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วนัทีห่น่ึง  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมฯิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร ์

เอเชยีเอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร 

วนัทีส่อง   กรุงเทพฯ – ทบลิซิ ี ่– มสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอเวร ี– วหิารจวาร ี– ไรไ่วนมู์คารน่ี์ – ทบลิซิ ี ่ 

01.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 908 ใชเ้วลาเดนิทาง 9 

ชัว่โมง 55 นาท ีเสริฟ์อาหารและน ้าดืม่บนเครือ่ง 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3 ช ัว่โมง) 

หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) 

ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคตา้ เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จยี สมยัอาณาจกัรไอบเีรยี(Kingdom of Iberia) 

ซึง่เป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีก่อนครสิตกาล เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีส่ าคญัและมีอายุเก่าแก่ 

ทีสุ่ดของจอรเ์จยี อายุมากกว่า3,000 ปี ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคตา้ (Historical 

monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994 น าท่านชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) 

ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนาแบบจอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซ ์สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที6่ วหิารแห่งนีต้ัง้อยู่บนภูเขา  

ทีม่ีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่น ้ามิควาร ีและแม่น า้อรกัวแีละหากมองออกไปเมืองมิทสเคตา้ไปยงับรเิวณ 

ทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) จากน้ันเดนิทางไปชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี

(Svetitkhoveli Cathedral) ซึง่ค าว่า Sveti หมายถงึ "เสา" และ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" โดยความหมายรวมกนั 

หมายถงึวหิารเสาทีม่ชีวีติ โบสถแ์ห่งนีถ้อืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิก 

ชาวจอรเ์จยีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหนัมานับถอืศา

สนาครสิต ์  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านออกเดนิทางไปยงั ไรไ่วนมู์คารน่ี์ (Chateau Mukhrani) เป็นสถานทีแ่ห่งแรกและแห่งเดยีว 

ในจอรเ์จยีทีร่วบรวมเอา ไรอ่งุ่น โรงกลั่นไวน ์และเร ือ่งราวประวตัศิาสตรก์ารผลติไวนม์ารวมไวท้ีเ่ดยีว ไรไ่วนแ์ห่งนีก่้อตัง้โดย 

Ivane Mukhranbatoni สมาชกิของราชวงศแ์ละผูม้ีบทบาททางการเมืองของจอรเ์จยีในชว่งศตวรรษที ่19 ในปี2003 

กลุ่มผูป้ระกอบการชาวจอรเ์จยี เร ิม่ฟ้ืนฟูกจิการ โดยมีความตัง้ใจทีจ่ะร ือ้ฟ้ืนอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งศตวรรษที ่19 กลบัไป 

สู่ความรุง่โรจนใ์นอดตีและสรา้งการผลติ ขึน้ใหม่ๆ โดยผสมผสานเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและดัง้เดมิเขา้ดว้ยกนั โดยเร ิม่ 

มีการพฒันาบรกิารการท่องเทีย่วและบรกิารไวน ์ประเภทต่างๆ น าท่านเขา้เยีย่มชมและศกึษากรมมวธิปีระวตัศิาสตร ์

การท าไวนท์ีม่ีอายุนับรอ้ยปี นอกจากน้ันแลว้ท่านยงัสามารถ ซือ้ไวนจ์ากแหล่งผลติไดใ้นราคาย่อมเยาไปเป็นของฝากอกีดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หรอื รา้นอาหาร 

พกัที ่   โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีส่าม  เมอืงกอรี–่ พพิธิภณัฑสตาลนิ– อพุลสิชเิค่– ทบลิซิ ี–่ เดอะ โครนิเคลิ ออฟ จอรเ์จยี–วหิาวหิารศกัดิส์ทิธิท์บลิซิ ี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงกอรี ่(Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. เมืองแห่งประวตัศิาสตร ์เป็นทีรู่จ้กักนัดวี่าเป็นบา้นเกดิของ 

ผุน้ าอย่าง “โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph Stalin) ผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที1่920ถงึ1950 สตาลนิเป็นผูน้ า 
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ทีม่ีช ือ่เสยีงของสหภาพโซเวยีตทีน่ าสงครามรุกรบเอาชนะนาซ ีเยอรมนั เขา้เยีย่มชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Joseph Stalin 

Museum) ผูน้ าคนส าคญัของพรรคบอลเชวดิ พิพิธภณัฑส์ตาลนิ เป็นพิพิธภณัฑอ์ย่างเป็นทางการแห่งเดยีวในโลกทีร่ะลกึ 

ถงึสตาลนิ ประกอบไปดว้ยหอ้งจดัแสดงนิทรรศการ 7 หอ้ง นับตัง้แต่เกดิจนเตบิโตจนน าไปสู่การขึน้เป็นผูน้ าของพรรค 

บอลเชวคิในกลุ่มประเทสสหภาพโซเวยีต ภาพต่างๆ บอกเล่าเร ือ่งราวกจิกรรมการปฏวิตั ิรวมถงึสิง่ของเคร ือ่งใชส้่วนตวั 

ของสตาลนิในขณะทีย่งัมีชวีติ ภายนอกพิพิธภณัฑย์งัมีรถไฟและบา้นของสตาลนิจดัแสดงไวก้ลางแจง้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณอุพลสิชเิค (Uplistsikhe Cave Town) หน่ึงในเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จยี 

ในแถบนีเ้คยมีการตัง้ถิ่นฐานกนัมานานแลว้กว่า 3,000 ปี ในอดตีชว่งยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late 

Antique periods) ชว่ง 500 ปีก่อนครสิตกาล ถงึ ค.ศ. 500 เมืองนีเ้คยเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม 

และชว่งทีเ่มืองนีม้ีความเจรญิสูงสุด อยู่ในชว่งครสิตวรรษที ่9 ถงึ 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่

13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองรา้ง ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่ีหอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพแกน(ลทัธทิอ้งถิน่) ใชเ้ป็นที ่

ประกอบพิธกีรรมซึง่เป็นลทัธบูิชาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้ก่อนทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมือ่ 1,700 ปีก่อนครสิตกาล 

และยงัมีหอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิตท์ีส่รา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่9 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

น าท่านออกเดินทางสู่ กรงุทบลิซิ ีใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง น าท่านเดนิทางไปยงั เดอะ โครนิเคลิ ออฟ จอรเ์จยี (The 

Chronicle of Georgia) เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยู่บนเนินเขาใกลก้บัอ่างเก็บน ้าทบลิซิอีนุสาวรยีเ์ป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นอนุสรณ ์

สถานทางประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จยี ถูกสรา้งขึน้โดยจติรกรประตมิากรชาวจอรเ์จยี–รสัเซยีและสถาปนิก Zurab Tsereteli 

อนุสรณถู์กสรา้งขึน้เพือ่เฉลมิฉลอง 3,000 ปีแห่งอ านาจอธปิไตย ของจอรเ์จยีและ 2,000 ปีแห่งศาสนาครสิตใ์นจอรเ์จยี 

เสายกัษท์ัง้16หลงับนเนินเขาสะทอ้น ถงึประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จยีและผูป้กครองรวมถงึฉากทางศาสนา  

น าท่านชม มหาวหิารศกัดิส์ทิธิท์บลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอือกีชือ่หน่ึงคอืโบสถ ์Sameba 

เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจกัรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยีอกีทัง้ยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีม่ีขนาดใหญ่มากทีสุ่ด 

ในแถบอ่าวเปอรเ์ซยี และมีความสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หรอื รา้นอาหาร 

พกัที ่  โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 
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วนัทีส่ี ่ ป้อมอนานูร ี– อนุสรณส์ถานรสัเซยี-จอรเ์จยี – เมอืงกูดาอูร ี– น่ังรถ 4WD – โบสถเ์กอรเ์กตี ้– กรุงทบลิซิ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญั เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า Georgian Military 

Highway สรา้งขึน้โดยสหภาพโซเวยีต ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครอง ส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภูมภิาคแห่งนี ้

น าท่านออกเดินทางสู่ เทอืกเขาคอเคซสั (Greater Caucasus) เป็นเทอืกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของทวปียุโรป 

มีความยาวประมาณ1,100 กม .และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวา่ง สหพนัธรฐัรสัเซยีและสาธารณรฐัจอรเ์จยี ระหว่างทาง 

ใหท่้านไดช้ม ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) 

