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วนัท่ีหน่ึง  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบินแอร ์เอเชียเอ็กซ์ 

เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

 

วนัท่ีสอง   กรุงเทพฯ – ทบิลซิี่ - มิสเคตา้–วิหารสเวติสเคอเวร ี–วิหารจวารี -กอรี ่– พพิธิภณัฑสตาลนิ –ทบิลซิี่  

03.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดย สายการบินแอร ์เอเชียเอ็กซ ์เที่ยวบนิที่ XJ008 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ      

8 ชัว่โมง 45 นาที !! พเิศษ บริการอาหารและน ้าด่ืม 2 ม้ือทกุท่ีนัง่ !! 

08.25 น.  เดินทางถงึ สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มสิเคตา้ ซึ่งเคย

เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จยี สมยัอาณาจกัรไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จีย

ในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่ส  าคญั และมอีายุเก่าแก่ที่สุดของจอรเ์จีย อายุมากกว่า 3,000 ปี 

ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีน โบราณสถานแห่งเมอืงมสิเคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดก

โลก ในปี ค.ศ.1994 น าท่านชม วิหารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาแบบจอรเ์จียนออร์

โธด็อกซ ์สรา้งขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภูเขาที่มแีม่น า้สองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น า้มคิวารี และ

แม่น า้อรกัวี หากมองออกไปเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณที่กวา้งใหญ่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ต ัง้อาณาจกัรของไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) จากนัน้เดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งค าว่า Sveti หมายถึง 

"เสา" และ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" เรียกงา่ย ๆ รวมกนัก็คือวหิารเสาทีม่ชีวีติ โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่

ศกัดิ์สทิธ์ิทีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลาง

ทีท่  าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อ และหนัมานบัถอืศาสนาคริสต ์  
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น  

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. เมืองแห่งประวตัิศาสตร์ เป็นที่รูจ้กักนัดีว่าเป็นบา้นเกิดของ 

“โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถงึ 1950 มี

ชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมอืงกอรี  น าท่านชม พิพิธภณัฑส์ตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผูน้ า



 

ของลทัธิคอมมวินิสต ์คลงัขอ้มูลหลกัของอาคารที่ซบัซอ้นคือ หอศิลป์ ขนาดใหญ่ในรูปแบบกอธิคของสตาลนิ เริ่มขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ. 2494 ในฐานะพพิธิภณัฑป์ระวตัิศาสตรแ์ห่งลทัธิสงัคมนิยม เหน็ไดช้ดัว่าตัง้ใจจะเป็นอนุสรณ์แก่สตาลนิผูเ้สยีชวีติในปี 

พ.ศ. 2496 การจดัแสดงนิทรรศการถูกแบ่งออกเป็นหกโถง ตามล าดบัเวลา และมหีลายรายการที่ถูกตอ้ง หรือถูกกล่าวหา

โดยสตาลนิ รวมทัง้เฟอรน์ิเจอรส์ านกังานของเขา ผลงานส่วนตวัและของที่ระลกึที่เขาท าไวต้ลอดหลายปีทีผ่่านมา นอกจากนี้

ยงัมภีาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่ายภาพวาด และบทความในหนงัสอืพมิพ ์การแสดงผลสรุปดว้ยหนึ่งในสบิสองชุด

ของ หนา้กาก แห่ง ความตาย ของสตาลนิถ่ายไม่นานหลงัจากทีเ่ขาเสยีชวีติ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบั กรุงทบิลซิี่  

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น  

พกัท่ี    โรงแรม IVARIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ีสาม  ทบิลซิี่ - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จยี – สะพานสนัติภาพ - ป้อมนาริกาล่า – พระแม่แห่งจอรเ์จยี - โบสถเ์มเตหคี์ –โรง

อาบน ้าแร่เก่าแก่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) อนุสาวรียท์ี่ต ัง้อยู่บนเนินเขาใกลก้บัอ่าง

เก็บน า้ทบลิซิี อนุสาวรียเ์ป็นที่รูจ้กักนัว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตรข์องจอรเ์จีย ถูกสรา้งขึ้นโดยจิตรกรประติมากร

ชาวจอรเ์จยี – รสัเซยี และสถาปนิก Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิฉลอง 3,000 ปีแห่งอ านาจอธิปไตยของ

จอรเ์จยีและ 2,000 ปีแห่งศาสนาคริสตใ์นจอรเ์จีย เสายกัษท์ ัง้ 16 หลงับนเนินเขาสะทอ้นถงึประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จีย และ

