
 

 

รหัสทัวร LFT1903482 
ทัวรจอรเจีย เที่ยวฟน จอรเจีย แดนอัศจรรยแหงคอเคซัส 
6 วัน 3 คืน (TK) 
มิสเคตา   วิหารจวารี   คาซเบกี ้  น่ังรถ 4WD   โบสถเกอรเกต้ี   กูดาอูรี 
 

 
 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล  

18.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 
4 ประตู 10 เคานเตอร U สายการบินเตอรกิช แอรไลน เจาหนาท่ีของบริษัทฯ
คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี
เที่ยวบินทั้งไปและกลบั อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ทั้งนี้เปนไปตามกฎ
และตารางบนิตามฤดูกาลที่แตกตางกันออกไป 
กอนทําการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามขอมูลกับทาง
บริษัท กอนทุกครั้ง 

21.45 น. ออกเดินทางสู อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เท่ียวบิน
ที่ TK65 (บนเครื่องเสิรฟอาหารและเครื่องด่ืม) ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง 
55 นาท ี

 *** ไฟทขาไปเฉพาะกรุป 6 – 11 ธนัวาคม 2562 *** 
23.30 น. ออกเดินทางสู อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เท่ียวบิน

ที่ TK69 (บนเครื่องเสิรฟอาหารและเครื่องด่ืม) ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง 
55 นาท ี

วันที่สอง อิสตันบูล – ทบิลิซี่ –มิสเคตา – วิหารจวารี – ทบิลิซี ่ 

05.45 น.  ถึงสนามบนิอิสตันบูล ประเทศตุรกี จากน้ันใหทานเปลี่ยนเท่ียวบินเพื่อเดินทางตอ  
06.25 น.  ถึงสนามบนิอิสตันบูล ประเทศตุรกี จากน้ันใหทานเปลี่ยนเท่ียวบินเพื่อเดินทางตอ   
06.15 น. ออกเดินทางสู กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินเตอรกิช แอรไลน 

เท่ียวบินที่ TK378 (เสิรฟอาหารวางและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาท ี 

09.35 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 
ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมอืงและรับสัมภาระเรียบรอยแลว  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
นําทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. เมืองมิสเคตา 
เคยเปนเมืองหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจยี 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) ซึ่งเปนวิหารในรปูแบบของคริสต
ศาสนาออรโธ ดอกที่ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาที่มี
แมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมนามิควาร ี และแมน้ําอรักวีและถามอง
ออกไปขามเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักร
ของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต 
400 ปกอนครสิตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษท่ี 5 จากน้ันนําทานชม วิหารสเวติ
สเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคําวา Sveti หมายถึง "เสา" และ 
Tskhoveli หมายถงึ "ชีวติ" เรียกงายๆรวมกันกค็ือวิหารเสามีชีวิต สรางราว
ศตวรรษที ่ 11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอรเจีย 
สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยัง
เปนศูนยกลางท่ีทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนา
คริสต  จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 25 ก.ม. 
เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําคูรา (Kura) หรือ
เรียกวา แมน้ํามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น ทบิลิซิ มีเน้ือที่ประมาณ 372 
ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลานคน เมืองน้ีถูกสรางโดย วาคตัง จอรกาซา
ลี (Vakhtang Gorgasali) กษตัริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ไดกอต้ังเมืองน้ี
ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิ เปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและ

 



 

 

วัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวตัิศาสตรเมืองน้ีอยูในสายทางหน่ึงของ
เสนทางสายไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและ
การคา เน่ืองจากความไดเปรยีบทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังที่เปนจุดตัดระหวางทวปี
เอเชียกับทวีปยุโรป จากน้ันนําทานสู สะพานแหงสนัติภาพ (The Bridge of 
peace) เปนอีกหน่ึงงานสถาปตยกรรมที่นาสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย 
สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร 
ลักษณะการออกแบบรวมสมัย เปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 
โครงสรางน้ันถกูออกแบบและสรางที่ประเทศอิตาลี 
และนําเขาสวนประกอบโดยรถบรรทุก 200 คัน เพ่ือ
เขามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ที่ต้ังน้ันอยูบนแมน้ํามตควา
รี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดหลายมุมจาก
ในเมือง และยังม ี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจาก
ไฟ LED  

