
 

 

รหัส LFT1903622 
ทัวรจอรเจีย เที่ยวฟน บินตรง - กอรี คูทายสิ  7 วัน 4 คืน (XJ) 
ป�อมอนานูรี – คาซเบกี้ – เปลี่ยนรถ 4WD โบสถเกอรเกตี ้– เมืองกูดาอูรี – อนุสรณสถานรัสเซีย 
จอรเจีย – เมืองทบิลิซี – ถนนคนเดินรุสทาเวลี 
 

 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
23.55 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินแอร เอเชียเอ็กซ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท ฯ ใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 

 
วันที่สอง กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – กรุงทบิลิซี่ – ป�อมอนานูร ี– คาซเบกี้ – เปลี่ยนรถ 4WD โบสถ

เกอรเกตี้ – เมืองกูดาอูร ี– อนุสรณสถานรัสเซีย จอรเจีย – เมืองทบิลิซี – ถนนคนเดิน
รุสทาเวลี 

03.00 น. ออกเดินทางสู กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินแอร เอเชียเอ็กซ เที่ยวบินที ่
XJ008 (เสิรฟอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ช่ัวโมง 25 นาที  

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) 
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าสัมภาระ นําทานออกเดินทางไปตามทาง
หลวงที ่ส ําคัญเส นทางสําหรับใชในดานการทหาร ที ่ เร ียกวา Georgian Military 
Highway สรางขึ้นโดยสหภาพโซเวียต สมัยที่จอรเจียตกอยูภายใตการปกครองสําหรับใช
เปนเสนทางมายังภูมิภาคแหงน้ี ระหวางทางใหทานไดชม ป�อมอนานูรี (Ananuri 
Fortress) ป�อมปราการเกาแก ถูกสรางขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปจจุบันยังคงมีซาก
กําแพงที่ลอมรอบป�อมปราการ เปรียบเสม ือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ ทั้ง 2 
หลังที่ต้ังอยูภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญต้ัง
ตระหงาน หากมองจากมุมสูงของป�อมปราการน้ีลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอาง
เก็บน้ําชินวารี (Zhinvali) นําทานออกเดินทางสู เมืองกูดาอูร ี (Gudauri) ระยะทาง 39 
ก.ม. ซึ่งเปนเมืองสําหรับสกีรีสอรท ที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขา
คอเคซัสใหญที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลง
ที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจีย เปนชวงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา นํา
ทานออกเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เทือกเขาขนาดใหญแหง
หนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม. และเปนเสนกั ้นพรมแดนระหวาง 
สหพันธรัฐรัสเซียกับสาธารณรัฐจอรเจีย 

 กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารทองถิ่น) 
จากนั้นนําทานไปยังจุดเปลี่ยนรถ ขึ้นรถขับเคลื่อน 4 ลอ 4WD เพื่อเขาสูใจกลางหุบเขา
คอเคซัส (Caucasus) นําทานชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity 
Church) สถานที ่ที่งดงามและเปนไฮไลทสําคัญ ตัวโบสถสรางขึ้นในราวศตวรรษที ่14 มี
อีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ
ศักด์ิแหงน้ีสถานที่แหงน้ีต้ังอยูริมฝم�งขวาของ แมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบกี้ (หาก
ถนนถูกปดดวยหิมะและสงผลกระทบตอการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ



 

 

เปลี่ยนแปลงสถานที่ทองเที่ยวตามความเหมาะสม ซึ่งจะคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก) 
ระหวางทางที่เดินทางกลับแวะชม อนุสรณสถาน รัสเซีย-จอรเจีย อนุสรณสถานหินโคง
ขนาดใหญ บนเนินเขา ถนนจอรเจียนมิลิแทรีไฮเวย เปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของ
จอรเจีย สรางข้ึนในป 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ป ของสนธิสัญญาจอรจีเอฟ
สกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพันธระหวางสหภาพโซเวียต และจอรเจีย 
นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. ชมวิวสองขางทาง
และพักผอนบนรถตามอัธยาศัย  

