
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

ทบิลซ่ีิ – บอร์โจมิ – กระเช้าชมววิ - อลัคลัซิเคห์ – ป้อมอลัคลัซิเคห์ – วาดเซีย 
โบสถ์บาทูม ิ- ล่องเรือทะเลด า – ถ า้โพรมีธีอุส – คูไทซี - โบสถ์ เกลาตี – โกรี 

พพิธิภัณฑ์ สตาลนิ – อลัลซิิเคห์ - ป้อมอานานูรี – วหิารจวารี – วหิารสเวตสิโควี ่– ซิงนากี 
โบสถ์นินา - หอนาฬิกา – สะพานสันติภาพ – โบสถ์เมเตคี 

ก าหนดการเดินทาง 
14-21 พ.ย.//02-09 ธ.ค.//28 ธ.ค.-04 ม.ค. //25 ม.ค.-01 ก.พ.//09-16 ก.พ.// 18-25 มี.ค. 63 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



 
 

 

วนัที่1  กรุงเทพฯ – โดฮา 
22.00 พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ P สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอย

ให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ 
วนัที่2  โดฮา – ทบิลซ่ีิ – บอร์โจมิ – กระเช้าชมววิ 
01.45 น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองทบิลซ่ีิ ประเทศจอร์เจยีโดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เทีย่วบิน QR837 
05.25 เดนิทางถึงสนามบินโดฮา เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 
07.15 ออกเดนิทางต่อโดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เทีย่วบิน QR355 
11.30 เดนิทางถึงสนามบินโนโว อเลก็เยฟกา ประเทศจอร์เจยี น าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นน าท่าน

เดนิทางเข้าสู่ตวัเมือง น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทบิลซ่ีิ 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง บอร์โจมิ (Borjomi) เมืองแห่งธรรมชาติ อนัสวยงามของ

จอร์เจีย เมืองท่ีมีสายน ้ าแร่อนับริสุทธ์ิ ส่งออกน ้ าแร่ไปขายหลายประเทศทัว่โลก 
จากนั้ นน าท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมิ ให้ท่าน
ถ่ายภาพตามอิสระ  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่  Golden Tulip Borjomi Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3  บอร์โจมิ – อลัคลัซิเคห์ – ป้อมอลัคลัซิเคห์ – วาดเซีย – โบสถ์ – บาทูม ิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านออกเดินทางสู่ วาดเซีย (Verdzia) แวะถ่ายภาพความงามของ โบสถ์เก่าแก่ (Church of Dormition) สถานท่ีท่ีตอ้งแวะมา

ชมของจอร์เจีย หน่ึงในสถานท่ีท่ีได้มีการกล่าวถึงไวใ้นวรรณกรรม 
อศัวินหนงัเสือด า (The Knight in the Panther’s skin) โดยกวี รัสตเวล่ี 
ในยคุการปกครองของ ทามาร์มหาราช ราชินีผูย้ิง่ใหญ่ผูน้ าแสงทองมาสู่
จอร์เจียน อารามดงักล่าวตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูง มีถ ้ามากมาย มีโถงโบสถท่ี์
มีภาพจิตกรรมฝาผนังเก่ียวกบัเร่ืองราวศาสนานิกายจอร์เจียนออร์โธด๊
อกซ์ และต่อมาได้รับการท้ิงร้าง จนปัจจุบันได้มีการท าเป็นแห่ง
ท่องเท่ียวส าคญั  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองบาทูม ิเมืองบาทูมิเป็นเมืองเศรษฐกิจส าคญัของจอร์เจีย 

ตั้งอยูใ่นเขตอดัยารา เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นเขตร้อนริมทะเลด าของประเทศ
จอร์เจีย มีอุตสหากรรมส่งออกผลิตผลทางการเกษตร และ อาหารแปร
รูปทะเล น าท่านแวะถ่ายรูปกบัไฮไลท์ส าคญัของบาทูมิ แวะถ่ายรูปกับ 
Sea Side Park หอคอยท่ีมีตวัอกัษรจอร์เจีย แวะถ่ายรูปกับจตุรัส เพียซ
ซ่า จตุรัสส าคญัของบาทูมิ ถ่ายรูป สถาปัตยกรรมแห่งรัก คนคู่ Ali และ Nina  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่  Best Western Batumi hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



 
 

 

วนัที่4  บาทูมิ – ล่องเรือทะเลด า – ถ า้โพรมีธีอุส – คูไทซี – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ บาทูมิ น าท่านล่องเรือชมเมืองบาทูมิ และ ชม

ความงามของทะเลด า ท่านจะไดช้มความงามของเมืองและเห็นถึงความ
สวยงามของทะเลด า ทะเลด าเกิดจากดินชายฝ่ังบริเวณน้ีมีแร่ธาตุจากพืช
พ้ืนเมืองจนท าใหท้รายและดินกลายเป็นสีด า ดูแปลกตา  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชม ถ ้า โพรมีธีอุส(Prometheus Cave) ถ ้าท่ีมีหินงอกหินยอ้ย 

เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติท่ีหาชมไดย้าก ถ ้ าแห่งน้ีคน้พบคร้ัง
แรก เม่ือราว คริสตศกัราช 1984 และในปี 2012 ไดมี้การปรับปรุงดา้นใน
ใหเ้หมาะแก่การท่องเท่ียว ซ่ึงมีการประดบัไฟงดงามตระการตา ส่วนช่ือ
ของถ ้าโพรมีธีอุส เป็นหน่ึงในช่ือของเทพในปรนมักรีก เป็นเทพผูน้ าไฟ
มาใหม้นุษยใ์ช ้ท าใหม้นุษยเ์กิดการพฒันา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง 
คูไทซี (Kutaisi City) มหานครท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศ
จอร์เจีย ตั้งอยูท่างทวีปตะวนัตกของประเทศ น าท่านเดินชมเมืองคูไทซี 
เมืองแห่งความงดงามดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปะ โอบลอ้มดว้ยหุบเขาป่าสนผลดัใบ ใหท่้านแวะถ่ายรูปกบัเมือง  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่  Best Western Kutaisi Hotel หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5 คูไทซี – โบสถ์ เกลาต ี– โกรี – พพิธิภณัฑ์ สตาลนิ – อลัลซิิเคห์ – ทบิลซ่ีิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางสู่โบสถ์เกลาตี (Gelati Church) Unesco world Heritage โบสถแ์ห่งน้ี

ตั้งอยูบ่นเชิงเขาในเมืองคูไทซี โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนโดยพระราชประสงคข์อง เดวิด 
ท่ี4 ผูป้กครองจอร์เจียราว ศตวรรษท่ี 10 – 11 เป็นแห่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมของ
จอร์เจีย ศูนยก์ลางของปรัชญา โบสถแ์ห่งน้ีมีผูเ้ดินทางมาศึกษามากมาย ทั้งดา้นวิทยา
ศาตร์และปรัชญา แมแ้ต่ชนชั้นสูงก็ส่งบุตรหลานมาเรียนเช่นกัน ภายในโบสถ์มี
ภาพเขียนอนัสวยงามมากมายอีกดว้ย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองโกรี (Gori) น าท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลนิ (Joseph 

Stalins Museum) เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้บอกเล่าเร่ืองราวของ 
สตาร์ลิน อดีตผูน้ าคอมมิวนิสโซเวียตท่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก อีกทั้งยงัมีการแสดง
อัตชีวประวัติตั้ งแต่ เ กิดจนตาย น าท่านออกเดินทางสู่ เ มือง  อัพลิสต์ซิ เคห์ 
(Uplistsikhe) เ มืองแห่งน้ีดัดแปลงจากถ ้ ามาเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อน
คริสตกาล ซ่ึงเป็นสถานท่ีโบราณมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ของจอร์เจีย น าท่านชม
หมู่บ้านถ ้ า โดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน ส่วนกลางนั้ นมีพ้ืนท่ีกวา้งและใหญ่ท่ีสุด มี
สถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยสร้างจากการตดัหิน และเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่
อาศยัของมนุษย ์ภายในถูกสร้างให้เช่ือมโยงกนัผ่านช่องอุโมงค์และทางเดินแคบๆ 



 
 

 

และ บางจุดมีการท าขั้นบนัได ไปยงัจุดต่างๆภายในถ ้า จากการส ารวจโดยนกัโบราณคดีไดพ้บเคร่ืองใชม้ากมาย รวมทั้งเคร่ืองทอง
เคร่ืองเงินโบราณ ยงัมี ของใชท้ าจากเซรามิคและแกะสลกัลวดลายท่ีสวยงามอีกดว้ย ขา้วของตัง่ต่างเหล่าน้ีไดถู้กน าไปเก็บไวใ้น
พิพิธภณัฑส์ตาร์ลิน 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พกัที่  Ramada Encore Tbilisi  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  ทบิลซ่ีิ – ป้อมอานานูรี – วหิารจวารี – วหิารสเวตสิโควี ่– ซิงนาก ี– โบสถ์นินา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านผ่านเส้นทางส าคัญซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีใช้ในด้านการทหาร เรียกว่า 

“Georgian Military Highway” สร้างโดยสหภาพโซเวียต ซ่ึงเคยถูกควบคุม
ภายใตก้ารทหารของโซเวียต เส้นทางแห่งน้ีจ าน าท่านสู่เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ 
(Greater Caucasus) มีความยาวราวๆ 1,100 km ระหวา่งทางให้แวะถ่ายรูปวิว
ป้อม อานานูริ (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสร้างอนัเก่าแก่ โดยมีก าแพง
ลอ้มรอบและตั้งตระหง่านโดดเด่น ระหวา่งทางจะไดช้มความงามของอ่างเก็บ
น ้ า ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองมัคเคต้า (Mtskheta) 
เมืองทางดา้นเหนือของทบิลิซ่ี น าท่านชม วหิารจวารี( Jvari Monastery) วิหาร
รูปแบบศิลปะจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ท่ีสร้างราวๆศตวรรษท่ี 6 มีความโดดเด่น
ตรงท่ีตั้งอยูบ่นเขาท่ีมีแม่น ้ า แม่น ้ ามิควาวารีและแม่น ้ าอรักว ีจากนั้น น าท่านแวะ
ชมวิหารสเวติสโคเวรี(Svetitskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่ง
ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองมคัสเคตา้ลกัษณะโบสถ์วิหารศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธ
อร์ดอกท่ีสวยงาม 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดนิทางต่อสู่เมือง ซิงนาก ี(Sighnaghi) เมืองเลก็ๆท่ีมีประชากรไม่หนาแน่นมากนกั คงไวด้ว้ยรูปแบบการด าเนินชีวิต