ป้อมปราการเก่าแก่ถูกสรา้งขึน้ราวศตวรรษที1่6–17 

ปัจจุบนัยงัคงมีซาก ก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการ 

เปรยีบเสมือนม่านทีซ่อ่นเรน้ความงดงามของโบสถ ์

ทัง้ 2 หลงัทีต่ัง้อยู่ภายใน ซึง่เป็นโบสถ ์ของชาวเวอร ์

ภายในมีหอคอยทรงเหลีย่มขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่าน 

หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนีล้งมาจะมอง 

ทศันียภาพทีส่วยงามของอ่างเก็บน ้าชนิวาร ี

(Zhinvali) น าท่านเดนิทางต่อไปยงั เมอืงกูดาอูร ี(Gudauri) เป็นเมืองพกัตากอากาศและสกรีสีอรท์ยอดนิยม ทีม่ีช ือ่เสยีง 

ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ ทีม่ีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี ้

เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในชว่งเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายนมีหมิะปกคลุมทีส่วยงาม 

ระหว่างทางแวะชม อนุสรณส์ถานรสัเซยี–จอรเ์จยี อนุสรณส์ถานหนิโคง้วงแหวนขนาดใหญ่สรา้งขึน้ในปี 1983 

เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ200 ปีของสนธสิญัญาจอรจ์เีอฟสกแีละความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวยีต และจอรเ์จยี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิน่) 

จากน้ันน าท่านเปลีย่นรถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เดนิทางขึน้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) 

ชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) สรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่14 มีอกีช ือ่เรยีกกนัว่า ทสมินดา 

ซามีบา (Tsminda Sameba) ชือ่ทีเ่รยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งนีส้ถานทีแ่ห่งนีต้ัง้อยู่รมิฝั่งขวาของ แม่น ้าชคเฮร ี

อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(ในกรณีทีถ่นนถูกปิดกัน้ดว้ยหมิะและส่งผลกระทบต่อการเดนิทางขึน้ไปยงัโบสถแ์ละจุดชมววิ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสถานทีท่่องเทีย่วหรอืสลบัรายการตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หรอื รา้นอาหาร 

พกัที ่  โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีห่า้  ป้อมปราการนารคิาล่า – Mother of Georgia – โบสถเ์มเตหค์ ี– สะพานแห่งสนัตภิาพ – โรงอาบน ้าแรโ่บราณ  

ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิรุสทาเวล ี– มือ้ค ่า เสริฟ์ไวน ์ชมโชวก์ารแสดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

BFT-TBS XJ04A บินตรง จอร์เจีย คอเคซัส A 6วัน4คืน_OCT-DEC2022                          

น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนารคิาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึง่เป็นป้อมโบราณ 

สรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิคและต่อมา 

ในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดม้ีการ ก่อสรา้ง 

ต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษตัรยิ ์เดวดิ 

(ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ีการสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ต่อมา 

เมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ ป้อมแห่งนีว้่า 

นารนิ กาลา (Narin Qala) ซึง่มีความหมายว่า ป้อมเล็ก 

ชมรูปป้ัน Mother of a Georgia หรอือกีชือ่หน่ึงคอื Kartlis 

Deda เป็นรูปป้ันหญงิสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลาก ิ

(Solo Laki Hill) ในนครทบลิซิ ีโดยรูปป้ันนีส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1958 เพือ่ฉลองนครทบลิซิอีายุครบ 1,500 ปี เป็นรูปป้ันที ่

สะทอ้นถงึจติวญิญาณและนิสยัของคนจอรเ์จยีไดเ้ป็นอย่างด ีมือขา้งหน่ึงของรูปป้ันจะถอืดาบ ส่วนมืออกีขา้งหน่ึงจะถอืแกว้ไวน ์

ซึง่มีความหมายวา่หากใครทีม่าเยอืนจอรเ์จยีแบบศตัรูเธอจะใชด้าบในมือขวาฟาดฟันใหแ้ดดิน้แต่หากใครทีม่าเยอืนอย่างเป็น 

มิตร เธอจะตอ้นรบัดว้ยไวนใ์นมือซา้ยอย่างอบอุ่นและอิม่หน าส าราญ  

น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) โบสถท์ีม่ีประวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมืองของทบลิซิ ีตัง้อยู่รมิหนา้ผา 

ของแม่น ้ามทวาร ีเป็นโบสถห์น่ึงทีส่รา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ีประชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่ีมาแต่ก่อน กษตัรยิว์าคตงั 

ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดสร้า้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณนี ้ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 - 1284  