ผูป้กครองรวมถึงฉากทางศาสนา จากนั้นน าท่านสู่ สะพานแห่งสนัติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงาน

สถาปตัยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงทบลิซิ ีออกแบบโดย สถาปนิกชาวอติาเลีย่นชื่อ Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาวที่ 

150 เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและ



 

สรา้งทีป่ระเทศอิตาล ีและน าเขา้ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คนั เพือ่เขา้มาติดตัง้ในเมอืงทบลิซิ ีทีต่ ัง้น ัน้อยู่บน

แม่น า้มตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมมุจากในเมอืง และยงัม ีilluminating ที่จะแสดงแสงสจีากไฟ 

LED 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

น าท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สรา้งในราวศตวรรษที ่4 

ในรูปแบบของชูริส ทซเิค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี และ

ต่อมาในสมยัของกษตัริย ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึ้นอกี ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง 

ก็ไดเ้รียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อมอนัเลก็ (Little Fortress) ชมรูปปัน้ Mother 

of a Georgia หรืออกีชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปัน้หญงิสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ใน

นครทบลิซิ ีโดยรูปปัน้นี้สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพือ่ฉลองนครทบลิซิอีายุครบ 1,500 ปี เป็นรูปปัน้ทีส่ะทอ้นถงึจิตวญิญาณ

และนิสยัของคนจอรเ์จยีไดเ้ป็นอย่างดี มอืขา้งหนึ่งของรูปปัน้จะถอืดาบ ส่วนมอือกีขา้งหนึ่งจะถอืแกว้ไวน ์ซึง่มคีวามหมายว่า

หากใครที่มาเยือนจอรเ์จียแบบศตัรูเธอจะใชด้าบในมอืขวาฟาดฟนัใหแ้ดดิ้น แต่หากใครที่มาเยือนอย่างมติรไมตรี เธอจะ

ตอ้นรบัดว้ยไวน์ในมือซา้ยอย่างอบอุ่น และอิ่มหน าส าราญ น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหคี์ (Metekhi Church) โบสถท์ี่มี

ประวตัิศาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิี ตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาของแม่น า้ มทวารี เป็นโบสถห์นึ่งที่สรา้งอยู่ในบริเวณที่มี

ประชากรอาศยัอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มมีาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ที่ 1 แห่งจอรก์าซาล ีได ้สรา้งป้อมและโบสถไ์วท้ี่

บริเวณนี้  จากนัน้ชม โรงอาบน ้ าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มชีื่อเสียงในเรื่องบ่อน า้รอ้นก ามะถนัธรรมชาติ (Sulphur 

Spring Water) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

พกัท่ี    โรงแรม IVARIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ ป้อมอนานูร ี– อนุสรณ์สถานรสัเซีย-จอรเ์จยี-คาซเบกี้ – นัง่รถ 4WD – โบสถเ์กอรเ์กต้ี – กูดาอูรี – ทบิลซิี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่ส  าคญั เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารที่เรียกว่า Georgian Military 

Highway สรา้งขึ้นโดยสหภาพโซเวยีต สมยัที่จอรเ์จียตกอยู่ภายใตก้ารปกครอง ส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภูมภิาคแห่งนี้  

น าท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซสั (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 ก.ม. เป็นเทอืกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของ

ทวปียุโรป มคีวามยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง สหพนัธรฐัรสัเซีย และสาธารณรฐัจอรเ์จีย 



 

ระหว่างทางใหท่้านไดช้ม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 

ปจัจุบนัยงัคงมซีากก าแพงที่ลอ้มรอบป้อมปราการ เปรียบเสมอืนม่านที่ซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์ท ัง้ 2 หลงัที่ต ัง้อยู่

ภายใน ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอร ์ภายในมหีอคอยทรงเหลีย่มขนาดใหญ่ตัง้ตระหงา่น หากมองจากมมุสูงของป้อมปราการนี้

ลงมา จะมองทศันียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองคาซเบกี้ 

(Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปจัจุบนัเรียกว่า เมืองสเตปนัสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้ เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 

หลงัจากนกับุญนิกายออรโ์ธดอกซ ์ชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยั และก่อสรา้งสถานที่ส  าหรบัจ าศีลภาสนาขึ้น เมอืงนี้ เป็น

เมอืงเลก็ ๆ ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้เทอรก์ี้  ถอืเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) ทีส่  าคญัของประเทศ

จอรเ์จีย มภีูมทิศันท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบกี้  ระหว่างทางที่เดินทางกลบัแวะชม อนุสรณ์

