีเป็นจดุตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป.... 

จา ก น้ั น นํ า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง มิ ท ส เ ค ต้ า

(MTSKHETA)(26 กม.) เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึง

ของประเทศและในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของ

แคว้นมอสเคต้าและเทียนิตื้ เ น่ืองจากมีโบราณสถาน

ทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้น

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 

ชมวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) เป็นวิหารแบบ

ของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกท่ีถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษ

ท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่นํ้าสองสายไหลมา

บรรจบกัน คือ แม่นํ้ามิควารีและแม่นํ้าอรักวีและบริเวณท่ี

กว้างใหญ่ ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย

(KINGDOM OF IBERIA)ซ่ึงได้เคยปกครองดินแดนใน

บริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษท่ี 5….. 

ชมวิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) เป็นโบสถ์อีกแห่งหน่ึงท่ีอยู่ใน

บริเวณของมิทสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกซ่ึงถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 11…

นําท่านเดินทางกลับสู ่เมืองทบิลิซี(TBILISI)(25 กม.) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  BEST WESTERN ART HOTELหรือเทียบเท่า 

วันท่ีสามของการเดินทาง   ทบิลิซี-เทือกเขาคอเคซัส-คาซเบกี้-กูดาอูรี-ทบิลิซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ 

ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางไปตาม

ทางหลวงที่สําคัญซ่ึงเป็น



 

เส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหารทีเ่รียกว่า GEORGIAN MILITARY HIGHWAYได้ถูกสร้าง

ขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยท่ีจอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองสําหรับใช้เป็นเส้นทางมายัง

ภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเส้นทางเดียวท่ีจะนําท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ 

(GREATER CAUCASUS)(80 กม.)ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดน

ระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย  

นําท่านชมป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานท่ีก่อสร้างอันเก่าแก่มีกําแพง

ล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่นํ้าอรักวี ท่ีตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 23 กม.ซ่ึงถูกสร้าง ขึ้นให้

เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังท่ีถูกสร้างได้อย่างงดงามและยัง

มีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทําให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบ้ืองล่างและอ่างเก็บ

นํ้าซินวาลี (ZHINVALIRESERVOIR) และยังมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีสําคัญสําหรับนํานํ้าท่ีเก็บ

ไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมกับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 

ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่

เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) 

(90 กม.) ซ่ึงเป็นชื่อเมือง

ดั้งเดิมแต่ปัจจุบันได้เปล่ียนมาเป็นชื่อสเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA)หลังจากนักบุญ

ในนิกายออร์โธด๊อกชื่อสเตฟานได้มาพํานักอาศัยและก่อสร้างสถานท่ีสําหรับจําศีลภาวนา 

ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่นํ้าเทอร์กี้ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมี

อุณหภู มิ ท่ีอ ยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแ ล้ง ท่ี

ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศ

เย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิ ท่ีประมาณ-5องศาฯ ใน

เดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสดุ 



 

จากน้ันนําท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส 

(CAUCASUS)นําท่านชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้(GERGETI TRINITY CHURCH) 

ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA 

SAMEBA) ซ่ึงเป็นชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของ

แม่นํ้าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้  

*.*.*. (การเดินทางมายังสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะท่ีปก

คลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากท่ีสุด)*.*.*. 

จากน้ันเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี (GUDAURI)(35 กม.) เมืองสําหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีชื่อเสียงท่ี

ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่ีมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 

2,100เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียท่ีจะนิยมมาเล่นในเดือน

ธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา… นําท่าน

เดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี(TBILISI)(121 กม.) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  BEST WESTERN ART HOTELหรือเทียบเท่า 

วันท่ีสีข่องการเดินทาง  ทบิลิซี-ซิกนากี-ควาเรสี-ทบิลิซี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิกนากี(SIGHNAGHI) (109 

กม.) เมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากีในจังหวัด

คาเคตีท่ีอยู่ทางด้านใต้ของประเทศ มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้

หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ เป็นเมืองท่ีมี

ความสําคัญท่ีมีการทําเหล้าไวน์ผลิตพรมและผลิตอาหารท่ี

สําคัญของจอร์เจีย ซึ่งต่อมาได้รับการบูรณะและปรับปรุงให้

มีความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกับสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ

มากมาย บรรยากาศของเมืองท่ีตั้งอยู่ในบริเวณเทือกคอเค

ซัสใหญ่ท่ีมีภูมิอากาศแบบสี่ฤดูในหน่ึงปีและมีอุณหภูมิปาน

กลางในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดประมาณ 25 องศา

เซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอุณหภูมิจะอยู่ท่ีประมาณ 1 

องศา 

นําท่านเดินทางสู่ วิหารบอดี(BODBE MONASTERY) 

เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนท่ีนับถือศาสนาคริสต์นิกาย



 

ออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษท่ี 9 และต่อมาในศตวรรษท่ี 17 ก็ได้มีการสร้าง

ต่อเติมขึ้นมาอีก .... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองควาเรลี(KVARELI)(61 กม.) แปลว่า ไวน์ของแคว้นคาเคติท่ีเป็น 1

ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นทําไวน์โดยมีการ

ทําอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมาจํานวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์

เพื่อให้เป็นท่ีเก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม  

จากน้ันให้ท่านได้ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ ไวน์ท้องถิ่นท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในภูมิภาคและสามารถซ้ือ

กลับได้ในราคาย่อมเยาว์*.*.*. ประเทศจอร์เจียมีชื่อเสียงเรื่องไวน์โดยท่ีท่านไม่เคยได้ทราบมา

ก่อน ไวน์ดํา หรือ ไวน์เหลือง เน่ืองด้วยวีธีการทําไวน์และพันธุ์องุ่นของจอร์เจียจะมีความพิเศษ

ไวน์แดงจะเข้มจนสีออกดําส่วนไวน์ขาวจะเข้มจนออกเหลือง *.*.*.  

นําท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) (141 

กม.)...อิสระช้อปป้ิงท่ีถนนคนเดินรุสทาเวลี(RUSTAVELI 

STREET) เป็นถนนท่ีมีสินค้ามากมาย อาทิของท่ีระลึกของ

ฝาก สินค้าหลายหลายประเภท โดยบริเวณน้ีจะมีร้านอาหาร

ชื่อดังคือ SAMIKITNOท่ีเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดย

ด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I LOVE TBILISI ท่ีเหมือนเป็น LANDMARK สําหรับการถ่ายภาพ

ของนักท่องเที่ยว... 

ค่ํา  *.*.*. อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*. 

ท่ีพัก  BEST WESTERN ART HOTELหรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้าของการเดินทาง   ทบิลิซี-ชมเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า 

(NARIKALA FORTRESS) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อม

โบราณท่ีถูกสร้างในราวศตวรรษท่ี 2 ในรูปแบบของชูริสท

ซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสมํ่าเสมอกันและต่อมา

ในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีกและต่อมาใน

สมัยของกษัตริย์เดวิด(ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมือ่พวกมอง

โกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา (NARIN QALA)ซ่ึงมีความหมาย



 

ว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้พังทลายลง เพราะว่าเกิด

แผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทําลายไป 

นําท่านชมโบสถ์เมเตห์คี (METEKHI CHURCH) เป็นโบสถ์ท่ี

มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริม

หน้าผาของแม่นํ้ามทวารี เป็นโบสถ์หน่ึงท่ีสร้างอยู่ในบริเวณท่ี

มีประชากรอาศัยอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน 

กษัตริย์วาคตังท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้

ท่ีบริเวณน้ีต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ้นต์ เดมิทรีอัส ที่2 ให้

มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทําลาย และได้มีการก่อสร้าง

ขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทําลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีก…. 

นําท่านชม THE BRIDGE OF PEACEสะพานคน

เดินสไตล์โมเดริ์นสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2010 โดยใช้

เหล็กและกระจกใสสร้างข้ามแม่นํ้ามตควารี เพื่อ

เชื่อมฝั่งเมื่อเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี มีความยาว

ประมาณ 150 เมตร ซึ่งสะพานแห่งน้ีถือเป็น

สัญลักษณ์ของทบิลิซียุคใหม่... 

ชมโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ (BATHHOUSES)ท่ีน่ีมีชื่อเสียงในเรื่องบ่อนํ้าร้อนกํามะถันธรรมชาติ 

(SULPHUR SPRING WATER)…. 

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  

13.30น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศ

ไทย  

16.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินท่ีEK2201/EK374 

  *.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองดูไบ: 2015-2235 *.*.*. 

วันท่ีหกของการเดินทาง   ประเทศไทย 

07.35 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…. 

*.*.*. @@ *.*.*. 

 

 

 

 



 

*.*.*. อัตราค่าใช้จ่าย *.*.*. 

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ ่

เด็กต่ํากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ํากว่า 

12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

03-10 มี.ค.//14-01 เม.ย. 

3, 17, 24 เม.ย. 

6, 00, 07 พ.ค. 

3, 17, 04 มิ.ย. 

1, 15, 02 ก.ค. 

5, 01, 06 ส.ค. 

2, 16, 03 ก.ย. 

0, 7, 14, 01 ต.ค. 

4, 00, 05 พ.ย. 

2, 11 ธ.ค. 

44,900.- 4,900.- 

02, 06 ธ.ค. 32,700.- 2,700.- 

 

อัตราน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสําหรับการเปล่ียนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้า

พักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทําให้ต้องการเปล่ียนย้ายเมือง หรือ

เพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก  

** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรม

ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะ

ไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจําเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมน้ันไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอ



 

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัด

รัต และไม่มีอ่างอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

แตกต่างกัน 

5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนย้ายเพื่อการ

รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่าน้ัน) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือ

เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่าน้ัน 

6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

อัตราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

ค่านํ้าหนัก 

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย

จากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบกํากับภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่ม

สั่งพิเศษ 

ค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทิปคนขับรถ / ไกด์ท้องถิ่น / ร้านอาหาร / โรงแรม / ไกด์ไทย = 80.- ยูเอส/ ท่าน 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา 

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

 



 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงนิมัดจํา ท่านละ 00,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 13วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิก

การเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง  

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีท่ี

เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียน

ตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ

ท่านละ 1,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-07 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์

เต็มจํานวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบ

แพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในน้ันด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี

ต่างประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา

มาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋ว

เครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบินให้ระบุ

ข้อความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ 

(ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถ

เรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแล้ว 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัท

ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ี

กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้



 

เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการ

เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง

ให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

- เมื่อท่านทําการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้วในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี

การเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย

ทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชําระค่ามัดจําทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของ

บริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ

บริษัท ที่ได้ระบุไว้ท้ังหมด 

- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ

บินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา 

เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและ

ร่างกายและอํานาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอิน

เท่าน้ัน 

 กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  

และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ

ถูกปฏิเสธการเข้า 



 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่

ในดุลพินิจของ 

สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ

ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ

ถาวร และถึงแม้ว่า 

ท่านจะถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้อง

ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามนัดหมาย และ 

โปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และ

หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่

ในดุลพินิจของ 

ทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่น้ี 

 เมื่อท่านทําการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้ว ใน 

กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทาง

บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็น

ท่ีรักเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจ

ตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุข

ของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความ

ปลอดภัย / เว้นมี 

ใบรับรองแพทย์) 



 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้ง

บริษัทฯ ก่อน 

จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซ้ือทัวร์ เพื่อ

หาข้อสรุปร่วมกัน) 

 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ

คํายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ันได้ 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้อง

จบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปล่ียน - เมื่อท่านจองทัวร์และ

ชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ

จําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ี

พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด

ประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ี เกิด

จากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, 

การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การ

นัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธ

ออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทน

ประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความ

คุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดย

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อ

เฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่าย



 

ใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสําคัญ 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH


