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ทบลิซิ ี| คาซเบกี ้| อัพลสิตช์เิคห ์| อนุสรณ์สถานรัสเซยี จอรเ์จยี | ชอ้ปป้ิงหา้ง East Point  

 

 

   

วนัที ่1 กรงุเทพฯ   

18.30 น. 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู  10 เคานเ์ตอร ์U ของสาย

การบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

21.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่TK 65 

เดนิทาง กุมภาพนัธ ์– มถิุนายน 63  

ราคาเริม่ตน้เพยีง 35,900.- 



 
 

***คณะเดินทางต ัง้แต่วนัที ่16 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.45 น. และเดนิทางถงึ

สนามบนิอสิตนับลูเวลา 04.10 น.*** 

 

วนัที ่2 
อสิตนับูล – ทบลิซิ ี– อนุสรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี – คาซเบกี ้- น ัง่รถ 4WD - โบสถเ์กอรเ์กตี ้- กดูา

อรู ี

05.12 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ีรอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

07.45 น. น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงทบลิซิ ิประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ เที่ยวบนิที่ TK 

378 ***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่16 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 06.15 น. และเดนิทาง

ถงึทบลิซิเีวลา 09.35 น.*** 

11.10 น. เดนิทางถงึเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร เมอืงทบลิซินัีน้ เป็นเมอืง

หลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้คูรา (Kura) หรอืเรยีกวา่ แมน่ า้มตควาร ี(Mtkvari) 

ในภาษาทอ้งถิน่ กษัตรยิจ์อรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงน้ีขึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็น

ศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ***คณะเดนิทางวนัที ่24-29 ต.ค. 

62 เดนิทางถงึ เวลา 14.30 น.*** 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางไปยงัเมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงทีส่ าคญัของจอรเ์จยีทีม่ชี ือ่วา่ 

Georgian Military Highway หรอืเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายน้ีเป็นถนนสายส าคญัทีส่ดุทีถู่กสรา้ง

ขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีอยูภ่ายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวยีต เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทอืกเขา

คอเคซสัจากรัสเซยีมายังทีภู่มภิาคน้ี ประกอบดว้ย 2 สว่น คอืเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทอืกเขาคอเคซสันอ้ย 

ทีม่คีวามยาวประมาณ 1,100 กม. ทีเ่ป็นเสน้กัน้ระหวา่งพรมแดนรัสเซยีกบัจอรเ์จยี น าทา่นชมอนุสรณ์สถาน

รสัเซยี-จอรเ์จยี(Memorial of Friendship) เป็นอนุสรณส์ถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็น

สญัลกัษณบ์่งบอกถงึความสมัพันธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี จากน ัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไป

ยงัเมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรอืปัจจุบันเรยีกวา่ เมอืงสเตปันสมนิดา(Stepansminda) เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่

รมิฝ่ังแม่น ้าเทอรก์ี ้ถอืเป็นศนูยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) ทีส่ าคญัของประเทศ

จอรเ์จยี มภีมูทิัศนท์ีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบกีอ้กีดว้ย จากน ัน้น าทา่นขึน้รถ 

4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเคซสั(Caucasus) น าทา่นชมความสวยงาม

ของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ่ ซึง่เป็นสญัลกัษณส์ าคญั

หนึง่ของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยู่บนเทอืกเขาคาซเบกี ้ทีร่ะดบัความสงูจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่

มหีมิะตกหนกั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม***) จากน ัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก GUDAURI INN หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัที ่3 ป้อมอนันานูร ี- อา่งเก็บน า้ชนิวาร ี– อพัลสิตช์เิคห ์– กอร ี– พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ – ทบลิซิ ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

น าทา่นชมป้อมอนันานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก ่มกี าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรักว ี

ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที1่6-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัทีต่ัง้อยู่ภายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถข์อง

ชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยังมหีอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญ่ทีต่ัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทัศนียภ์าพทวิทัศนอ์นัสวยงาม

ดา้นลา่งจากมุมสงูของป้อมปราการน้ี รวมถงึอา่งเก็บน า้ชนิวาร ี(Zhinvali Reservoir) และยังมเีขือ่นซึง่เป็น

สถานทีส่ าคญัส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงกู

ดาอรู ีซ ึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสั สถานทีแ่ห่งน้ี

เป็นแหลง่ทีพ่ักผ่อนเลน่สกใีนชว่งเดอืนธันวาคมถงึเดอืนเมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหวา่งทาง

ใหท้่านไดช้มทวิทัศนอ์นัสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษใหท้า่นไดล้ ิม้รสไวนพ์ืน้เมอืงช ัน้ดขีองประเทศจอรเ์จยี 

บา่ย จากน ัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงอพัลสิตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีาร

ตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน สถานทีแ่ห่งน้ีแบ่งออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นเหนือ 

สว่นกลาง และสว่นใต ้ซึง่สว่นกลางจะเป็นบรเิวณทีใ่หมท่ีส่ดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหนิและ

เจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่อาศยั ถ ้าสว่นมากจะไม่มกีารตกแตง่ภายในใดๆ และยังมหีอ้งตา่งๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถ์

เกา่แกข่องชาวครสิต ์จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอร ี(Gori) ซึง่อยูท่างดา้นทศิตะวนัตกของเมอืงมสิ

เคตา้ เมอืงน้ีเป็นเมอืงบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครอง

สหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีงเรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอรี

แห่งน้ี น าทา่นชม พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ (Musuem of Stalin) ซึง่เป็นสถานทีร่วบรวมเรือ่งราว และ

สิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตวัอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภัณฑส์ตาลนิ มกีาร

จัดแสดงชวีประวตัขิองสตาลนิตัง้แตเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ 



 
 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MOXI BY MARRIOTT หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่4 
อนุสาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี - ทบลิซิ ี– โรงอาบน า้โบราณ - วหิารซโีอน ี- เมอืงเก่าทบลิซิ ี– ข ึน้

กระเชา้ไฟฟ้าชมป้อมนารกิาลา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูอ่นุสาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) ซึง่มลีกัษณะ

เป็นแท่งหนิสดี าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปตา่งๆทีส่ือ่ถงึเรือ่งราวในอดตีของประเทศจอรเ์จยี แตล่ะเสาจะแบ่ง

เรือ่งราวออกเป็น 3 ส่วนน่ันคอื สว่นลา่งสดุเกีย่วกบัพระคมัภรีข์องศาสนาครสิต ์สว่นกลางเกีย่วกบัเรือ่งของ

ขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จยี และสว่นบนเกีย่วกบัเหตกุารณส์ าคญัตา่งๆของประเทศ จากนัน้น าท่านเดนิทาง

กลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ีน าทา่นชมทศันยีภาพบรรยากาศของ เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงของประเทศ

จอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม จากน ัน้น าทา่น

ชมโรงอาบน า้โบราณ หรอื อะบานู อบุาน ิ(Abanotubani) เป็นสถานทีส่าหรับแชน่ ้าพรุอ้นทีม่แีร่ถามะถัน 

ตามต านานเลา่ขานวา่ในสมัยพระเจา้วคัตงัที ่1 กอรก์ซัลีน่กเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักลา่ว จงึ

ท าใหค้น้พบบ่อน ้าพุรอ้นแห่งน้ีขึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน ้าเหมอืนกบัการออนเซ็นของชาวญีปุ่่ นผสมรวมกบัการ

อาบน ้าแบบตรุก ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย จากน ัน้น าทา่นไปชมวหิารซโีอน ี(Sioni Cathedral) ซึง่เป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนกิาย ออรโ์ธดอ๊กทีถู่ก

สรา้งขึน้ในเมอืงน้ี ชือ่ของโบสถไ์ดน้ ามาจากดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิ ์คอื ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานทีแ่ห่งน้ีก็

ไดม้ีช่ ือ่เป็น ซโิอนแีหง่ ทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6-7 และตอ่มาก็ไดถู้กท าลายลง

โดยผูท้ีบุ่กรุกแตก็่ไดม้กีารสรา้งขึน้ใหมห่ลายครัง้ดว้ยกนั จนกระทั่งเป็นโบสถท์ีไ่ดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบันน้ีและไดม้ี

การบูรณะในชว่งศตวรรษที ่17- 19 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ทบลิซิ ี(Old town) น าทา่นขึน้กระเชา้

ไฟฟ้าชมป้อมนารกิาลา(Narikala Fortress) ซึง่เป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนนิเขา 

สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัทีต่า่งผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บน

เสน้ทางสายไหมแหง่น้ี ราชวงศอ์มุยัยัดของชาวอาหรับไดต้อ่เตมิป้อมในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่7 ตอ่มาพวกมอง

โกลตัง้ชือ่ใหใ้หม่วา่ Narin Qala แปลวา่ป้อมนอ้ย (Little Fortress)  

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

**พเิศษพรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืงของประเทศจอรเ์จยี ทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจ** 

ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MOXI BY MARRIOTT หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัที ่5 
ทบลิซิ ี– มสิเคตา้ - วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– โบสถเ์มเคต ี– ชอ้ปป้ิงถนนจาน ชาเดอนี ่- ช้

อปป้ิงหา้ง East Point – สนามบนิ – อสิตนับลู 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ซึง่เป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของประเทศจอรเ์จยีสมยัอาณาจักร

ไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาลตัง้อยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 20 กม. น าทา่นชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) หรอื

โบสถแ์หง่ไมก้างเขนอนัศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์กิายออโธดอ๊ก สรา้งขึน้เมือ่ครสิตวรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยี

สกัการะนับถอืวหิารแห่งน้ีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน้ี์ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้า

สองสายมาบรรจบกนัคอืแม่น ้ามคิวาร ี(Mtkvari river) และแม่น ้าอรักว ี(Aragvi river)  จากน ัน้น าทา่นชม

วหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli Cathedral) หรอืหมายถงึเสาทีม่ชีวีติ(The Living Pillar Cathedral) 

สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์หง่น้ีถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดย

สถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze  มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าให ้

ชาวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิอง

จอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมี

ภาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม น าทา่นชม โบสถเ์มเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้

ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12 ตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาทีเ่บือ้งลา่งเป็นแม่น ้ามติคาวาร ีในอดตีถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ 

และทีพ่ านักของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดยีวกนั จากน ัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัถนนจาน ชาเดอนี ่(Jan 

sharden street)  เป็นถนนคนเดนิย่านเมอืงเกา่ทีเ่ป็นแหลง่ศนูยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรม ตอ่มาศตวรรษที ่

9 ตอ่มาจงึเปลีย่นชือ่ ถนนมาเป็น Chardin Street เพือ่เป็นเกยีรตแิกนั่กท่องเทีย่วชาวฝรั่งเศส Jean Chardin 

ปัจจุบันถนนสายน้ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารพืน้เมอืง รา้นกาแฟมากมาย บรเิวณน้ีจะมบีา้นเมอืงเกา่ในแบบท

บลิซิทีีโ่ดดเดน่ นอกจากดา้นอาหารแลว้ยังมพี่อคา้แม่คา้น าสิง่ของตา่งๆมาวางขายมากมาย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัหา้ง East Point ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ป

ป้ิง สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย  

 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 



 
 

18.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุอสิตนับลู โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 383 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่16 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 17.25 น. และเดนิทางถงึ

สนามบนิอสิตนับลู เวลา 19.00 น.*** 

19.45 น. เดนิทางถงึกรุงกรงุอสิตนับลู รอเปลีย่นเครือ่ง 

20.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่TK 64 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่16 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 20.15 น. และเดนิทางถงึ

สนามบนิสุวรรณภมู ิเวลา 09.50 น.*** 

 

วนัที ่6 กรงุเทพฯ 

10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

  จอรเ์จยี Here We Go จอรเ์จยี 6 DAYS 3 NIGHTS 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ (TK) 

ก าหนดการ

เดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่02-07 ก.พ. 

63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 13,915.- 4,900.- 

วนัที ่03-08 ก.พ. 

63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 13,915.- 4,900.- 

วนัที ่05-10 ม.ีค. 

63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 14,915.- 4,900.- 

วนัที ่07-12 ม.ีค. 

63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 14,915.- 4,900.- 

วนัที ่16-21 เม.ย. 

63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 16,915.- 4,900.- 

วนัที ่27เม.ย.-02 

พ.ค. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 16,915.- 4,900.- 

วนัที ่28เม.ย.-03 

พ.ค. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 16,915.- 4,900.- 

วนัที ่01-06 พ.ค. 

63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 15,965.- 4,900.- 



 
 

วนัที ่01-06 ม.ิย. 

63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 15,965.- 4,900.- 

วนัที ่02-07 ม.ิย. 

63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 15,965.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.     ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดร้ับเงินมัดจ าแลว้

เท่านัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิ

ยืน่วซี่าภายใน 3 วนันับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิ

การจองทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่

เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรค

ประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่าน

และครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไข

กรมธรรม)์ ลูกคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพ

สามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 



 
 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, 

คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (24 USD) 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (18 USD) 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะ

ดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย 

ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีก

เก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน

เป็นอย่างนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรง

ตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็ว

ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 

ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบั

ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อ

ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ 

เรยีกเก็บ  



 
 

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวร์

หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่

วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) ค่าสว่นตา่งในกรณี

ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนื

คา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่

วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

 