จากน้ันชม โรงอาบน ้าแรเ่ก่าแก ่(Bath Houses) ทีน่ี่มชี ือ่เสยีงในเร ือ่งบ่อน ้ารอ้นก ามะถนัธรรมชาต ิจากน้ันน าท่านสู่ 

สะพานแห่งสนัตภิาพ เป็นอกีหน่ึงงานสถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจในเมืองทบลิซิ ีออกแบบโดย สถาปนิกชาวอติาเลีย่นชือ่ 

Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที ่150 เมตร ลกัษณะการออกแบบรว่มสมยั เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่6 

พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งน้ันถูกออกแบบและสรา้งทีป่ระเทศอติาล ีและน าเขา้ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คนั 

เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมืองทบลิซิ ีทีต่ัง้น้ันอยู่บนแม่น ้ามตควาร ี(Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันใหท่้านอสิระ ถนนคนเดนิรุสทาเวล ี(Rustaveri Street) ชือ่ถนนถูกตัง้ขึน้ตามชือ่ของกวเีอกชาวจอรเ์จยี 

ในยุคกลาง ถนนสายนีเ้ร ิม่ตัง้แต่ใจกลางจตุรสัเสรภีาพ ตามรายทางมีอาคารรา้นคา้ รา้นอาหารและเป็นทีต่ัง้ ส านักงาน 

อาคารรฐับาล  โรงละครโอเปรา่ ทีม่ีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง และในยามค ่าคนืจะสวยงามมากเป็นพิเศษ 

ดว้ยการตกแต่งจากการประดบัไฟตามอาคารเก่าแก่ เรยีกไดว้่าถนนรุสทาเวล ีเป็นถนนทีส่วยและคุม้ค่าแก่การเยีย่มชม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เสริฟ์ไวน ์ชมโชวก์ารแสดง 

พกัที ่  โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีห่ก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิทบลิซิ ีเชค็อนิและรบับตัรโดยสาร 

09.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 909 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 

ชัว่โมง 55 นาท ี เสริฟ์อาหารและน ้าดืม่บนเครือ่ง 

20.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมฯิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 ******************************* 
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อตัราค่าบริการต่อท่านและเงื่อนไขการใหบ้ริการ 
เทีย่วฟิน บนิตรง จอรเ์จยี คอเคซสั (A) 6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์XJ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 - 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี เสรมิเตยีง  

เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี ไม่เสรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว 

07 – 12 ตุลาคม 65 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

14 – 19 ตุลาคม 65 42,990.- 42,990.- 41,990.- 5,990.- 

21 – 26 ตุลาคม 65 42,990.- 42,990.- 41,990.- 5,990.- 

28 ตุลาคม – 02 พฤศจกิายน 65 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

04 – 09 พฤศจกิายน 65 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

11 – 16 พฤศจกิายน 65 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

18 – 23 พฤศจกิายน 65 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

25 – 30 พฤศจกิายน 65 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

02 – 07 ธนัวาคม 65 42,990.- 42,990.- 41,990.- 5,990.- 

09 – 14 ธนัวาคม 65 42,990.- 42,990.- 41,990.- 5,990.- 

16 – 21 ธนัวาคม 65 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

23 – 28 ธนัวาคม 65 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✔ ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั ระบุวนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

✔ ภาษีน ้ามนั และภาษสีนามบนิ (หากค่าน ้ามนัปรบัเพิม่ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บค่าภาษีทีม่ีอตัราเพิม่) 

✔ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

● กรณีที่ เ ดินทา ง  3  ท่ าน  พักห ้อ ง เดีย วกัน  แล ะหากในวัน เ วลาดังกล่ า ว  ห ้อ งพักแบบ เตีย ง คู่มี ไม่ เพี ย งพ อ 

ทางบรษิทัจ าเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นเตยีงเดีย่ว 1 (DBL) และเตยีงเสรมิ 1 เตยีง (เตยีงพบั เตยีงสปรงิ) 

✔ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

✔ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

✔ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 20 กโิลกรมั จ ากดัท่านละไม่เกนิ 2 ใบ 

✔ ค่ารถรบั – สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✔ ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

✔ ภาษีภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

✔ ค่าประกนัชวีติและอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว ความคุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม ์(อาจะมีการเปลีย่นแปลง) 

- กรณีเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ หรอื ทุพพลภาพถาวรเน่ืองจากอุบตัเิหตุ คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท  

- กรณีการรกัษาพยาบาล (ต่ออุบตัเิหตุแต่ละคร ัง้) คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท 

