
 

 

รหัสทัวร FNT2000721 

ทัวรจอรเจีย ถํ้าโพรเมธิอสุ หุบเขามารทวิลี 8 วัน 6 คืน (XJ) 
ถํ้าโพรเมธิอุส - หุบเขามารทวิล ี- ปราสาทบาติ - ป�อมปราการอนานูร ี- อุพปลิชซิเก -อนสุรณ
สถานรัสเซีย-จอรเจีย - อุทยานแหงชาติโบอรโจมิ–คาราเกาล ิ
 

 
 



 

 

 

 
นําทานสัมผัสประสบการณใหม ที่ไมไดมีดีแคโบสถ ดื่มดํ่าบรรยากาศ ลองเรือชม ถํ้าโพรเมธิ

อุส 
สนุกฉุดไมอยูกับกิจกรรมแอดเวนเจอรภายใน หุบเขามารทเวล ีตะลุยเดินป�าแหง อทุยาน

บอรโจม ีคาราเการ ีตื่นตา กับ อุโมงคไวนคาเรบา ที่ยาวกวา 7.7 กิโลเมตร ! เชื้อเชญิ สาย
แอดเวนเจอร และ วาที่ซอมเมลิเย สัมผัสประสบการณที่หาไดยากกอนใคร 

 
 
 
 

 
เนื่องดวยโปรแกรมมีไฟลทบินเหมาลํา ขอสงวนสิทธิ์ไมรับจอยแลนด 

 
วันที่ 1  กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมือง) 
23.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

อาคาร 1 ประต ู3 เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ (เคานเตอร 4) 
 
วันที่ 2  กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมือง) – ทิบิลิซี - กอร ี–พิพิธภัณฑสตาลิน 
- ถํ้าอุพลิสซิเค – คทูายส ิ 
03.00 น. คณะพรอมออกเดินทางสู เมืองทิบิลิซี (TBILISI) โดยสายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ 

เที ่ยวบินที่ XJ008 ระหวางการเดินทาง มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน 2 มื้อ (การเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู เมืองทิบิลิซี ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 8 ชั่วโมง 45 นาที) 
 

 
 
 
 
08.45 น.  คณะเดินทางถึง เมืองทิบิลิซี หัวหนาทัวรนําคณะผานพิธีตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร 



 

 

นําคณะเดินทางสู เมืองกอรี (Gori) เมือง
บ านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph 
Stalin) ชาวจอรเจียที่ในอดีตเปนผูปกครอง
สหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 
1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมใน
การปกครองในเมืองกอรีแหงนี้ นําชมและ
ถ  ายภาพ พิพิ ธภัณฑ สตาลิน  (Stalin 
Museum ) สถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใชตางๆ ของสตาลินเอาไว 
รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดดวย ภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงชีวประวัติของส
ตาลินตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย หลังอิ่มอรอยกับอาหารกลางวันเปนที่เรียบรอย นําชมและถายภาพ ถํ้าอุพลิสชิเค 

(Uplistisikhe) เมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมา
นานแลวกวา 3000 ปกอน อดีตเปนเสนทางการคาขายสินคาจากอินเดียไปยังทะเล
ดําและตอไปถึงทางตะวันตก ปจจุบันสถานที่แหงนี้แบงออกเปน 3 สวนคือ สวนเหนือ 
สวนกลาง และสวนใต ซึ ่งสวนกลางจะเปนบริเวณที่ใหมที ่สุด ประกอบไปดวย 
สถาปตยกรรมการสรางตัดหินและเจาะลึกเขาไปเปนที่อยูอาศัย ใหทานอิสระชม
หมูบานที่สรางขึ้นจากถํ้านี ้ตามอัธยาศัย จากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองคูทายสิ 
(Kutaisi)  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก KING DAVID HOTEL KUTAISI หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  
 
วันที่ 3  เมืองคูทายส ิ- ถํ้าโพรเมธิอุส - หุบเขามารทวิล ี- บอรโจม ี
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 หลังอิ่มอรอยกับอาหารเชาเปนที่เรียบรอย คณะทําการเช็คเอาทออกจากโรงแรม 

คณะเดินทางสู เมืองคุมิทซาวี (Kumitsavi) นําชมและถายภาพ ถํ้าโพรเมธิอุส 
(Prometheus Cave) หนึ่งในถํ้าอันนาอัศจรรยของชาวจอรเจีย ถูกคนพบครั้งแรก
ป ค.ศ.1984 และถูกตกแตงใหมเมื่อป ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่มาเขา
ชมมากมายในแตละป พบความสวยงามของหินงอกหินยอยที่สะทอนแสงสีตระการ
ตาภายในตัวถํ ้า นําทานลองเรือชมความสวยงามของถํ ้าแหงนี้ หมายเหตุ การ
ลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีที่ไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําชมและถายภาพ หุบเขามารทวิล ี(Martvili Canyon) หนึ่งในสถานที่ท่ีสวยงาม

ที่สุดในจอรเจีย เปนสถานที่ที่มีการผสมผสานระหวางธรรมชาติและประวัติศาสตรได
อยางลงตัว มีนํ้าตกและนํ้าทะเลสีฟ�าใสที่สวยงามนาชม ทานสามารถนั่งเรือชมความ
งามของทะเลสาบทามกลางหินสูงในหุบเขาได นอกจากนี้ ยังมีทางเดินเล็กๆ ในการ
ชมธรรมชาติรอบขางไดอยางจุใจ จึงทําใหที่แหงนี้เปนสถานที่ที่เหมาะสําหรับการ
ผจญภัยกับครอบครัวหรือคนที่คุณรัก 

 จากนั ้นนํา
คณะเดินทางสู เมืองบอรโจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอน
ใตของประเทศจอรเจีย เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในดานนํ้าแรระดับโลก เพราะมีลําธารนํ้า
ที่ใสบริสุทธิ์ท่ีไหลมาจากยอดเขาบาคูเรียนี ในอดีตชาวเมืองเชื่อกันวาถาดื่มนํ้านี้จะทํา
ใหมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครายได ตอมาไดเริ่มมีการตั้งโรงงานผลิต
และสงออกนํ้าแรยี่หอ “บอรโจม ี(Borjomi)” ที่มีชื่อเสียงไปยังประเทศตางๆมากมาย 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  



 

 

ที่พัก  GOLDEN TULIP BORJOMI หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  
 
วันที่ 4  บอรโจม ี– ปราสาทราบาติ - อุทยานแหงชาติบอรโจม ีคาราเการ ี - ทบิลิ
ซ ี
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 หลังอิ่มอรอยกับอาหารเชาเปนที่เรียบรอย คณะทําการเช็คเอาทออกจากโรงแรม นํา

ชมและถายภาพ ปราสาทราบาตี (Rabati Fortress)  ปราสาทที่มีลักษณะเปน
ป�อมปราการ ปจจุบันไดรับการปรับปรุงใหมโดยไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ อดีต
นั้น ตัวป�อมปราการมีลักษณะเปนซากปรักหักพังวางระเกะระกะไปทั่ว ไมมีเคาโครง
ของปราการอันนาเกรงขามเลย อิสระใหทานเดินชมและถายภาพปราสาทตาม
อัธยาศัย จนไดเวลาอันสมควร จากนั ้นนําคณะเดินทางกลับสู เมืองบอรโจมี 
(Borjomi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย หลังอิ่มอรอยกับอาหารกลางวันเปนที่เรียบรอยนําชมและถายภาพ เสนทางเดินป�า

อุทยานแหงชาติบอรโจมี คาราเการี (Borjomi – Kharaguli National Park) 
ทานจะไดเห็นวิวทิวทัศนของ   ป�าไมแหงบอรโจมีที่มีความสวยงามเปนอยางมาก 
และถาเปนชวงฤดูใบไมรวง ทานอาจมีโอกาสไดเห็นปรากฏการณใบไมเปลี่ยนสีที่
สวยงามไมแพที่ใดในโลกอีกดวย จากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองทบิลิซ ี(Tbilisi) 



 

 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก TBILISI PARK HOTEL หรือเทียบเทาในระดับ 4 ดาว  
 
วันที่ 5 ทบิลิซี – มิสเคตา - วหิารจวารี -ป�อมปราการอนานูร-ี กดูาอูร ี–อนุสรณสถาน

รัสเซีย จอรเจีย - คาซเบก ี-โบสถเกอรเกตี-  ทบิลิซ ี
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta ) ระยะทาง 40 ก.ม. ในอดีตมิสเคตา 

เคยเป นเมืองหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจ ีย ในสมัยอาณาจักรไอบีเรีย 
(Kingdom of Iberia) ซึ ่งเปนราชอาณาจักรของจอรเจ ียในชวง 500 ปกอน
คริสตกาล เปนศูนยกลางทางศาสนาที่สําคัญ และมีอายุเกาแกที่สุดของจอรเจีย อายุ
มากกวา 3,000 ป ตอมาองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียน โบราณสถานแหงเมืองมิส
เคตา (Historical monument of Mtskheta) เปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ.1994 
นําทานชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ ่งเปนวิหารในรูปแบบของคริสต
ศาสนาออรโธดอกที่ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงนี้ตั้งอยูบนภูเขาที่มี
แมนํ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมนามิควารี และแมนํ้าอรักว ีและถามองออกไป
ขามเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย 
(Kingdom of Iberia) ซึ ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั ้งแต 400 ปกอน
คริสตกาล จนถึงราวคริสตศตวรรษที่ 5 นําชมและถายภาพ ป�อมปราการอนานูรี 
(Anauri Fortress) ป�อมปราการเกาแก มีกําแพงลอมรอบตั้งอยูริมแมนํ้าอรักวี 
ถูกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที ่16 -17 ชมความงดงามขอโบสถ 2 หลังท่ีตั้งอยูภายใน
กําแพง ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิ ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี ่เหลี่ยมใหญที ่ตั้ง



 

 

ตระหงาน ทําใหเห็นทัศนียภาพทิวทัศนอันสวยงามดานลางจากมุมสูงของป�อม
ปราการนี ้จากนั้นนําคณะเดินทางสู เมืองกุเดาร ี(Gudauri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย หลังอิ่มอรอยกับอาหารกลางวันเปนที่เรียบรอย นําชมและถายภาพ อนุสรณสถาน

รัสเซีย - จอรเจีย (Memoriam of Friendship) อนุสรณสถานที่สรางขึ้นมาในป 
ค.ศ. 1983 เพื่อเปนสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธอันดีของประเทศจอรเจียและ
ประเทศรัสเซีย โครงสรางทั้งหมดทํามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพ
ประวัติศาสตรของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียไวอยางสวยงาม นําชมและ
ถายภาพ เมืองคาซเบก ี(Kazbegi) หรือ เมืองสเตฟานมินดา (Stephamianda) 
ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อป 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโธดอก ชื่อ สเตฟาน ไดมา
พํานักอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาวนาขึ้น เปนเมืองเล็กๆตั้งอยูริมฝم�ง
แมนํ้าเทอรกี ถือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่
สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจุดชมวิวของยอด
เขาคาซเบกีอีกดวย นําคณะสัมผัสประสบการณใหมกับการนั่งรถขับเคลื่อนสี่ลอ 
(4x4 WD) เดินทางไปตามเสนทางทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดในจอรเจียคือ เสนทาง 
จอรเจียน มิลิทาร ีไฮเวย (Georgian Military Highway )  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
นําคณะชมความงดงามของ โบสถเกอรเกตี (Gergeti  Church) สรางดวย
หินแกรนิตขนาดใหญ สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 เปนโบสถชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส 
ซึ่งเปนสัญลักษณสําคัญหนึ่งของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนเทือกเขาคาซเบกี้ ที่ระดับ
ความสูงจากนํ้าทะเล 2,170 เมตร  (ในกรณีที ่ถนนถูกปดกั ้นดวยหิมะและ
สงผลกระทบตอการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่
ทองเที่ยวตามความเหมาะสม ซึ่งจะคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก) จากนั้นนํา
คณะเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซ ี(Tbilisi) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก TBILISI PARK HOTEL หรือเทียบเทาในระดับ 4 ดาว  
 