คํ่า   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
จากน้ันใหทานไดอิสระชอปปم�งที ่ถนนคนเดินรุสทาเวล ี (Rustaveli Street) เปนถนนที่
มีสินคา อาทิ ของที่ระลึก ของฝาก สินคาหลายหลายประเภท ใหทานไดชอปปم�ง ตาม
อัธยาศัย 

พักที่    โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สาม เมืองมิสเคตา – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ สตาลิน – 

เมืองคูทายสิ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม 

นําท านเดินทางสู  เม ืองมิสเคต า (Mtskheta) 
ระยะทาง 40 ก.ม. ในอดีตมิสเคตา เคยเปนเมือง
หลวงแหงแรกของประเทศจอรเจีย ในสมัยอาณาจักร
ไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเปนราชอาณาจักร
ของจอร เจ ียในชวง 500 ปก อนคริสตกาล เปน
ศูนยกลางทางศาสนาที่สําคัญ และมีอายุเกาแกที่สุด
ของจอรเจีย อายุมาก กวา 3,000 ป ตอมาองคการ
ยูเนสโกไดขึ้นทะเบียน โบราณสถานแหงเมืองมิสเคตา 
( Historical monument of Mtskheta)  เ ป น
มรดกโลก เมื่อป ค.ศ.1994 นําทานชม วิหารจวารี 
(Jvari Monastery) ซึ ่งเปนวิหารในรูปแบบของ
คริสตศาสนาออรโธ ดอกที่ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงนี้ตั้งอยูบนภูเขาที่มี
แมนํ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมนามิควารี และแมนํ้าอรักวีและถามองออกไปขาม
เม ืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที ่กว างใหญซ ึ ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย 
(Kingdom of Iberia) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีต้ังแต 400 ปกอนคริสตกาล
จนถึงราวคริสตศตวรรษที่ 5 จากนั้นนําทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli 
Cathedral) ซึ ่งคําวา Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียก



 

 

งายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สรางราวศตวรรษที ่11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทาง
ศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที ่สุดของจอรเจีย สรางขึ ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มีขนาดใหญเปน
อันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหัน
มานับถือศาสนาคริสต นําทานออกเดินทางสู เมืองกอร่ี (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. เมือง
แหงประวัติศาสตร เปนที่รูจักกันดีวาเปน บานเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) 
ชาวจอรเจียที่ในอดีตเปนผู  ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 
และมีช่ือเสียง เร่ืองความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชม พิพิธภัณฑสตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผูนําของลัทธิคอมมิวนิสต 
เปนคลังขอมูลหลักของอาคารที่ซับซอนคือ หอศิลป� ขนาดใหญในรูปแบบ กอธิคของสตาลิน 
เริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2494 ในฐาน ะพิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงลัทธิสังคมนิยม แตอยาง
เห็นไดชัดวาตั้งใจจะเปนอนุสรณแกสตาลินผูเสียชีวิตในป พ.ศ. 2496 การจัดแสดง
นิทรรศการถูกแบงออกเปนหกโถง ตามลําดับเวลาและมีหลายรายการที่ถูกตองหรือถูก
กลาวหาโดยสตาลิน รวมทั้งเฟอรนิเจอรสํานักงานของเขาผลงานสวนตัวและของที่ระลึกที่
เขาทําไวตลอดหลายปที ่ผานมา นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถาย
ภาพวาดและบทความในหนังสือพิมพ การแสดงผลสรุปดวยหน่ึงในสิบสองชุดของ หนากาก 
แหง ความตาย ของสตาลินถายไมนานหลังจากที่เขาเสียชีวิต สมควรแกเวลา นําทานออก
เดินทางไปยัง เมืองคูทายสิ ระยะทาง 150 ก.ม. เปนเมืองที่มีประชากรมากสุดเปนอันดับ
สามของประเทศ ตั้งอยูทางตะวันตกของทบิลิซี คูทายสิ เปนเมืองเอกของภูมิภาคอิเมเรติ 
(Imereti Region) ต้ังอยูริมแมน้ําริโอนี (Rioni River) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่    โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สี่ อารามเกลาติ – โบสถเบกราต ิ– อุพลิสชิเค – ปราสาทราบาติ – เมืองทบิลิซี 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม อารามเกลาติ (Gelati Monastery) โบสถสําคัญประจําเมือง สรางขึ้นตาม
พระประสงคของกษัตริยเดวิดที่ 4 กษัตริยผูปกครองประเทศจอรเจีย ในชวงศตวรรษที ่10–
11 โดยที่อารามน้ันจะประกอบไปดวยโบสถ 2 แหง คือ  โบสถพระแมมารี และโบสถเซนต
จอรจ–เซนตนิโคลัส ภายในตัวโบสถน้ันจะมีภาพเขียนเฟรสโก ที่สวยงาม นอกจากน้ีอาราม
เกลาตินั้นยังเปนสถาบันชั้นนําของประเทศที ่ผลิตนักวิทยาศาสตร,นักเทววิทยาและ
นักปราชญชื่อดังเปนจํานวนมาก ซึ่ง องคการยูเนสโกไดประกาศให เกลาติแหงนี้เปนหน่ึง 
ในมรดกโลกสถาน เมื ่อป ค.ศ.1944 อีกดวย จากนั้นนํา ทานไปชม โบสถเบกราติ 
(Bagrati Church) โบสถนิกายออรโธดอกซที ่ใหญที ่ส ุดในประเทศจอรเจีย และมี
ความสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมจนไดขึ้นทะเบียนเปนม  รดกโลก โบสถสรางขึ้นมา