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
พักที่     โรงแรม BOHO TIFLIS TBILISI หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่สาม ป�อมอนานูร ี– คาซเบก้ี – นั่งรถ 4WD – โบสถเกอรเกตี้ – กูดาอูรี – ทบิลิซ ี 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญ เปนเสนทางสําหรับใชในดาน

การทหารที่เรียกวา Georgian Military Highway สรางขึ้นโดยสหภาพโซเวียต
สมัยที่จอรเจียตกอยู ภายใตการปกครองสําหรับใชเปนเสนทางมายังภูมิภาคแหงนี้  
นําทานออกเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 
ก.ม. เปนเทือกเขาสูงขนาดใหญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 
1,100 กม.และเปนเสนกั้นพรมแดนระหวาง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐ
จอรเจีย ระหวางทางใหทานไดชม ป�อมอนานูร ี (Ananuri Fortress) ป�อม
ปราการเกาแก ถูกสรางขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปจจุบนัยังคงมีซากกําแพงที่
ลอมรอบป�อมปราการ เปรียบเสมือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ ทั้ง 2 
หลังท่ีตั้งอยูภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในมีหอคอยทรงเหล่ียมขนาด
ใหญตั้งตระหงาน หากมองจากมมุสูงของป�อมปราการน้ีลงมา จะมองทัศนียภาพท่ี



 

 

สวยงามของอางเก็บน้ําชินวารี (Zhinvali) สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง 
เมืองคาซเบกี ้ (Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปจจบุันเรียกวา เมืองสเต
ปนสมินดา (Stepansminda) ชื่อน้ีเพิ่งเปลี่ยนเมื่อป 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลังจากนักบุญนกิายออรโธดอกซ ชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสราง
สถานที่สําหรับจําศีลภาสนาขึ้น เมืองน้ีเปนเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําเทอรกี้ ถือ
เปนศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สําคัญของ
ประเทศจอรเจีย มีภูมทิัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจุดชมววิของยอดเขาคาซ
เบกี้  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
จากน้ันนําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส 
(Caucasus) นําทานไปชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti 
Trinity Church) ซึง่ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมิน
ดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถศักด์ิแหงน้ีสถานท่ี
แหงน้ีตั้งอยูริมฝم�งขวาของ แมนํ้าชคเฮรี อยูบนเทือก 
 
 
 
 

 

Ananuri fortress 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขาของคาซเบกี้ (ในกรณีที่ฝนตกหนักหรอืถนนถูกปดกัน้ดวยหมิะที่ปกคลุมถนน 
จนทําใหการเดินทางอาจจะเปนอุปสรรค ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ทองเท่ียวตามความเหมาะสม) 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซึ่งเปนเมือง
สําหรับสกีรีสอรทท่ีมีชือ่เสียงที่ต้ังอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส
ใหญที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลง
ที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือน
เมษายน ซึ่งเปนชวงที่สวยงามและมีหิมะปกคลมุอยูตลอดเวลา นําทานออก
เดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
พักที่     โรงแรม BOHO TIFLIS TBILISI หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่สี่ กอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน – อุพลิสชิเค – รานไวนพ้ืนเมือง – ทบลิิซี – ถนนคน

เดินรุสทาเวลี  

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสู เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 90 ก.ม.เปนเมืองแหง
ประวตัิศาสตร เปนที่รูจักกันดวีาเปน บานเกดิของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph 
Stalin) ชาวจอรเจียท่ีในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที ่
1920 ถงึ 1950 และมีชื่อเสียง เร่ืองความโหดเห้ียมในการปกครองในเมืองกอรี
แหงน้ี นําทานชม พิพิธภัณฑสตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผูนําของลัทธิ

 

Holy Trinity 
Cathedral



 

 

