
 

 

รหัสทัวร LFT1902684 
ทัวรจอรเจีย เที่ยวฟน 6 วัน 3 คืน (GF) 
มิสเคตา – วิหารจวาร ี– วิหารสเวติสเคอเวรี - เทือกเขาคอเคซัสใหญ – ป�อมอนานูรี   
คาซเบกี้ – โบสถเกอรเกตี ้– กดูาอูร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาหเรน – ทบิลิซี 
08.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 

4 ประตู 10 เคานเตอร U สายการบินกัลฟ�แอร เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

เท่ียวบินทั้งไปและกลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทําการบิน ท้ังน้ีเปนไปตามกฎและตารางบิน
ของแตละซีซ่ันแตกตางกันออกไป 

กอนทําการออกตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามขอมูลกบัทางบริษัท กอนทุกคร้ัง 
11.00 น. ออกเดินทางสู บาหเรน ประเทศบาหเรน โดยสายการบินกัลฟ� แอร เท่ียวบินที่ 

GF151  (เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 
40 นาท ี

14.40 น.  ถึงสนามบินบาหเรน ประเทศบาหเรน จากน้ันใหทานเปลี่ยนเท่ียวบินเพ่ือเดินทาง
ตอ   

23.35 น. ออกเดินทางสู ทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบินกัลฟ� แอร เที่ยวบินที่ 
GF083 (เสิรฟอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 
(แวะพักเครื่องท่ีเมืองบากู) 

วันที่สอง บาหเรน – ทบิลิซี่ – มสิเคตา – วิหารจวาร ี– วิหารสเวติสเคอเวรี – ทบิลิซี 
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 

ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว  
นําทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. เปนศูนยกลาง
ทางศาสนาของประเทศจอรเจีย เมืองมิสเคตาเปนเมืองท่ีเกาแกที่สุดของจอรเจีย
อายุกวา 3,000 ป ต้ังอยูหางจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. ในอดีตเมืองนี้เคย



 

 

เปนเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย และเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 
500 ป กอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 แตตอนน้ีไมมีอะไรจากสมัยน้ันหลงเหลืออยู
แลว ศาสนาคริสตไดเขามาเผยแผ  ในเมืองน้ีในชวงศตวรรษที่ 4 ตอมาองคการ
ยูเนสโกไดขึ้นทะเบียน โบราณสถานแหงเมืองมิสเคตา (Historical monument 
of Mtskheta) เปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ.1994  
นําทานชม วิหารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึ่งเปนวิหารในรปูแบบของคริสต
ศาสนาออรโธ ดอกท่ีถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีมี
แมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมนามคิวารี และแมน้ําอรักวีและถามอง
ออกไปขามเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักร
ของไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีต้ังแต 
400 ปกอนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษท่ี 5 จากน้ันนําทานชม วิหารสเวติ
สเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคําวา Sveti หมายถึง "เสา" และ 
Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกงายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สรางราว
ศตวรรษท่ี 11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักด์ิสิทธ์ิที่สุดของจอรเจีย 
สรางข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้ง
ยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถอืศาสนา
คริสต   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซ ี(Tbilisi) เปนเมืองหลวงและเมืองใหญ
ท่ีสุดของจอรเจีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําคูรา (Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามตควารี 
(Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร
ประมาณ 1.1 ลานคน เมืองน้ีถูกสรางโดย วาคตัง จอรกาซาลี (Vakhtang 
Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ไดกอต้ังเมืองน้ีข้ึนใน
คริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ใน
ประวติัศาสตรเมืองน้ีอยูในสายทาง
หน่ึงของเสนทางสายไหม และ
ปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะ
ศูนยกลางการขนสงและการคา 
เน่ืองจากความไดเปรียบทาง
ยุทธศาสตรในแงท่ีต้ังที่เปนจุดตัด
ระหวางทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป นํา



 

 