 
 



 

 

วันที่ 6  ทบิลิซี (พักผอนตามอธัยาศัย) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

หลังอิ่มอรอยกับอาหารเชาเปนที่เรียบรอย เตรียมสัมภาระและกลองถายภาพให
พรอมกอนออกเดินทาง 
อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองหรือเดินชอปปم�งเลือกซื้อสินคาตางๆตามอัธยาศัย 
กลางวัน/คํ่า รับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

ที่พัก TBILISI PARK HOTEL  หรือเทียบเทาในระดับ 4 ดาว 
 
วันที่ 7  ทบิลิซี – คาเคต ิ-อุโมงคไวนคาเรบา – ซกินาก ี- วิหารบอเด - ทบิลิซ ี
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

หลังอิ ่มอรอยกับอาหารเชา
เป นท ี ่ เ ร ี ยบร อย เตร ียม
สัมภาระและกลองถายภาพ
ใหพรอมกอนออกเดินทาง นํา
คณะเดินทางสู ภูมิภาคคาเค
ตี  (Kakheti) ภ ูมิภาคทาง
ตะวันออกของจอรเจีย เปน
ภูมิภาคที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน เมื่อทานเดินทางมาถึงเมืองแหงนี้แลว ทานจะได
ลิ้มลองไวนเลิศรสที่เปนตนตํารับแหงภูมิภาคแหงนี้แนนอน นอกจากไวนเลิศรสแลว 
ภูมิภาคแหงนี้ยังมีประวัติศาสตรที่นาสนใจและนาคนหาไมแพภูมิภาคอื่นในจอรเจีย
อีกดวย นําชมและถายภาพ อุโมงคไวนคาเรบา (Winery Khareba) อุโมงคไวน
ยาวกวา 7.7 กิโลเมตร เกิดจากการขุดเจาะภูเขาในชวงป 1960 ภายในอุโมงคนั้น
เปนที่บรรจุไวนกวา 25,000 ขวด อิสระใหมานชอปปم�งเลือกซื้อไวนไดตามอัธยาศัย  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  
บาย หลังอิ่มอรอยกับอาหารกลางวันเปนที่เรียบรอย นําชมและถายภาพ เมืองซิคนากี 

(Signagi) เมืองเล็กๆนารักที่ไดรับสมญานามวา “City of Love” เนื่องจาก เปน
เมืองที่รับจดทะเบียนสมรสตลอดป อีกทั้งยังเปนเมืองที่สวยที่สุดในภูมิภาคคาเคติอีก
ดวย นําชมและถายภาพ วิหารบอเด (Bodbe Monastery) ตามตํานานเลาวา 
อาสนวิหารแหงนี้สรางขึ้นบริเวณที่ฝم�งศพของนักบวช เซนต นีโน วิหารแหงนี้ไดรับการ
บูรณะโดยกษัตริยจอรเจียหลายตอหลายครั้ง จากนั้นนําคณะเดินทางกลับสู เมืองท
บิลิซี (Tbilisi) 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  



 

 

ที่พัก TBILISI PARK HOTEL  หรือเทียบเทาในระดับ 4 ดาว 
 
วันที่ 8  ทบิลิซี – กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมอืง) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
  หลังอ่ิมอรอยกับอาหารเชาเปนที่เรียบรอย คณะทําการเช็คเอาทออกจากโรงแรม 
 คณะเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองทบิลิซ ีเพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
09.45 น. คณะพรอมออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ 

XJ009 มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 2 มื้อ (การเดินทางจาก 
กรุงเทพฯ สู เมืองทิบิลิซ ีใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 45 นาที) 

20.30 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพและประทับใจ 
 

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

อัตราคาบริการตอทานและเงื่อนไขการใหบริการ 

 

 

เที่ยวฟน บินตรง จอรเจีย  Great Nature of Georgia 8 วัน 6 คืน 

โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหองละ 

2-3 ทาน 
 เด็กอายุไมเกิน 

12 ป ไมเสริมเตียง 
พักเด่ียว 

14 – 21 มี.ค. 63  33,990.- 32,990.- 7,990.- 
21 – 28 มี.ค. 63  33,990.- 32,990.- 7,990.- 