หมายเหตุ ; จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผิดสูงสุดต่อเหตุแต่ละคร ัง้ 50,000,000 บาท  

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

× ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางต่างชาต ิค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ

(Re-Entry) หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัท า) 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหาร และเคร ือ่งดืม่ 

สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ 

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองทัง้สองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอรเ์จยี) 
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× ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ ทปิคนขบัรถ ท่านละ 2,000 บาท ทรปิ/ท่าน (ช าระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจในบรกิารทีท่่านไดร้บั 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1.  กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรอืก่อนหนา้น้ัน โดยส่งอเีมลร์ายชือ่และหนา้หนังสอืเดนิทาง 

เพือ่ยนัการจองทีน่ั่ง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.  ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะเรยีกเก็บเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 20 วนัก่อนการเดนิทาง มิเชน่น้ันบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ 

การเดนิทาง ของท่าน และการคนืเงนิทัง้หมดหรอืตามค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไข 

การใหบ้รกิารทีไ่ดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันีท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 50 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ตามระเบยีบ 

พระราชบญัญตั ิธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์เชน่ ค่าธรรมเนียมวซีา่ ค่าตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ ค่ามดัจ าโรงแรม รถ รวมไปถงึรา้นอาหาร 

● สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิโดยคน้หา พระราชบญัญตั ิธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

2.  ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์70% 

3.  ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.  ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่อนุมตั ิหากยกเลกิการเดนิทาง 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1.  โปรแกรมทวัรนี์จ้ะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า 30 ท่าน รวมในคณะตามทีก่ าหนดไวเ้ท่าน้ัน 

หากมีจ านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่ าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทาง 10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ีผูเ้ดนิทาง15–19ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ1,000 บาท 

2.  ในกรณีทีท่างประเทศจอรเ์จยี มีค าสัง่ประกาศระงบัหรอืยกเวน้การใหบุ้คคลสญัชาตไิทยเดนิทางแบบฟรวีซีา่ ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมวซีา่และค่าบรกิารเพิม่เตมิตามค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

3.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีใ้หข้ึน้อยู่กบัดุลยพินิจ 

ของบรษิทัฯ เท่าน้ัน อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิน้สุดสมบูรณ ์

4.  บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดั 

ดา้นภูมิอากาศและเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์ูงสุดของลูกคา้ 

ส่วนมากเป็นส าคญั 

5.  รายการทวัรนี์เ้ป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) เท่าน้ัน 

6.  อตัราค่าบรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

ค่าบรกิารในกรณีทีม่ีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท 

หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.  ในระหว่างการท่องเทีย่วนี ้หากท่านไม่ใชบ้รกิารใด ๆ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนื 

ค่าบรกิารได ้

8.  หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเคร ือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

9.  ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง 

แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงัน้ันหากท่านมีเหตุอนัใดทีท่ าใหท่้านไม่ไดท่้องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่า 

บรกิารไม่ได ้
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10.  กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

บรษิทัขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิ 

ใหส้ าหรบัค่าบรกิารน้ัน ๆ 

11.  มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่ีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม 

โดยผูม้ีอ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

12. บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เชน่ 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม 

การก่อการรา้ย และ อืน่ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศลีธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มิไดม้ีส่วนรูเ้ห็น เกีย่วขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ 

กบัการกระท าดงักล่าวทัง้สิน้ 

13.  หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตุผลซึง่ 

อยูน่อกเหนืออ านาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิทัง้หมด 

14.  ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว 

ดว้ยตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆ หากเกดิความไม่พึงพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ ือ้ระหว่างการเดนิทางนี ้

15.  ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเก็บและดูแลทรพัยส์นิส่วนตวัของมีค่าต่างๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯจะไม่สามารถ รบัผิดชอบใดๆ  

หากเกดิการสูญหายของทรพัยส์นิส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วอนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดนิทาง 

16.  บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบนิ 

บรษิทัขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ 

ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่าง ๆ 

18.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.  ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุ 

ในรายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20. กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ 

ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

21.  กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วการเดนิทางทุกประเภท กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจ 

มีการ ปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ  ในกรณีทีท่่านออกตั๋ว 

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22.  หนังสอืเดนิทางของท่านตอ้งมีอายุการใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน หรอื 180 วนั (วนักลบั) 