ทานชม มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือ
อีกช่ือหน่ึงคือโบสถ Sameba เปนโบสถหลกัของคริสตจกัรออรทอดอกซจอรเจีย 
อีกท้ังยังถูกจดัใหเปนส่ิงกอสรางทางศาสนาที่มีขนาดใหญมากท่ีสุดในแถบอาว
เปอรเซีย และมีความสูงเปนอันดับ 3 ของโลกอีกดวยกน จากน้ันนําทานสู สะพาน
แหงสันติภาพ (The Bridge of peace) เปนอีกหน่ึงงานสถาปตยกรรมที่
นาสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปคนิกชาวอิตาเล่ืยนช่ือ Michele De 
Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย เปด
อยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางน้ันถกูออกแบบและ
สรางที่อิตาลี และนําเขามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพ่ือเขามาติดตัง้ในเมืองทบิลิซ ี
ท่ีต้ังน้ันอยูบนแมน้ํามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดหลายมุมจาก
ในเมือง และยังมี illuminating ท่ีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED ท่ีติดตัวรอบตัว
สะพานเปนเวลา 90 นาทีกอนท่ีพระอาทิตยจะลับขอบฟ�า  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่สาม เทือกเขาคอเคซัสใหญ – ป�อมอนานูร ี– คาซเบกี้ – โบสถเกอรเกต้ี – กูดาอูร ี– 

ทบิลิซ ี 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญ เปนเสนทางสําหรับใชในดาน

การทหารท่ีเรียกวา Georgian Military Highway สรางข้ึนโดยสหภาพโซเวียต
สมัยที่จอรเจียตกอยู ภายใตการปกครองสําหรับใชเปนเสนทางมายังภูมิภาคแหงน้ี 
นําทานออกเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัสใหญ (Greater Caucasus) ระยะทาง 
80 ก.ม. เปนเทือกเขาสูงขนาดใหญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป มคีวามยาวประมาณ 
1,100 กม.ที่เปนเสนกั้นพรมแดนระหวาง รัสเซียและจอรเจีย ระหวางทางใหทาน
ไดชม ป�อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป�อมปราการเกาแก ถกูสรางขึ้นในสมัย
ศตวรรษท่ี 16-17 ชมรองรอยของซากกําแพงที่ลอมรอบป�อมปราการแหงน้ีไว
เปรียบเสมือนมานท่ีซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลังท่ีต้ังอยูภายใน ซึ่งเปน
โบสถของชาวเวอรจ้ิน ภายในยังมี หอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญท่ีต้ังตระหงาน จากมมุ
สูงของป�อมปราการน้ีจะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อางเก็บน้ําชินวารี 
(Zhinvali) จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยงั เมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) ระยะทาง 
88 ก.ม. หรือปจจบุันเรียกวา เมืองสเตปนสมนิดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพ่ิง
เปลี่ยนเมื่อป 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโธดอก ช่ือ สเตฟาน ไดมาพํานัก
อาศัยและกอสรางสถานท่ีสําหรับจําศีลภาสนาข้ึน เมืองน้ีเปนเมืองเล็กๆต้ังอยูริม
ฝم�งแมน้ําเทอรกี้ ถือเปนศูนยกลางการทองเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัส 
(Caucasus) ที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มภีูมิทัศนท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้ง
เปนจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 จากน้ันนําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส 
(Caucasus) นําทานไปชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี ้(Gergeti Trinity 
Church) ซึ่งถกูสรางข้ึนในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา 
(Tsminda Sameba) ช่ือท่ีเรียกที่นิยมกันของโบสถศักด์ิแหงน้ีสถานท่ีแหงน้ี
ต้ังอยูริมฝم�งขวาของ แมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายัง
สถานทีท่องเที่ยวข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ในกรณีท่ีฝนตกหนักหรือถนนถูกปดกัน้
ดวยหิมะที่ปกคลุมอยู จนทําใหการเดินทางอาจจะเปนอุปสรรค ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีทองเที่ยวตามความเหมาะสม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองกูดาอูร ี(Gudauri) ระยะทาง 32 ก.ม. ซึง่เปนเมือง