 

 

ตั ้งแต ศตวรรษที่ 11 หลังจากการสู รบแย งชิงจนไดรับชัยชนะจากสงครามรวบรวม
อาณาจักรกลับมาเปนปกแผนได ซึ่งตอมาไดถูกทําลายจากผลของสงครามกับเติรก สงผล
ทําใหโบสถนั้นไดรับความเสียหายไปบางสวน ปจจุบันไดรับการบูรณะสมบูรณแบบและ
สวยงาม 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู อุพลิสชิเค จากนั้นนําทานเขาชม ปราสาทราบาติ สรางขึ ้นครั้งแรก
ในชวงศตวรรษที ่13 และมีการลอมรอบอาณาเขตดวยแนวกําแพงหินที่เอาไวป�องกันขาศึก
โจมตี โดยตัวปราสาทน้ันรับเผชิญหนาจากการรุกรานหลายคร้ังไมวาจะจาก ติมูแลงก ออต
โตมัน หรือรัสเซีย ตอมาหลังจากจอรเจียอยูใตการปกครองของรัสเซีย ตัวป�อมก็ไดถูกละทิ้ง 
จนกระทั่งมีการฟم�นฟุในป 2012 ในปจจุบันนั้นตัวปราสาทแบงออกเปน 2 สวน ไดแกสวน
ดั้งเดิมของป�อม และสวนที่สราใหม โดยจัดเปนศูนยอาหารและของฝาก จากนั้นนําทาน
เดินทางกลับสู เมืองทบิลีซี (Tbilisi) ระยะทาง 370 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่    โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันทีห่า เมืองทบิลีซ ี – ตลาดกลางทบิลิซี่ – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเจีย – สะพานแหง

