
 

 

รหัสทัวร FIN1903201 
ทัวรจอรเจีย เที่ยวฟน บินตรง HAPPY NEW YEAR 2020  
7 วัน 4 คืน (XJ) 
เมืองกอรี่ พิพิธภัณฑสตาลิน อุพลิสชิเค เมืองทบิลิซี เทือกเขาคอเคซัส ป�อมอนานูรี  
เมืองคาซเบกี้ เมืองสเตปนสมินดา โบสถเกอรเกตี ้เมืองกูดาอูรี เมืองมิสเคตา วิหารจวาร ี
วิหารสเวติสเคอเวรี สะพานแหงสันติภาพ พิพิธภัณฑแหงชาติจอรเจีย  
มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ทบิลิซี ป�อมนาริคาลา ถนนคนเดินชาเดอน่ี  

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินแอร เอเชียเอ็กซ เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 

 
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ – กอร่ี – พิพิธภัณฑสตาลิน – อุพลิสชิเค – ทบิลิซ่ี      
03.00 น. ออกเดินทางสู กรุงทบลิิซี ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินแอร เอเชียเอ็กซ 

เที่ยวบินที่ XJ008 (บริการอาหารและน้ําด่ืม) ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 
45 นาที  

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 
ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นํา
ทานออกเดินทางสู เมืองกอร่ี (Gori) ระยะทาง 90 ก.ม. เปนเมืองแหง
ประวติัศาสตร เปนที่รูจักกันดีวาเปน บานเกดิของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph 
Stalin) ชาวจอรเจียท่ีในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 
1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียง เร่ืองความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรี
แหงน้ี นําทานชม พิพิธภัณฑสตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผูนําของลัทธิ
คอมมิวนิสต เปนคลังขอมูลหลักของอาคารที่ซับซอนคือ หอศิลป� ขนาดใหญใน
รูปแบบ กอธิคของสตาลิน เร่ิมข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2494 ในฐานะพิพิธภัณฑ
ประวติัศาสตรแหงลัทธิสังคมนิยม แตอยางเห็นไดชัดวาต้ังใจจะเปนอนุสรณแกสตา
ลิน ผูเสียชีวิตในป พ.ศ. 2496 การจดัแสดงนิทรรศการถกูแบงออกเปนหกโถง 
ตามลําดับเวลาและมีหลายรายการท่ีถูกตองหรือถูกกลาวหาโดยสตาลิน รวมทั้ง
เฟอรนิเจอรสํานักงานของเขาผลงานสวนตัวและของที่ระลึกที่เขาทําไวตลอดหลาย
ปที่ผานมา นอกจากน้ียังมีภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถายภาพวาดและ
บทความในหนังสือพิมพ หนากากแห ความตายของสตาลินถายไมนานหลังจากที่
เขาเสียชีวิต 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากน้ันนําทานออกเดินทางสู อุพลิสชิเค (Ulistsikhe Cave)  หน่ึงในเมืองถํ้า
เกาแกของจอรเจีย มีการต้ังถิน่ฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3,000 ป
กอน ในอดีตชวงยคุโบราณกอนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique 
periods) ชวง 500 ปกอนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเปนศูนยกลางทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม และชวงที่เมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือ ในชวงคริสตวรรษที่ 
9 ถึง 11 กอนจะถูกรกุรานโดยชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษที่ 13 และถูก
ปลอยใหเปนเมืองราง ทานจะไดพบกับศาสนสถานที่มีหองโถงขนาดใหญท่ีชาวเพ
แกน (ลัทธิทองถิ่น) ใชเปนท่ีประกอบพิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิของคน
ในแถบน้ีกอนที่ศาสนาคริสตจะเขาเม่ือ 1,700 ปกอน และยังมีหองตาง ๆ ซึ่งคาด
วาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที ่9 นําทานออก
เดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi)  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่    โรงแรม TIFLIS TBILISI หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่สาม ป�อมอนานูรี – คาซเบกี้ – น่ังรถ 4WD – โบสถเกอรเกต้ี – กูดาอูรี – ทบิลิซ ี 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญ เปนเสนทางสําหรับใชในดาน

การทหารท่ีเรียกวา Georgian Military Highway สรางข้ึนโดยสหภาพโซเวียต 
สมัยที่จอรเจียตกอยูภายใตการปกครอง สําหรับใชเปนเสนทางมายังภูมิภาคแหงน้ี  