คอมมิวนิสต เปนคลังขอมูลหลักของอาคารที่ซับซอนคือ หอศิลป� ขนาดใหญใน
รูปแบบ กอธิคของสตาลิน เร่ิมขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2494 ในฐานะพิพิธภัณฑ
ประวตัิศาสตรแหงลัทธิสังคมนิยม แตอยางเห็นไดชัดวาตัง้ใจจะเปนอนุสรณแกส
ตาลนิผูเสียชีวิตในป พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนิทรรศการถูกแบงออกเปนหกโถง 
ตามลําดับเวลาและมีหลายรายการที่ถูกตองหรือถูกกลาวหาโดยสตาลินรวมทั้ง
เฟอรนิเจอรสํานักงานของเขาผลงานสวนตัวและของที่ระลึกที่เขาทําไวตลอดหลาย
ปที่ผานมา นอกจากน้ียังมีภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถายภาพวาดและ
บทความในหนังสือพิมพ การแสดงผลสรุปดวยหน่ึงในสิบสองชุดของ หนากาก แหง 
ความตาย ของสตาลินถายไมนานหลังจากที่เขาเสียชีวิต 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสู อุพลิสชิเค (Ulistsikhe Cave)  หน่ึงในเมืองถํ้า

เกาแกของจอรเจีย มีการตั้งถิน่ฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแลวกวา 3000 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
ปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะไดพบกบัศาสนสถานที่มีหองโถงขนาดใหญที่ชาว
เพเกน (Pagan) ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมซึง่เปนลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิของคนใน
แถบน้ีกอนท่ีศาสนาครสิตจะเขาเมื่อ 1700 ปกอน และยังมีหองตางๆ ซึ่งคาดวา
เปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 จากน้ันนําทาน
สู รานไวนพ้ืนเมือง ใหทานไดทดลองชิม ไวน ซึ่งประเทศจอรเจียเปนแหลงกําเนิด
ไวน ที่ผลิตเครื่องด่ืมมาอยางนอย 8,000 ปที่น่ีคุณสามารถลองทําไวนไดทั้งใน
โรงงานและโรงงานขนาดเล็กที่ครอบครัวเปนเจาของประเภทไวนแตกตางจากไวน
แหงกึ่งหวานและหวานขาวและแดง นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี 
(Tbilisi) จากน้ันใหทานไดอิสระชอปปم�งที่ ถนนคนเดินรุสทาเวล ี(Rustaveli 
Street) เปนถนนที่มสีินคามากมาย อาทิของที่ระลึก ของฝาก สินคาหลายหลาย
ประเภท ใหทานไดชอปปم�ง โดยบริเวณน้ีจะมรีานอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่



 

 

เปดใหบรกิาร 24 ชัว่โมง โดยดานหนาของราน
จะมีป�าย I love Tbilisi ที่เหมือนเปน 
Landmark สําหรับการถายภาพของ
นักทองเที่ยว 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พรอม
ชมโชวระบําพ้ืนเมือง 
พักที่     โรงแรม BOHO TIFLIS TBILISI หรือเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่หา มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – ป�อมนาริคาลา – โบสถเมเตหคี – โรงอาบนํ้าแร

เกาแก –ถนนคนเดินชาเดอน่ี – สนามบิน – อิสตันบูล  

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy 
Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชือ่หน่ึงคือ
โบสถ Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจกัรออรทอ
ดอกซจอรเจีย อีกทั้งยังถกูจัดใหเปนสิ่งกอสรางทาง
ศาสนาท่ีมีขนาดใหญมากที่สุดในแถบอาวเปอรเซีย 
และมีความสูงเปนอันดับ 3 ของโลก  
นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสู ป�อมนาริคาลา (Narikala Fortress) ชมป�อม
ปราการซึง่เปนป�อมโบราณ สรางในราวศตวรรษที่ 4 ในรปูแบบของชูริส ทซิเค และ
ตอมาในราวศตวรรษที ่ 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยาย
ออกไปอีก และตอมาในสมัยของกษัตริย เดวดิ (ปค.ศ.1089-1125) ไดมกีารสราง
เพ่ิมเติมขึ้นอีก ซ่ึงตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกช่ือ ป�อมแหงน้ี
วา นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมคีวามหมายวา ป�อมอันเล็ก (Little Fortress) 
นําทานไปชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) โบสถทีม่ีประวัตศิาสตรอยู
คูบานคูเมืองของทบิลซิี ตัง้อยูบริเวณริมหนาผาของแมน้ํามทวารี เปนโบสถหน่ึงที่
สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเปนประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน 
กษัตริยวาคตัง ที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป�อมและโบสถไวที่บริเวณน้ี ตอมาในป 
ค.ศ.1278-1284 จากนั้นชม โรงอาบนํ้าแรเกาแก (Bath Houses) ที่น่ีมี
ชื่อเสียงในเร่ืองบอน้ํารอนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) จากน้ัน



