
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล 

19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U 
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับ
บัตรโดยสาร 
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**หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ 
ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครือ่งออก 30 นาที 
เท่ียวบินทั้งไปและกลบั อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบนิ ท้ังนี้เป็นไปตามกฎและตารางบินตามฤดูกาลท่ีแตกต่าง
กันออกไป 
ก่อนทำการออกต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามข้อมูลกบัทางบรษิัท ก่อนทุกคร้ัง 

22.35 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK65 (บนเครื่องเสิร์ฟอาหาร
และเครื่องดื่ม) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ช่ัวโมง 55 นาที 

วันท่ีสอง อิสตันบูล – ทบิลิซี่ –มสิเคต้า – วิหารจวารี – ทบิลิซี่  

05.45 น.  ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี จากนั้นให้ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อ   
07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK378 (เสิร์ฟอาหารว่าง

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 25 นาที  
11.10 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. เมืองมิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของ
ประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี
ก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมา
องค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดก
โลก เมื่อปี ค.ศ.1994  
 
 
 
 
 
 
 
 
นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูกสร้างข้ึนใน
ราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ต้ังอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี และแม่น้ำอรักวี
และถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom 
of Iberia) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ต้ังแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 จากนั้น



 

 

นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli 
หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่ายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาที่ศักดิ์สิทธ์ิที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีก
ทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลีย่นความเช่ือและหนัมานับถือศาสนาคริสต์  จากนั้นนำท่านเดินทางกลบั
สู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 25 ก.ม. เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา 
(Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ ่น ทบิลิซิ มีเนื ้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมี
ประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจีย
แห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิ เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม 
สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และ
ปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่
ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป  

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
พักท่ี    โรงแรม TIFLIS AVLABARI TBILISI หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วันท่ีสาม ป้อมอนานูรี – คาซเบกี ้– นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกต้ี – กูดาอูรี – ทบิลิซี  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญ เป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military 
Highway สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ ภายใต้การปกครองสำหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาค
แห่งนี ้ 

Ananuri fortress 



 

 

นำท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 ก.ม. เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่
แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและ
สาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้น
ราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความ
งดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้ง
ตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี 
(Zhinvali) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปัจจุบัน
เรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ช่ือนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006  
หลังจากนักบุญนิกายออร์โธดอกซ ์ช่ือ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรบัจำศีลภาสนาข้ึน เมือง
นี้เป็นเมืองเล็ก ๆ  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่
สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
จากนั้นนำท่านข้ึนรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นำท่านไปชมความ
สวยงามของ โบสถ์เกอร์เกต้ี (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกช่ือเรียกกันว่า 
ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ช่ือที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ต้ังอยู่ริมฝั่งขวาของ 
แม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขาของคาซเบกี้ (ในกรณีที่ฝนตกหนักหรือถนนถูกปิดกั้นด้วยหิมะที่ปกคลุมถนน จนทำให้การเดินทางอาจจะเป็น
อุปสรรค ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม) 

 นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่
ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่

Holy Trinity Cathedral 



 

 

แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจยีที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

ค่ำ  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
พักท่ี    โรงแรม TIFLIS AVLABARI TBILISI หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วันท่ีสี่ ป้อมนาริคาลา่ – โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบนำ้แร่เก่าแก่ – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบลิิซี – สะพานแห่งสันติภาพ –  
  ถนนคนเดินชาเดอนี่  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านข้ึนกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราว
ศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อ
ขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มกีารสร้างเพิ่มเติมข้ึนอีก ซึ่งต่อมาเมื่อ
พวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกช่ือ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอัน
เล็ก (Little Fortress) นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมือง
ของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่ง
เป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้ร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมา
ในปี ค.ศ.1278-1284 จากนั้นชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีช่ือเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถัน
ธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of 
Tbilisi) หรืออีกช่ือหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักร
ออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มี
ขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของ
โลก จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) 
เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรม

ที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี ่ยนช่ือ 
Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่  150 เมตร ล ักษณะการ
ออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 
โครงสร้างนั ้นถูกออกแบบและสร้างที่ ประเทศอิตาลี และนำเข้า
ส่วนประกอบโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี 
ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำมตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลาย
มุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED จากนั้นให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินชาเดอนี่ 
(Shardeni Street) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มี



 

 

รูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย และตามบริเวณทาง
เท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลาย 

  *** อิสระรับประทานอาหารค่ำ *** 
พักท่ี    โรงแรม TIFLIS AVLABARI TBILISI หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันท่ีห้า เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – ถนนคนเดินรสุทาเวลี – สนามบิน – อิสตันบูล  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่บนเนิน
เขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำทบิลิซี อนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้าง
ข้ึนโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจยี – รัสเซียและสถาปนิก Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 
3000 ปีแห่งอำนาจอธิปไตยของจอร์เจียและ 2000 ปีแห่งศาสนาคริสต์ในจอร์เจีย เสายักษ์ทั้ง 16 หลังบนเนินเขา
สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจียและผู้ปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ ถนน
คนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เป็นถนนที่มีสินค้ามากมาย อาทิของที่ระลึก ของฝาก สินค้าหลายหลาย
ประเภท ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง โดยบริเวณนี้จะมีร้านอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดย
ด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I love Tbilisi ที่เหมือนเป็น Landmark สำหรับการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว 
*** อิสระอาหารกลางวัน *** 

  สมควรแกเ่วลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลซิ ี
18.05 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK383 (บริการอาหารว่างและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 นาที 
19.45 น.  ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี จากนั้นให้ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อ 
20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK64 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ช่ัวโมง 15 นาที  

วันท่ีหก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

10.10 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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



 

 

อัตราค่าบริการต่อท่านและเง่ือนไขการให้บริการ 
เท่ียวฟิน จอร์เจีย เพชรเม็ดงามแห่งคอเคซสั 6 วัน 3 คืน  

โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน ์

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 

2 – 3 ท่าน 
เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี เสริมเตียง  
เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี ไม่เสริมเตียง 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน พักเด่ียว 

1 – 6 พ.ย. 62 29,990 29,990 28,990 - 5,900 

8 – 13 พ.ย. 62 29,990 29,990 28,990 - 5,900 

15 – 20 พ.ย. 62 29,990 29,990 28,990 - 5,900 

21 – 26 พ.ย. 62 29,990 29,990 28,990 - 5,900 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัดระบุวันเดินทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 
✓ ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวันเดินทาง) 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพักห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
✓ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไมเ่กิน 20 กก. จำกัดท่านละ 1 ใบ 
✓ ค่ารถรับ-สง่สถานทีท่่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกันชีวิตกรณีอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล

กรณีอุบัตเิหตุในวงเงินไมเ่กิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  
✓ ภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรบัผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคน
ต่างชาติ(Re-Entry) หรอื คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าอาหารและ
เครื่องดืม่สัง่พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพทท์างไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซึง่
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 

 

 ค่าปรับ สำหรบัน้ำหนกักระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 20 กก. 

 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน คนขับรถ 1,800 บาท /ทรปิ / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระทีส่นามบินในวันเดินทาง) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ให้ตามความพงึพอใจของลูกค้า  
 

เง่ือนไขการสำรองท่ีนั่ง 
1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยสง่แฟกซห์รอือีเมลล์รายช่ือและหน้าหนังสือ
เดินทางเพื่อยันการจองที่นัง่ พร้อมชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท 
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นน้ันบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการ
เดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื่อนไขการ
ให้บรกิารที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทัง้หมด โดยจะหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ เช่น
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมัดจำโดยไมม่ีเงือ่นไข
ใดๆทั้งสิ้น 
2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50% 
3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 
4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมกีารยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจำทัง้หมด 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมจีำนวนผู้เดินทางข้ันต่ำ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่ำหนดไว้เท่านั้น หากมี
จำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรบัเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่
มีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิม่เงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มผีู้เดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 
2.ในกรณีที่ทางประเทศจอร์เจีย หรอื ประเทศ อารเ์มเนีย สัง่ให้มีการระงบัการให้วีซ่าา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิ่มเตมิตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เพื่อดำเนินการขอวีซ่าโดยตรงกบัทางศูนย์รับยื่นวีซ่า 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ข้ึนอยูก่ับดลุยพินิจ
ของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทัง้ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบรษัิทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 



 

 

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์
สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 
5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 
6.อัตราค่าบรกิารคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยน
ราคาค่าบริการในกรณีที่มีการข้ึนราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงิน
บาท หรอือัตราแลกเปลี่ยนได้ปรบัข้ึนในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหว่างการทอ่งเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืน
ค่าบริการได ้
8.หากท่านไมเ่ดินทางกลบัพรอ้มคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึง่ยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได ้
9.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ะบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้ 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ์ื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินใหส้ำหรับค่าบริการนั้นๆ 
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการให้คำสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกบัเท่านั้น 
12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ 
เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย ์การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มสี่วนต้อง
รับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทัง้สิ้น 
13.หากผูเ้ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตผุลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบคืนเงินทัง้หมด 
14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรบัผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไมส่ามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการ
เดินทางทอ่งเที่ยวนี ้
15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยส์นิส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมส่ามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมสีาเหตุมาจากผู้
เดินทาง 
16.บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยส์ิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมสีาเหตุมาจากสนามบนิ สายการ
บิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจ่ะทำหน้าทีเ่ป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผูเ้ดินทาง 



 

 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลกิหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัต ิรัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ
ที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรอื จากอบุัติเหตุต่างๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่
เกี่ยวข้องกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอบุตัิเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึง่ลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิททัวร์) 
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เลม่น้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
21.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบนิ,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งกอ่นทำการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ
ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไข
ดังกล่าวแล้ว 
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียว
เท่านั้น (หนงัสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไมร่ับผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

 