 

 

นําทานออกเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 
ก.ม. เปนเทือกเขาสูงขนาดใหญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 
1,100 กม.และเปนเสนกั้นพรมแดนระหวาง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐ
จอรเจีย ระหวางทางใหทานไดชม ป�อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป�อม
ปราการเกาแก ถกูสรางขึ้นราวศตวรรษท่ี 16 – 17 ปจจุบันยงัคงมีซากกําแพงที่
ลอมรอบป�อมปราการ เปรียบเสมือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ ทั้ง 2 
หลังที่ต้ังอยูภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอร ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาด
ใหญต้ังตระหงาน หากมองจากมมุสูงของป�อมปราการน้ีลงมา จะมองทัศนียภาพที่
สวยงามของอางเก็บน้ําชินวารี (Zhinvali) สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยงั 
เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปจจุบันเรียกวา  

เมืองสเตปนสมินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพิ่งเปลี่ยนเมื่อป 2006 หลังจาก
นักบุญนิกายออรโธดอกซ ช่ือ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานท่ี
สําหรับจําศีลภาสนาข้ึน เมืองน้ีเปนเมืองเล็ก ๆ ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําเทอรกี้ ถือเปน
ศูนยกลางการทองเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ท่ีสําคัญของประเทศ
จอรเจีย มีภูมิทัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมท้ังเปนจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้  

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 (ในกรณีท่ีถนนถูก
ปดกั้นดวยหิมะและสงผลกระทบตอการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ทองเที่ยวตามความเหมาะสม ซึ่งจะคํานึงถึงความปลอดภัย
เปนหลัก) 



 

 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองกูดาอูร ี(Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซึง่เปนเมือง
สําหรับสกีรีสอรท ที่มีช่ือเสียงที่ต้ังอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส
ใหญ ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงน้ีเปน
แหลงที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถงึเดือน
เมษายน ซึ่งเปนชวงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา นําทานออก
เดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่    โรงแรม TIFLIS TBILISI หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 
วันที่ส่ี มิสเคตา – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวาร ี– ทบิลิซี – สะพานแหงสันติภาพ  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคตา 
เคยเปนเมืองหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจยี สมัยอาณาจักรไอบีเรีย 
(Kingdom of Iberia) ซึ่งเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปกอน
คริสตกาล เปนศูนยกลางทางศาสนาที่สําคัญ และมีอายเุกาแกที่สุดของจอรเจีย 
อายมุาก กวา 3,000 ป ตอมาองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียน โบราณสถานแหง
เมืองมิสเคตา (Historical monument of Mtskheta) เปนมรดกโลก เมื่อป 
ค.ศ.1994 นําทานชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบ
ของคริสตศาสนาแบบจอรเจียนออรโธด็อกซ สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหาร
แหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีแมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมน้ํามคิวารี และ
แมน้ําอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณท่ีกวางใหญซึ่งในอดีต
เคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) จากน้ันเดินทางไปชม 
วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคําวา Sveti หมายถึง 
"เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวติ" เรียกงาย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาทีม่ีชีวิต 
โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธ์ิที่สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดย
สถาปนิกชาวจอรเจีย มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกท้ังยังเปน
ศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต   
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซ ี(Tbilisi) ระยะทาง 25 ก.ม. เปนเมือง
หลวงและเมืองใหญท่ีสุดของจอรเจีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําคูรา (Kura) หรือเรียกวา 
แมน้ํามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. 
และมีประชากรประมาณ 1.1 ลานคน เมืองน้ีถูกสรางโดย วาคตงั จอรกาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงคารตล ี(ไอบีเรีย) ไดกอต้ังเมืองน้ี
ข้ึนในคริสตศตวรรษที ่4 เมืองทบิลิซ ิเปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคม

และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูในสายทางหน่ึงของ
เสนทางสายไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและ
การคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงท่ีต้ังที่เปนจดุตดัระหวางทวีป



 

 