สําหรับสกีรีสอรทที่มีชือ่เสียงท่ีต้ังอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส
ใหญท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลง
ท่ีพักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือน
เมษายน ซึ่งเปนชวงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา นําทานออก
เดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรือเทียบเทา 3 ดาว 
วันที่ส่ี ซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี – ทบิลิซี – ถนนคนเดินรุสทาเวล ี 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองซิกนาก ี(Sighnaghi) ระยะทาง 109 ก.ม. เปนเมือง
ศูนยกลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตีที่อยูทางดานใตของประเทศ 
เปนเมืองเล็กๆที่มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยู
ประมาณ 4,000 คนมีการปลูกพืชพันธุไมหลายอยางโดยเฉพาะตนองุนพันธุ
ตางๆ จึงทําใหเปนเมืองท่ีมีความสําคัญท่ีมีการทําเหลาไวน ผลิตพรม และผลิต
อาหารท่ีสําคัญของจอรเจีย ซึ่งตอมาไดรบัการบูรณะและปรับปรุงใหมีความ
เจริญรุงเรือง พรอมกบัส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆมากมาย จึงทําใหมีช่ือเสียง
สําหรับนักทองเที่ยวใหทานไดชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนาก ี
ท่ีต้ังอยูในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญท่ีมีภูมิอากาศแบบส่ีฤดูในหน่ึงปและมีอุณหภูมิ
ปานกลาง ในฤดรูอนมอุีณหภูมิสูงที่สุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส สวนในฤดู
หนาวอุณหภูมิจะอยูที่ประมาณ 1 องศา 
นําทานเดินทางสู วิหารบอดี (Bodbe Monastery) เปนวิหารของชาวจอรเจียน
ท่ีนับถือศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกถูกสรางขึ้นในครัง้แรกราวศตวรรษที ่9 และ
ตอมาในศตวรรษที่ 17 ก็ไดมีการ  สรางตอเติมขึ้นมาอีก จนกระท่ังวหิารแหงน้ีมี
ความสําคัญและเปนหน่ึงในวิหารท่ีจะมีนําทองเท่ียวเดินทางมาทําพิธีแสวงบุญ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานออกเดินทางสู ควาเรล ี(Kvareli) ระยะทาง 60 ก.ม. แปลวา “ไวน” ของ
แควนคาเคต ิที่เปน 1ในเขตที่เปนแหลงผลิตไวนของจอรเจีย ที่ท่ีมีดินฟ�าอากาศ
เหมาะตอการปลูกองุนทําไวน โดยมกีารทําอุโมงคสกดัเขาไปในภูเขาขนาดมหึมา 
จํานวน 15 อุโมงคและมีเสนทางเช่ือมแตละอุโมงค เพ่ือใหเปนที่เก็บไวนใน
อุณหภูมิเหมาะสม จากน้ันใหทานไดชิมไวนคูวาเรลี รสเลิศ ไวนทองถิ่นที่มีชื่อเสียง
ท่ีสุดในภูมิภาคและสามารถซื้อกลับไดในราคายอมเยาว  (ประเทศจอรเจียมี
ช่ือเสียงเรื่องไวนโดยท่ีทานไมเคยไดทราบมากอน ไวนดํา หรือ ไวนเหลือง เน่ือง
ดวยวีธีการทําไวนและพันธุองุนของจอรเจียจะมีความพิเศษ ไวนแดงจะเขมจนสี
ออกดํา สวนไวนขาวจะเขมจนออกเหลือง) นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี 
(Tbilisi) ระยะทาง 141 ก.ม. จากน้ันใหทานไดอิสระชอปปم�งที ่ถนนคนเดินรุสทาเว
ล ี(Rustaveli Street) เปนถนนท่ีมีสินคามากมาย อาทิของท่ีระลกึ ของฝาก 
สินคาหลายหลายประเภท ใหทานไดชอปปم�ง โดยบริเวณน้ีจะมรีานอาหารช่ือดังคือ 
Samikitno ที่เปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง โดยดานหนาของรานจะมปี�าย I love 
Tbilisi ท่ีเหมือนเปน Landmark สําหรับการถายภาพของนักทองเที่ยว 
*** อิสระอาหารค่ํา *** 

พักที่    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรือเทียบเทา 3 ดาว 



 

 