แบบชนนบท ชาวบา้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ ผลิตไร่ไวน์ เป็น
เมืองท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกเมืองหน่ึงของจอร์เจีย น าท่านชมวหิารเซนต์นี
นา (Monastery Saint Nina) (157 km)วิหารโบราณ อดีตเคยใชเ้ป็นท่ีพกั
ของนกัแสวงบุญเล่ืองช่ือของจอร์เจีย สร้างข้ึนราวๆ ศตวรรษท่ี 9 และมี
การใชป้ระโยชน์ยาวนานต่อเน่ือง ต่อมาในราวๆ ศตวรรษท่ี 17 ไดมี้การ
ต่อเติมวิหารมากข้ึน วิหารแห่งน้ีไดช่ื้อวา่วิหารท่ีเคยเป็นท่ีพ านักของร่าง
องคเ์ซนตนี์น่า ศาสดาหญิงผูเ้ป็นท่ีเล่ือมใสของชาวจอร์เจีย เป็นผูป้ระกาศ
ศาสคริสตนิ์กายออโธดอกซ์เป็นศาสนาประจ าชาติของประเทศจอร์เจียจากนั้น  จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ทบิลิซี เมือง
หลวงของประเทศจอร์เจีย หวัใจแห่งเศรษฐกิจและความเจริญกา้วหนา้ของอุตสาหกรรมในจอร์เจีย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! รับชมโชว์แบบประเพณีพื้นเมืองจอร์เจยี 

พกัที่  Ramada Encore Tbilisi หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 



 
 

 

วนัที่7 ทบิลซ่ีิ – ชมเมือง – หอนาฬิกา – สะพานสันตภิาพ – โบสถ์เมเตค ี– สนามบิน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านชมเมืองทบิลิซ่ี เมืองหัวใจแห่งจอร์เจีย ศูนยก์ลางความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี ควบคู่ไปกบั วฒันธรรมและวิถี

ชีวติแห่งจอร์เจียนแท ้เมืองท่ีอยูติ่ดริมฝ่ังแม่น ้ าส าคญัอยา่งแม่น ้ า คูรา (Kura) เมืองแห่งน้ีถูกสร้างโดยกษตัริยจ์อร์กาซาลี (Vakhtang 
Gorgasali) เจา้ผูก่้อตั้งนครแห่งน้ี ไดฉ้ายาวา่ กษตัริยจ์อร์เจียแห่งคาร์ตลี“ ไอบีเรีย” เมืองแห่งน้ีสร้างถูกสร้างข้ึนราว ศริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 4  น าท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทางเก่าให้ท่านไดช้มบรรยากาศตวัเมืองตึกราบา้นช่องแบบจอร์เจีย ให้
ท่านได้ชมความสวยงามของสุเหร่าซ่ึงมีกล่ินไอแห่งวฒันธรรมโบราณแวะถ่ายรูปกับสถานท่ีส าคญัของเมืองได้แก่ สะพาน
สนัติภาพ (Peace Bridge), โบสถเ์มเตคี (Metekhi), โรงอาบน ้ า (Sulphur Bath), เดินเล่นยา่นถนน Shardeni แวะถ่ายรูป หอนาฬิกา 
(Theatre Clock), โบสถ ์Anchiskhati  

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่สนามบิน โนโว อเลก็ซิเยฟกา้ ทบิลิซ่ี เช็คอินเพ่ือเตรียมเดินทางกลบั 
21.25 เดนิทางสู่โดฮา ด้วยสายการบินการ์ต้า QR358  
23.30 เดนิทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า 

วนัที่8 โดฮา – กรุงเทพมหานคร 
02.00 เดนิทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินการ์ต้า QR834 
12.30 เดนิทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดภิาพ  
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

พ.ย.-ธ.ค. 2562 48,900 48,900 48,900 12,900 

28 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563 55,900 55,900 55,900 14,900 

ม.ค.-มี.ค. 63 48,900 48,900 48,900 12,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ทบิลิซ่ี -กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิ
ต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการ
ปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 น ้าด่ืม 1 ขวดต่อวนั  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ี
แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรม
ท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถท่านละ 18 USD ต่อท่าน 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น วนัละ 18 USD ต่อท่าน  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระ 35,000.- ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้าย

ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 



 
 

 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้เอกสาร

ต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะ
สามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั 
และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียว
ทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถ้วนตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง 
และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋

มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) 
ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่
ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการ
ต่อรองระหว่างบริษทัฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พกัต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษทัเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่ง

หน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั 
ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตมีดัจ ากบั    

สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 



 
 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณา

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 
3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่
ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น 
การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