สันติภาพ – พิเศษ ม้ือคํ่า ชมการแสดงและดนตรีพ้ืนเมือง  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานแวะชมสินคาของฝาก ณ ตลาดกลางทบิลิซี ่เลือกซื้ออาหารทองถิ่นแปลกตา 
ผลไมแหงสุดคุมคา หรือเครื่องแตงกายแบบชาวจอรเจียก็ยังสามารถหาซื้อได ณ ที่น่ี นํา
ทานเดินทางสู เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเจีย (The Chronicle of Georgia) เปน
อนุสาวรียที่ตั้งอยูบนเนินเขาใกลกับอางเก็บน้ําทบิลิซี อนุสาวรียเปนที่รูจักกันวาเปนอนุสรณ
สถานทางประวัติศาสตรของจอรเจีย ถูกสรางขึ ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอรเจีย – 
รัสเซียและสถาปนิก Zurab Tsereteli อนุสรณถูกสรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3000 ปแหง
อํานาจอธิปไตยของจอรเจียและ 2000 ปแหงศาสนาคริสตในจอรเจีย เสายักษทั้ง 16 หลัง
บนเนินเขาสะทอนถึงประวัติศาสตรของจอรเจียและผูปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา 

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ รานอาหารทองถิ่น 
น ํ าท  านชม สะพานแห งสันติภาพ  (The Bridge of peace)  เป นอ ีกหน ึ ่ งงาน
สถาปตยกรรมที่นาสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนช่ือ Michele 
De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย เปดอยางเปน
ทางการเมื่อวันที ่6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางน้ันถูกออกแบบและสรางที่ประเทศอิตาลี 
และนําเขาสวนประกอบโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเขามาติดต้ังในเมืองทบิลิซี ที่ต้ังน้ันอยู



 

 

บนแมนํ้ามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง และยังมี 
illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED  

คํ่า   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ชมโชวระบําพื้นเมือง + ชิมไวนทองถิ่น
จอรเจีย 
พักที่    โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่หก มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – ป�อมนาริคาลา – Mother of Georgia – โบสถเมเตหคี 

– โรงอาบน้ําแรเกาแก – ถนนคนเดินชาเดอน่ี – สนามบิน  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซ ี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีก
ช่ือหน่ึงคือโบสถ Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรทอดอกซจอรเจีย อีกทั้งยังถูก
จัดใหเปนสิ่งกอสรางทางศาสนาที่มีขนาดใหญมากที่สุดในแถบอาวเปอรเซีย และมีความสูง
เปนอันดับ 3 ของโลก นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสู ป�อมนาริคาลา (Narikala Fortress) 
ชมป�อมปราการซึ่งเปนป�อมโบราณ สรางในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และ
ตอมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก 
และตอมาในสมัยของกษัตริย เดวิด (ปค.ศ.1089-1125) ไดมีการสรางเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่ง
ตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกชื่อ ป�อมแหงนี้วา นาริน กาลา (Narin 
Qala) ซึ ่งมีความหมายวา ป�อมอันเล็ก (Little Fortress) ชมรูปป  น Mother of a�م
Georgia หรืออีกช่ือหน่ึงคือ Kartlis Deda เปนรูปปم�นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขา
โซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปم�นน้ีสรางขึ้นในป ค.ศ. 1958 เพื่อฉลอง
นครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ป และเปนรูปปم�นที่สะทอนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคน
จอรเจียไดเปนอยางดี มือขางหน่ึงของรูปปم�นจะถือดาบ สวนมืออีกขางหน่ึงจะถือแกวไวน ซึ่ง
มีความหมายวาหากใครที่มาเยือนจอรเจียแบบศัตรูเธอจะใชดาบในมือขวาฟาดฟนใหแดด้ิน 
แตหากใครที่มาเยือนอยางมิตรไมตรี เธอจะตอนรับดวยไวนในมือซายอยางอบอุนและอ่ิม
หนําสําราญ นําทานไปชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) โบสถที่มีประวัติศาสตร
อยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบริเวณริมหนาผาของแมนํ้ามทวารี เปนโบสถหนึ่งที่สราง
อยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเปนประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน กษัตริยวาคตัง ที่ 
1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป�อมและโบสถไวที ่บริเวณน้ี ตอมาในป ค.ศ.1278-1284 
จากนั้นชม  โรงอาบนํ้าแรเกาแก (Bath Houses) ที่นี ่มีชื ่อเสียงในเรื ่องบอนํ้าร อน
กํามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)  