วันทีห่า ป�อมนาริคาลา – โบสถเมเตหคี – โรงอาบน้ําแรเกาแก – อิสระชอปปم�ง ณ ถนนคน
เดินรุสทาเวลี 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสู ป�อมนาริคาลา (Narikala Fortress) ชมป�อมปราการ
ซึง่เปนป�อมโบราณ สรางในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และตอมา
ในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมกีารกอสรางตอขยายออกไปอีก 
และตอมาในสมัยของกษัตริย เดวดิ (ปค.ศ.1089-1125) ไดมกีารสรางเพ่ิมเติมข้ึน
อีก ซึ่งตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกช่ือ ป�อมแหงน้ีวา นาริน 
กาลา (Narin Qala) ซึง่มีความหมายวา ป�อมอันเล็ก (Little Fortress) นําทาน
ไปชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) โบสถที่มีประวัติศาสตรอยูคูบานคูเมือง
ของทบิลิซี ต้ังอยูบริเวณริมหนาผาของแมน้ํามทวารี เปนโบสถหน่ึงที่สรางอยูใน
บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเปนประเพณีโบราณท่ีมมีาแตกอน กษัตริยวาคตัง 
ท่ี 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป�อมและโบสถไวท่ีบริเวณน้ี ตอมาในป ค.ศ.1278-
1284 จากน้ันชม โรงอาบน้ําแรเกาแก (Bath Houses) ท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเรื่องบอ
น้ํารอนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) จากน้ันใหทานอิสระ ถนน
คนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซึง่เปนถนนใหญของเมืองที่มช่ืีอเสียงและ
กลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรางขึ้นที่มีรูปรางลกัษณะใหญโตแข็งแรง และ
ยังเต็มไปดวยรานคาที่มีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ มากมาย และตามบริเวณทางเทา
ยังเต็มไปดวยรานคาที่ขายของท่ีระลึกที่เปนสินคาพ้ืนเมืองอันหลากหลาย 
*** อิสระอาหารกลางวัน *** 

  สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินทบิลิซ ี
17.50 น. ออกเดินทางสู บาหเรน ประเทศบาหเรน โดยสายการบินกัลฟ� แอร เท่ียวบินที่ 

GF082  (บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่ง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง 

14.40 น.  ถึงสนามบินบาหเรน ประเทศบาหเรน จากน้ันใหทานเปลี่ยนเท่ียวบินเพ่ือเดินทาง
ตอ 

22.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินกัลฟ� แอร เท่ียวบินที่ GF152 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาท ี 

วันทีห่ก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
08.55 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
พรอมความประทับใจ 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหอง
ละ 
2 – 3 ทาน 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป เสริม
เตียง  

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป ไมเสรมิ
เตียง 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน พักเด่ียว 

27 ต.ค. – 1 พ.ย. 
62 29,900 29,900 28,900 13,900 5,900 

3 – 8 พ.ย. 62 29,900 29,900 28,900 13,900 5,900 
17 – 22 พ.ย. 62 29,900 29,900 28,900 13,900 5,900 
 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดระบวุันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 23 กก. จํากัดทานละ 1 ใบ 
 คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  

 คาประกันการเดินทางครอบคลมุเรื่องสุขภาพ ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุ
มากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 

ครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
หมายเหตุ : ขอยกเวนเปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรม 



 

 

 ภาษีภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบรกิารไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเคร่ืองดืม่และคาอาหารท่ีส่ังเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 23 กก. 
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 36 USD /ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวัน

เดินทาง) 
 คาทิปหัวหนาทัวร 18 USD  

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง 

1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
15,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทวัรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวน
ตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะหัก
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 



 

 

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางข้ันตํ่า 20 ทานรวมใน
คณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 10-14 
ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 
1,000 บาท 
2.ในกรณีท่ีทางประเทศจอรเจีย หรือ ประเทศ อารเมเนีย ส่ังใหมกีารระงับการใหวีซาา ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เพ่ือดําเนินการขอวีซาโดยตรงกับทางศูนยรับยื่นวีซา 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง 
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 
5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 
6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปล่ียนไดปรบัข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได 
9.คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 



 

 

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 
12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรอื มี
สวนตองรับผดิชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ กต็าม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผดิชอบของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมด 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมคีาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
16.บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร 
ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 



 

 

19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
21.กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทาน
ออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทาน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 
22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  


