
 

 

รหสั LFT1903623 
ทัวร เที่ยวฟน จอรเจีย มหานครแหงคอเคซสั 6 วนั 3 คนื (TK) 
มิสเคตา – วิหารจวารี - น่ังรถ 4WD – โบสถเกอรเกต้ี - ป�อมนาริคาลา – โบสถเมเตหคี –  โรง
อาบน้ําแรเกาแก – มหาวิหารศักด์ิสิทธิท์บิลิซี – สะพานแหงสันติภาพ – ถนนคนเดินชาเดอน่ี 

 

 
 
 
 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) – อิสตันบลู  
19.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ชั ้น 4 ประตู 10 เคานเตอร U สายการบินเตอรกิช แอรไลน  เจาหนาที่ของ
บริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตร
โดยสาร 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี
เที่ยวบินทั้งไปและกลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ทั้งน้ีเปนไปตามกฎและ
ตารางบินตามฤดูกาลทีแ่ตกตางกนัออกไป 
กอนทําการออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามขอมูลกบัทางบริษทั 
กอนทกุครั้ง 

23.30 น. ออกเดินทางสู อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบิน
ที่ TK069 (บนเครื่องเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม) ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 
ช่ัวโมง 55 นาที 

 
วันทีส่อง อิสตันบูล – ทบลิิซี ่–มิสเคตา – วิหารจวารี – ทบิลซิี่  
06.25 น.  ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี จากนั้นใหทานเปลี่ยนเที่ยวบินเพ่ือเดินทาง

ตอ   
07.45 น. ออกเดินทางสู กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินเตอรกิช แอรไลน 

เที่ยวบินที่ TK378 (เสิรฟอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง 25 นาที  

11.10 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 
ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา(Mtskheta)ระยะทาง 40 ก.ม. เมืองมิสเคตา 
เคยเปนเมืองหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย 
(Kingdom of Iberia) ซึ่งเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปกอน
คริสตกาล เปนศูนยกลางทางศาสนาที่สําคัญ และมีอายุเกาแกที่สุดของจอรเจีย 
อายุมาก กวา 3,000 ป ตอมาองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียน โบราณสถานแหง
เมืองมิสเคตา (Historical monument of Mtskheta) เปนมรดกโลก เมื่อป 
ค.ศ.1994 นําทานชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบ
ของคริสตศาสนาออรโธ ดอกที่ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงน้ีตั้งอยู
บนภูเขาที่มีแมนํ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมนามิควารี และแมนํ้าอรักวี
และถามองออกไปขามเมืองมิสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปน
อาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนใน
บริเวณนี้ตั้งแต 400 ปกอนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษที่ 5 จากนั้นนํา
ทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคําว า Sveti 
หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกงายๆรวมกันก็คือวิหาร
เสามีชีวิต สรางราวศตวรรษที่ 11 โบสถแหงนี้ถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มีขนาดใหญเปน
อันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความ
เชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต  จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี 
(Tbilisi) ระยะทาง 25 ก.ม. เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย 
ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าคูรา (Kura) หรือเรียกวา แมนํ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษา
ทองถิ่น ทบิลิซิ มีเน้ือที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลาน
คน เมืองนี้ถูกสรางโดย วาคตัง จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย



 

 

จอรเจียแหงคารตล ี(ไอบีเรีย) ไดกอตั้งเมืองน้ีขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิ
ลิซิ เปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส 
ในประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูในสายทางหนึ่งของเสนทางสายไหม และปจจุบันยังมี
บทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เนื่องจากความไดเปรียบ
ทางยุทธศาสตรในแงที่ตั้งที่เปนจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 พักที่   โรงแรม TIFLIS AVLABARI TBILISI หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันทีส่าม ป�อมอนานูรี – คาซเบกี้ – น่ังรถ 4WD – โบสถเกอรเกตี้ – กูดาอรูี – ทบิลซิี  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญ เปนเสนทางสําหรับใชในดาน

การทหารที่เรียกวา Georgian Military Highway สรางขึ ้นโดยสหภาพโซ
เวียตสมัยที่จอรเจียตกอยู ภายใตการปกครองสําหรับใชเปนเสนทางมายัง
ภูมิภาคแหงน้ี  
นําทานออกเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 
ก.ม. เปนเทือกเขาสูงขนาดใหญแหงหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 
1,100 กม.และเปนเสนกั้นพรมแดนระหวาง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐ
จอรเจีย ระหวางทางใหทานไดชม ป�อมอนานูรี  (Ananuri Fortress) ป�อม
ปราการเกาแก ถูกสรางขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปจจุบันยังคงมีซากกําแพงที่
ลอมรอบป�อมปราการ เปรียบเสมือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ ทั้ง 2 
หลังที่ตั้งอยูภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยม
ขนาดใหญตั้งตระหงาน หากมองจากมุมสูงของป�อมปราการนี้ลงมา จะมอง
ทัศนียภาพที่สวยงามของอางเก็บนํ้าชินวารี (Zhinvali) สมควรแกเวลานําทาน



 

 

เดินทางตอไปยัง เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปจจุบัน
เรียกวา เมืองสเตปนสมินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพ่ิงเปลี่ยนเม่ือป 2006  
หลังจากนักบุญนิกายออรโธดอกซ ชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสราง
สถานที่สําหรับจําศีลภาสนาขึ้น เมืองน้ีเปนเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําเทอรกี้ 
ถือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สําคัญของ

ประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจุดชมวิวของยอดเขา
คาซเบกี้  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
จากน้ันนําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเค
ซัส  (Caucasus) นําทานไปชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti 
Trinity Church) ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกช่ือเรียกกันวา ทสมิน
ดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถศักดิ ์แหงน้ี
สถานที่แหงน้ีตั้งอยูริมฝم�งขวาของ แมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือก 



 

 

เขาของคาซเบกี ้(ในกรณีที่ฝนตกหนักหรือถนนถูกปดกั้นดวยหิมะที่ปกคลุมถนน 
จนทําใหการเดินทางอาจจะเปนอุปสรรค ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ทองเที่ยวตามความเหมาะสม) นําทานออกเดินทางสู เมือง
กูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซึ่งเปนเมืองสําหรับสกรีีสอรททีมี่ช่ือเสยีง
ที่ตั ้งอยู บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่มีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้เปนแหลงที่พักผอนเลนสกี

ของชาวจอรเจียที่จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถงึเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวง
ที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองท
บิลิซ ี(Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
พักที่    โรงแรม TIFLIS AVLABARI TBILISI หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันทีส่ี ่ ป�อมนารคิาลา – โบสถเมเตหคี – โรงอาบน้ําแรเกาแก – มหาวหิารศักดิ์สทิธิท์

บิลซิี – สะพานแหงสนัตภิาพ – ถนนคนเดนิชาเดอน่ี  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานขึ ้นกระเชาไฟฟ�าสู  ป �อมนาริคาลา (Narikala Fortress) ชมป�อม
ปราการซึ่งเปนป�อมโบราณ สรางในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค 
และตอมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอ
ขยายออกไปอีก และตอมาในสมัยของกษัตริย เดวิด (ปค.ศ.1089-1125) ไดมี
การสรางเพ่ิมเติมขึ ้นอีก ซึ่งตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ได
เรียกชื่อ ป�อมแหงนี้วา นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายวา ป�อมอัน
เล็ก (Little Fortress) นําทานไปชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) โบสถ



 

 

ที่มีประวัติศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบริเวณริมหนาผาของแมนํ้า
มทวารี เปนโบสถหนึ่งที่สรางอยูในบรเิวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเปนประเพณี
โบราณที่มีมาแตกอน กษัตริยวาคตัง ที่ 1 แหงจอรกาซาล ีไดสรางป�อมและโบสถ
ไวที่บริเวณน้ี ตอมาในป ค.ศ.1278-1284 จากนั้นชม โรงอาบนํ้าแรเกาแก 
(Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบอนํ้ารอนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur 
Spring Water)  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
นําทานชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) 
หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรทอดอกซ
จอรเจีย อีกทั้งยังถูกจัดใหเปนสิ่งกอสรางทางศาสนาที่มีขนาดใหญมากที่สดุใน
แถบอาวเปอรเซีย และมีความสูงเปนอันดับ 3 ของโลก จากน้ันนําทานสู สะพาน
แหงสันติภาพ (The Bridge of peace) เปนอีกหนึ่งงานสถาปตยกรรมทีน่าสนใจ
ในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi 
สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย เปดอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางนั้นถูกออกแบบและสรางที่
ประเทศอิตาลี และนําเขาสวนประกอบโดยรถบรรทุก 200 คัน เพ่ือเขามาติดตัง้
ในเมืองทบิลิซี ที่ตั้งน้ันอยูบนแมน้ํามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็น
ไดหลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED 
จากนั้นใหทานอิสระ ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซึ่งเปนถนนใหญ
ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรางขึ้นที่มีรูปราง
ลักษณะใหญโตแข็งแรง และยังเต็มไปดวยรานคาที่มีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ 
มากมาย และตามบริเวณทางเทายังเต็มไปดวยรานคาที่ขายของที่ระลึกที่เปน
สินคาพ้ืนเมืองอันหลากหลาย 