28 มี.ค. – 04 เม.ย. 63  33,990.- 32,990.- 7,990.- 
04 – 11 เม.ย. 63  33,990.- 32,990.- 7,990.- 
18 – 25 เม.ย. 63  33,990.- 32,990.- 7,990.- 

25 เม.ย. – 02 พ.ค. 63 33,990.- 32,990.- 7,990.- 
หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ไมมรีาคาเด็กเสริมเตียง 

เนื่องดวยโปรแกรมมีไฟลทบินเหมาลํา ขอสงวนสิทธิ์ไมรับจอยแลนด 



 

 

อัตราคาบริการนีร้วม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยดั ระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักหองละ 2-3 ทาน  
 อาหารตามรายการระบ ุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 25 กก. จํากดัทานละ 1 ใบ เทานั้น 
 คารถรับ – สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบตัิเหตุในระหวางการเดนิทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 

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

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาต ิ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาท่ีของผูเดินทางใน
การจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, 
คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรดี, คาโทรศัพททางไกล, 
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 

 คาปรบั สําหรับนํ้าหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนด 25 กก. 
 คาทิปไกดทองถิ่น,ทิปคนขับรถ และทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท/ทริป (ชําระพรอม

คาทัวรสวนที่เหลืองวดสุดทาย) *** เดก็ชําระเทากับผูใหญ ยกเวนเด็กทารก *** 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลรายชื่อและหนาหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พรอมชําระมดัจําทานละ 
20,000 บาท 
2. คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงนิคาทัวรทั้งหมด 20 วนักอนการเดินทาง มิเชนนั้น
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตาม
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบรกิารไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือ
วาทานไดยอมรับในเงือ่นไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบบันี้ทั้งหมดนี้แลว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯ จะคืนเงนิคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยุดนักขตั
ฤกษ ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
2. ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 70% 
3. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
อนุมัต ิหากยกเลิกการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงนิคามัดจําท้ังหมด 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. โปรแกรมทัวรนี้จะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทาน รวมในคณะ
ตามที่กําหนดไวเทานั้น หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 10 – 14 ทาน ตอง
เพ่ิมเงินทานละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15 – 19 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 2,000 
บาท 

2. ในกรณีทีท่างประเทศจอรเจีย สั่งใหมีการระงับการใหวีซาา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตามคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เพ่ือดําเนินการขอวี
ซาโดยตรงกบัทางศูนยรับยื่นวีซา 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตาง ๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทานั้น อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใด ๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 



 

 

4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมาก
เปนสําคัญ 

5. รายการทัวรนี้เปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทาํและดําเนินการโดยบริษัทคู
คา (Partner) เทานั้น 

6. อัตราคาบริการคิดคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัย
สายการบิน คาธรรมเนยีมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง 

7. ในระหวางการทองเที่ยวนี ้หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

8. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนาํมา
ขอคืนเงินได 

9. คาบรกิารที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 

10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบรกิาร บรษิัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการ
นั้น ๆ 

11. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทานัน้ 

12. บรษิัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอื่น ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณ ีการคามนุษย การขนสง
สินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย และ อืน่ ๆ 
ที่เขาขายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันด ีบริษทัฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกีย่วของ หรือ มีสวนตอง
รับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทําดงักลาวท้ังสิ้น 



 

 

13. หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคนืเงินทั้งหมด 

14. ผูเดินทางตองใชวจิารณญาณสวนตวัและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตวัทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ 
หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวนี้ 

15. ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมคีาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 

16. บรษิัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 

17. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิรัฐประหาร ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบรษิัทฯ หรอื คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ 

18. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความ
ไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาต ิภูมิอากาศ ฤดกูาล ทัศนียภาพ 
วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

19. ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททัวร) 

20. กรณีใชหนงัสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

21. กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ 
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใด ๆ ในกรณีถาทานออกตั๋ว



 

 

ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับใน
เงื่อนไขดังกลาวแลว 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัท ฯ รับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัท ฯ ไมรบัผิดชอบ หากเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 

 

 