กลางวัน   รับประทานอาหาร ณ ภัตราคาร 
จากนั้นใหทานอิสระ ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซึ ่งเปนถนนใหญของ
เมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรางขึ้นที่มีรูปรางลักษณะใหญโต
แข็งแรง และยังเต็มไปดวยรานคาที่มีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ มากมาย และตามบริเวณ



 

 

ทางเทายังเต็มไปดวยรานคาที่ขายของที่ระลึกที่เปนสินคาพื้นเมืองอันหลากหลาย โดย
บริเวณน้ีจะมีรานอาหารช่ือดัง โดยดานหนาของรานจะมีป�าย I love Tbilisi ที่เหมือนเปน 
Landmark สําหรับการถายภาพของนักทองเที ่ยวสมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู
สนามบินทบิลิซี 

22.00 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินแอร เอเชียเอ็กซ เที่ยวบินที ่XJ009 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 45 นาที  

 
วันทีเ่จ็ด  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
08.45 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 
 

******************************* 
 
 
 

อัตราคาบริการตอทานและเง่ือนไขการใหบริการ 
เที่ยวฟน บินตรง จอรเจีย กอรี คูทายส ิ7 วัน 4 คืน  

โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ 
กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักหองละ 

2 – 3 ทาน 
เด็กอายุไมเกิน 

12 ป เสริมเตียง  
เด็กอายุไมเกิน 

12 ป ไมเสริมเตียง พักเดี่ยว 

27 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 42,990.- 42,990.- 42,990.- 5,990.- 
 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
  ต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
  ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงิน

พักหองเด่ียว) 
  อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  
  คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 25 กก. จํากัดทานละ 1 ใบ เทาน้ัน 
  คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
  คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 



 

 

  คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 
บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)  

  ภาษีภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
  คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขา

ประเทศของคนตางชาติ (Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คา
อินเตอรเน็ต ฯลฯ 

  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,
การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและ
เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

  คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนด 25 กก. 
  คาทิปไกดทองถิ่น คนขับรถ 2,000 บาท ทริป/ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง) 
  คาทิปหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับความพึงพอใจในบริการที่ทานไดรับ 

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซหรืออีเมล
รายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองท่ีน่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท 
2. คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินคาทัวรทั้งหมด 20 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ันบริษัท 
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามคาใชจายที่เกิดขึน้
จริง 
3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทาน
ไดยอมรับในเง่ือนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแลว 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะหักคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัท ฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
2. ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 70% 
3. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวซีาอนุมัต ิ
หากยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 



 

 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1. โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา 30 ทาน รวมในคณะตามที่
กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 10 – 14 ทาน ตองเพิ่มเงินทานละ 
2,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 15 – 19 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 1,000 บาท 
2. ในกรณีท่ีทางประเทศจอรเจีย หรือ ประเทศ อารเมเนีย สั่งใหมีการระงับการใหวีซาา ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพิ่มเติมตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อ
ดําเนินการขอวีซาโดยตรงกับทางศูนยรับยื่นวีซา 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตาง ๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
ทั้งน้ีใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ใหถือเปน
ขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ให
สอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
5. รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา 
(Partner) เทาน้ัน 
6. อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน 
คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่
คณะจะเดินทาง 
7. ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์
ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืน
เงินได 
9. คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเทีย่ว
พรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนิน
โดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน ๆ 
11. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 
12. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทางดวย
วัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนี



 

 

ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย และ อ่ืน ๆ ที่เขาขายผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับการ
กระทําดังกลาวทั้งสิ้น 
13. หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวย
เหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 
14. ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตาง ๆ ใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม
พึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
15. ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง 
บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ 
ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
16. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมี
สาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาที่เปน
ตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือความ
ลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย 
การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ 
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความไมพึง
พอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและ
พฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว 
ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
สุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 
20. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
21. กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน 
โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจง
ใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาวแลว 
22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัท ฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 
บริษัท ฯ ไมรับผิดชอบ หากเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 



 

 

 