  *** อิสระรับประทานอาหารคํ่า *** 
พักที่    โรงแรม TIFLIS AVLABARI TBILISI หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
 
 
วันทีห่า เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเจีย – ถนนคนเดนิรุสทาเวลี – สนามบิน – อสิตนับลู  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเจีย (The Chronicle of Georgia) 
เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยูบนเนินเขาใกลกับอางเก็บนํ้าทบิลิซี อนุสาวรียเปนที่รูจัก



 

 

กันวาเปนอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรของจอรเจีย ถูกสรางขึ้นโดยจิตรกร
ประติมากรชาวจอรเจีย – รัสเซียและสถาปนิก Zurab Tsereteli อนุสรณถูก
สรางขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลอง 3000 ปแหงอํานาจอธิปไตยของจอรเจียและ 2000 ป
แหงศาสนาคริสตในจอรเจีย เสายักษทั ้ง 16 หลังบนเนินเขาสะทอนถึง
ประวัติศาสตรของจอรเจียและผูปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา จากน้ันใหทาน
ไดอิสระชอปปم�งที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เปนถนนที่มีสินคา
มากมาย อาทิของที่ระลึก ของฝาก สินคาหลายหลายประเภท ใหทานไดชอปปم�ง 
โดยบริเวณนี้จะมีรานอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่เปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง 
โดยดานหนาของรานจะมีป�าย I love Tbilisi ที่เหมือนเปน Landmark สําหรบั
การถายภาพของนักทองเที่ยว 
*** อิสระอาหารกลางวัน *** 

  สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบนิทบิลซิ ี
18.05 น. ออกเดินทางสู อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบิน

ที่ TK383 (บริการอาหารวางและเครื่องดืม่บนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง 40 นาที 

19.45 น.  ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี จากนั้นใหทานเปลี่ยนเที่ยวบินเพ่ือเดินทาง
ตอ 

20.55 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK64 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 9 ช่ัวโมง 15 
นาที  

วันทีห่ก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) 
10.10 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาตสิุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ
พรอมความประทับใจ 
 

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



 

 

อัตราคาบริการตอทานและเงื่อนไขการใหบริการ 
เที่ยวฟน จอรเจีย  มหานครแหงคอเคซัส  6 วัน 3 คืน  

โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน 
กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญพักหองละ 
2 – 3 ทาน 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป เสริมเตียง  

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป ไมเสริมเตียง 

ไมใชตั๋วเครื่องบิน พักเดี่ยว 

18 – 23 ก.พ. 63 35,990.- 35,990.- 34,990.- 25,990.- 5,990.- 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 36,990.- 36,990.- 36,990.- 26,990.- 5,990.- 

24 – 29 มี.ค. 63  37,990.- 37,990.- 36,990.- 27,990.- 5,990.- 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

  ตั๋วเครื่องบนิช้ันประหยัดระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบนิปรับขึน้กอนวนั

เดินทาง) 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ ุ (สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. จํากัดทานละ 1 ใบ 
  คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดแูลตลอดการเดินทาง 
  คาประกันชีวติกรณอีุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 

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

  ภาษีภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

  คาทําหนังสือเดนิทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรบัผูถือพาสปอรตตางชาติคาทํา
ใบอนุญาตกลบัเขาประเทศของคนตางชาต(ิRe-Entry) หรอื คนตางดาว (เปนหนาที่
ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 