 

 

ใหทานอิสระ ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซึง่เปนถนนใหญของ
เมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรางขึ้นที่มรีูปรางลกัษณะ
ใหญโตแข็งแรง และยังเต็มไปดวยรานคาท่ีมีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ มากมาย และ
ตามบริเวณทางเทายังเต็มไปดวยรานคาที่ขายของท่ีระลึกที่เปนสินคาพื้นเมืองอัน
หลากหลาย 
*** อิสระอาหารกลางวัน *** 

  สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินทบิลิซ ี
18.05 น. ออกเดินทางสู อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เท่ียวบิน

ที่ TK383 (บริการอาหารวางและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง 40 นาท ี

19.45 น.  ถึงสนามบนิอิสตันบูล ประเทศตุรกี จากน้ันใหทานเปลี่ยนเท่ียวบินเพื่อเดินทางตอ 
20.55 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เท่ียวบินที่ TK64 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 15 นาท ี 
วันที่หก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

10.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ
พรอมความประทับใจ 
 *** ไฟทขากลับเฉพาะกรุป 24 – 29 ตุลาคม 2562 *** 
01.50 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เท่ียวบินที่ TK68 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 20 นาท ี 
15.10 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
พรอมความประทับใจ 
 

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



 

 

อัตราคาบริการตอทานและเงื่อนไขการใหบริการ 
เที่ยวฟน จอรเจีย แดนอัศจรรยแหงคอเคซัส 6 วัน 3 คืน  

โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหอง

ละ 
2 – 3 ทาน 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป เสริม

เตียง  

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป ไมเสริม

เตียง 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน พักเด่ียว 

24 – 29 ต.ค. 62 33,990 33,990 32,990 12,990 5,900 
5 – 10 ธ.ค. 62 36,990 36,990 35,990 15,990 5,900 
6 – 11 ธ.ค. 62 36,990 36,990 35,990 15,990 5,900 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
✔ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยดัระบวุันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
✔ ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบนิปรับขึ้นกอนวัน

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

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
✔ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
✔ คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
✔ คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. จํากัดทานละ 1 ใบ 
✔ คารถรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
✔ คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✔ คาประกันชีวติกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทาน

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

✔ ภาษีภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
× คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

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

× คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่ม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

× คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

× คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก. 
× คาทิปไกดทองถิ่น คนขับรถ 1,800 บาท /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวัน

เดินทาง) 
× คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึ่งพอใจ 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 

1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
15,000 บาท 

2. คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบรกิารไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว 

 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหัก

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วันเกบ็คาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทานรวมใน

คณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 10-
14 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงิน
ทานละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศจอรเจีย หรือ ประเทศ อารเมเนีย สั่งใหมกีารระงับการใหวีซาา ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตาม
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อดําเนินการขอวีซาโดยตรงกบัทางศูนยรบัยื่นวีซา 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ 
ของบริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทาง
จริง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถงึประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 

6.อัตราคาบรกิารคดิคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบรกิารในกรณีทีม่ีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คา



 

 

ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรบัขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง 

7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนาํมา
ขอคืนเงินได 

9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําให
ทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการทีร่ะบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯ 
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ันๆ 

11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 

12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรอื 
มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น 

13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ กต็าม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผดิชอบของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบคนืเงินทั้งหมด 

14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตดัสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตวัทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกดิความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 

15.ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมคีาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรัพยสิน
สวนตัว ของมคีาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 



 

 

16.บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตัิ 
รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จาก
อุบัติเหตุตางๆ 

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

19.ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัททัวร) 

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงนิ)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไม
นอยกวา 6 เดือน บรษิทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  