เอเชียกบัทวีปยุโรป จากน้ันนําทานสู สะพานแหงสันติภาพ (The Bridge of 
peace) เปนอีกหน่ึงงานสถาปตยกรรมท่ีนาสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย 
สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 
เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย เปดอยางเปนทางการเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 
2010 โครงสรางน้ันถกูออกแบบและสรางท่ีประเทศอิตาล ีและนําเขา
สวนประกอบโดยรถบรรทุกมากกวา 200 คัน เพ่ือเขามาติดตั้งในเมอืงทบิลิซี ท่ีต้ัง
น้ันอยูบนแมน้ํามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากใน
เมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่    โรงแรม TIFLIS TBILISI หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 
วันทีห่า เมืองเกาทบิลิซ่ี - พิพิธภัณฑแหงชาติจอรเจีย – โรงไวนทองถิ่น – ถนนคนเดินรุส

ทาเวลี 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู ยานเมืองเกาของทบิลิซี ่สัมผัสบรรยากาศท่ีจะทานยอนกลับ
ไปยังจอรเจียเมื่อรอยกวาปท่ีแลว โดยสองขางทางจะเต็มไปดวยบานของชาว
จอรเจีย ท่ียังคงอนุรักษไว บานบางหลังไดปรับปรงเป�นรานกาแฟ รานไวน คาเฟ� 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีรอใหนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกไดมาสัมผัส นอกจากน้ี
ภายในเมืองเกา ยังมีมสัยิดของชาวมุสลิมชีอะห และสุเหราของชาวลัทธิโซโรแอ
สเตอรที ่สรางขึ้นในศตวรรษท่ี 2 อีกดวย  จากน้ันนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑ
แหงชาติจอรเจีย ที่เก็บรวมรวมหลัหฐานประวติัศาสตรของชนชาวจอรเจีย ตั้งแต
ยุคสําริดจนกระทั่งยุคสมัยใหม ภายในมีอัญมณีและส่ิงประดิษฐอันวจิิตรตระการ
ตาที่ทําข้ึนดวยทองคําและเงินยอนหลังไปหลายพันป การจดัแสดงอ่ืน ๆ รวมถงึ
ซากศพมนุษยท่ีเกาแกที่สุดท่ีคนพบนอกแอฟริกาซากดกึดําบรรพ Homo 
Ergaster  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันทานแวะชม สินคาขึ้นช่ืออันดับ 1 ของจอรเจีย โรงไวนทองถิน่   นําทานแวะ
ชมไวนทองถิ่นท่ีมช่ืีอเสียง ถงึขนาดประธานาธิบดี ธีโอดอร รุสเวลท ของอเมริกา
ยังช่ืนชอบ หรือแมกระทั่งเหลาผูนําของโซเวียตตางกติ็ดใจเชนเดียวกนั จากน้ันให
ทานไดอิสระชอปปم�งที ่ถนนคนเดินรุสทาเวล ี(Rustaveli Street) เปนถนนท่ีมี
สินคามากมาย อาทิของท่ีระลกึ ของฝาก สินคาหลายหลายประเภท ใหทานไดช
อปปم�ง โดยบริเวณน้ีจะมีรานอาหารช่ือดังคือ Samikitno ท่ีเปดใหบริการ 24 



 

 

ช่ัวโมง โดยดานหนาของรานจะมีป�าย I love Tbilisi ที่เหมือนเปน Landmark 
สําหรับการถายภาพของนักทองเที่ยว 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่    โรงแรม TIFLIS TBILISI หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 
วันทีห่ก ป�อมนาริคาลา – Kartlis Deda - โบสถเมเตหคี – โรงอาบน้ําแรเกาแก – ถนน