 

 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารทีส่ั่งเพ่ิม
เอง, คาโทรศพัท, คาอาหารและเครื่องดื่มสัง่พิเศษนอกรายการ คาซกัรีด, คาโทรศพัท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาทีต่รวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบรษัิทฯ 

  คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากทีท่างสายการบินกําหนดไว 20 กก. 
  คาทปิไกดทองถิ่น คนขับรถ 36 USD /ทรปิ / ลกูทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวัน

เดินทาง) 
  คาทปิหัวหนาทวัร 18 USD /ทรปิ / ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 

1.กรุณาทําการจองกอนการเดนิทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสง
แฟกซหรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดนิทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจํา
ทานละ 20,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็คาทัวรทั้งหมด 15 วนักอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางของทาน และการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสวนตามคาใชจายที่เกิดขึน้จริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบรกิารที่ไดระบไุวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแลว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษทัฯจะคืนเงนิคามัดจําใหทัง้หมด โดยจะ
หักคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิ เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด
นักขัตฤกษ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทวัร ตอทาน 
4.สําหรบัผูโดยสารทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลกิการเดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทวัรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทานรวมใน
คณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 10-
14 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงนิ
ทานละ 1,000 บาท 
2.ในกรณีทีท่างประเทศจอรเจีย หรอื ประเทศ อารเมเนีย สัง่ใหมีการระงับการใหวซีาา 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมวีซาและคาบรกิารเพิ่มเติมตาม
คาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิ เพ่ือดําเนินการขอวซีาโดยตรงกับทางศูนยรบัย่ืนวซีา 
3.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกบัดลุยพินิจของบรษัิทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรปุและขอตัดสิน
ใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถือเปนขอยุติสิน้สุดสมบูรณ 
4.บริษทัฯ และตัวแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกบัสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทาง
จริง ทั้งน้ีทางบรษัิทฯ จะยดึถือและคํานงึถงึความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดย
บรษัิทคูคา (Partner) 
6.อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน 
คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออตัรา
แลกเปลี่ยนไดปรบัขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทัง้หมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดนิทางกลับพรอมคณะทวัร ตั๋วเครื่องบนิขากลบัซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถ
นํามาขอคืนเงินได 
9.คาบรกิารที่ทานชําระกบัทางบรษัิทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ได
ชําระใหกับบรษัิทฯ ตวัแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทํา
ใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการทีร่ะบุไว ทานจะขอคืนคาบรกิารไมได 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทัขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษัิทฯ 



 

 

จะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทวัรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงนิใหสําหรับ
คาบรกิารน้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสญัญาใดๆ ทั้งสิน้
แทนบรษัิทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบรษัิทฯ กาํกับเทาน้ัน 
12.บริษทัฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน การเดินทางของผู
เดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอื่น ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคา
มนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การ
กอการราย และ อื่น ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศลีธรรมอันดี บรษัิทฯ มิไดมีสวนรูเห็น 
เกีย่วของ หรือ มีสวนตองรบัผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทัง้สิน้ 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออก
เมือง ดวยเหตุผลใดๆ กต็าม ถือเปนเหตุผลซึง่อยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคนืเงินทั้งหมด 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
สินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเทีย่วดวยตวัทานเอง บรษัิทฯ จะไมสามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพงึพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทาง
ทองเที่ยวน้ี 
15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดแูลทรัพยสินสวนตวั ของมีคาตาง ๆ 
อยางระมัดระวัง บรษัิทฯ จะไมสามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู
เดินทาง 
16.บริษทัฯ จะไมรบัผิดชอบตอการสญูหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการ
เดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบิน บรษัิทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม 
แตจะทําหนาที่เปนตวัแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรบัผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลกิ
หรือความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตัิ 
รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้
ทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสญูหาย ความลาชา หรือ จาก
อุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรบัผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วฒันธรรม วิถแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 



 

 

19.ทางบริษทัฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงือ่นไข
น้ีในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดนิทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัร
และรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 
21.กรณทีี่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรณุา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยน
ไฟลทบนิ หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรบัในเงื่อนไขดังกลาวแลว 
22. หนังสือเดนิทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได  