คนเดินชาเดอน่ี – Central Market –  สนามบินทบิลิซี ่
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิทบิลิซ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) 
หรืออีกช่ือหน่ึงคือโบสถ Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจกัรออรทอดอกซ
จอรเจีย อีกท้ังยังถูกจดัใหเปน
ส่ิงกอสรางทางศาสนาที่มีขนาด
ใหญมากที่สุดในแถบอาว
เปอรเซีย และมีความสูงเปน
อันดับ 3 ของโลก นําทานขึ้น
กระเชาไฟฟ�าสู ป�อมนาริคาลา 
(Narikala Fortress) ชมป�อม
ปราการซึง่เปนป�อมโบราณ สราง
ในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบ
ของชูริส ทซิเค และตอมาในราว
ศตวรรษท่ี 7 สมัยของราชวงศอู
มัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก และตอมาในสมัยของกษัตริย เดวดิ (ป
ค.ศ.1089-1125) ไดมีการสรางเพ่ิมเติมขึ้นอีก ซึ่งตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามา
ยึดครอง ก็ไดเรียกช่ือ ป�อมแหงน้ีวา นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมาย
วา ป�อมอันเล็ก (Little Fortress) โดยระหวางทางทาจะพบกับ รูปปم�น Kartlis 
Deda หรือพระแมแหงจอรเจีย ที่มีความสูงถงึ 20 เมตร โดยทั้งสองขางน้ันจะถือ
ดาบและถวยไวน ท่ีหมายถึงความเปนมิตรกับผูท่ีมาเยี่ยมเยือนแตในขณะเดียวกัน
ก็พรอมที่จะตอสูกับผูรุกรานนําทานไปชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) 
โบสถท่ีมีประวติัศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ต้ังอยูบริเวณริมหนาผาของ
แมน้ํามทวารี เปนโบสถหน่ึงท่ีสรางอยูในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเปน
ประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน กษตัริยวาคตัง ที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป�อม
และโบสถไวที่บริเวณน้ี ตอมาในป ค.ศ.1278-1284 จากน้ันชม โรงอาบน้ําแร



 

 

เกาแก (Bath Houses) ที่น่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองบอน้ํารอนกํามะถันธรรมชาติ 
(Sulphur Spring Water) จากน้ันใหทานอิสระ ถนนคนเดินชาเดอน่ี 
(Shardeni Street) ซึ่งเปนถนนใหญของเมอืงที่มีช่ือเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป 
และอาคารที่ถูกสรางขึ้นที่มีรูปรางลักษณะใหญโตแข็งแรง และยังเต็มไปดวย
รานคาที่มีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ มากมาย และตามบริเวณทางเทายังเต็มไปดวย
รานคาที่ขายของที่ระลึกท่ีเปนสินคาพ้ืนเมืองอันหลากหลาย  

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน   
จากน้ันนําทานแวะชมสินคาของฝาก ณ ตลาดกลางทบิลิซ่ี เลือกซื้ออาหารทองถิ่น
แปลกตา ผลไมแหงสุดคุมคา หรือเครื่องแตงกายแบบชาวจอรเจียกย็ังสามารถหา
ซื้อได ณ ท่ีน่ี  

  สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินทบิลิซ ี
22.00 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร เอเชียเอ็กซ เที่ยวบินท่ี XJ009 

(บริการอาหารและน้ําด่ืม) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 35 นาที 
 
วันทีเ่จ็ด  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
08.35 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 
 

******************************* 
 
อัตราคาบรกิาร 
กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักหองละ 

2 – 3 ทาน 
เด็กอายุไมเกิน 
12 ป เสริมเตียง  

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป ไมเสรมิเตียง พักเด่ียว 

27 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 
63 46,990.- 46,990.- 45,990.- 6,900.- 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 



 

 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 25 กก. จํากดัทานละ 2 ใบ เทาน้ัน 
 คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

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

 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 25 กก. 
 คาทิปไกดทองถิ่น คนขับรถ 1,800 บาท /ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวัน

เดินทาง) 
 คาทิปหัวหนาทัวรข้ึนอยูกับความพึงพอใจในบริการที่ทานไดรับ 

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง 

1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมดัจําทานละ 
20,000 บาท 



 

 

2. คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงนิคาทัวรท้ังหมด 20 วนักอนการเดินทาง มิ
เชนน้ันบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือ
ตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามดัจําใหท้ังหมด โดยจะหัก
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 70% 
3. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วนัเกบ็คาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวี
ซาอนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินคามัดจําท้ังหมด 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางข้ันตํ่า 30 ทาน รวมใน
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 สั่งใหมกีารระงับการใหวีซาา ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เพ่ือดําเนินการขอวีซาโดยตรงกับทางศูนยรับยื่นวีซา 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตาง ๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใด ๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง 
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 



 

 

5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) เทาน้ัน 
6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปล่ียนไดปรบัข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ 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
คาบริการน้ัน ๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 
12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรอื มี
สวนตองรับผดิชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเขา - ออก
เมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผดิชอบคืนเงินทั้งหมด 
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 จากอุบัติเหตุตาง ๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
21.กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวา
ทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 
22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 