สถานรสัเซีย–จอรเ์จยี อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่ บนเนินเขา ถนนจอรเ์จยีนมลิแิทรีไฮเวย ์เป็นจดุชมววิทีส่วยทีสุ่ดแห่ง

หนึ่งของจอร์เจีย สรา้งขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอร์จีเอฟสกี  (Treaty of 

Georgievski) และความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวยีต และจอรเ์จยี  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น  

จากนัน้น าท่านขึ้นรถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ลอ้) เพื่อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) น าท่านไปชมความสวยงาม

ของ โบสถเ์กอรเ์กต้ี (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มอีีกชื่อเรียกกนัว่า ทสมนิดา ซามบีา 

(Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกที่นิยมกนัของโบสถศ์ักดิ์แห่งน้ีสถานที่แห่งน้ีตัง้อยู่ริมฝัง่ขวาของ แม่น า้ชคเฮรี อยู่บน

เทอืกเขาของคาซเบกี้ (ในกรณีท่ีถนนถูกปิดกัน้ดว้ยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ซ่ึงจะค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั) น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองกูดาอู

รี (Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซึง่เป็นเมอืงส าหรบัสกีรีสอรท์ ทีม่ชีื่อเสยีงที่ต ัง้อยู่บริเวณที่ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสั

ใหญ่ ทีม่คีวามสูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหลง่ทีพ่กัผ่อนเลน่สกีของชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยม

มาเล่นในเดือนธนัวาคม จนถึง เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมหีิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา น าท่านออกเดินทาง

กลบัสู่ เมืองทบิลซิี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

พกัท่ี    โรงแรม IVARIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 



 

วนัท่ีหา้  วิหารอะลาเวอด ี- เมืองเทลาวี - ป้อมปราการบาโตนิส - มหาวิหารศกัด์ิสทิธ์ิทบิลซิี - ชอ้ปป้ิง Rustaveri  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านไปเที่ยวชมความสวยงามของ วิหารอะลาเวอดี (Alaverdi Monastery) โบสถข์นาดใหญ่ล  าดบัที่ 2 ของจอรเ์จีย 

ที่ต ัง้อยู่ภูมภิาคคาเคติ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการบ่มไวน ์ อารามแห่งนี้ ก่อตัง้ขึ้นในศตวรรษที่ 6 โดยพระที่ชื่อ โจเซฟ อะลา

เดอเวลี ่สรา้งขึ้นในศตวรรษที่ 11 โดย กษตัริยร์าวลิเิค่ ผูป้กครองในยุคนัน้ ตวัโบสถต์ ัง้อยู่ท่ามกลางผนืดนิอนัอดุมสมบูรณ์

และมฉีากหลงัเป็นเทอืกเขาคอเคซสัอนัสวยงาม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเทลาวี(Tel Avi) ชม ป้อมปราการบาโตนิส 

(Batonis Tsikhe) อดีตพระราชวงัที่ถูกสรา้งขึ้นตามค าส ัง่ของกษตัริยอ์ารช์ิลแห่งคาเคติ ระหว่างปี ค.ศ. 1664 ถงึปี ค.ศ. 

1675 ในยุคความวุ่นวายทางการเมืองในศตวรรษที่  17 และ 18 ตวัวงัไดร้บัความเสียหาย และสรา้งใหม่หลายครัง้ 

สิง่ก่อสรา้งที่ยงัหลงเหลอือยู่ในปจัจุบนัมาจากการสรา้งใหม่ในช่วง เฮราเคลยีสที ่3 กษตัริยแ์ห่งคาเคต ิระหว่างปี 1750 และ 

1762 ดว้ยรูปแบบสถาปตัยกรรมแบบเปอรเ์ซยี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น  

น าท่านชม มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิทบิลซิี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออกีชื่อหนึ่งคือโบสถ ์Sameba เป็นโบสถ์

หลกัของคริสตจกัรออรท์อดอกซจ์อรเ์จีย อีกทัง้ยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิ่งก่อสรา้งทางศาสนาที่มขีนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าว

เปอรเ์ซยี และมคีวามสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก จากนัน้ใหท่้านอสิระ ถนนคนเดินรุสตาเวลี่ (Rustaveri Street) ซึง่เป็นถนน

ใหญ่ของเมอืงที่มชีื่อเสียง และกลิ่นไอแบบยุโรป อาคารที่ถูกสรา้งขึ้นมรูีปร่างลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ย

รา้นคา้ที่มสีนิคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ มากมาย ตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่ขายของที่ระลกึที่เป็นสนิคา้พื้นเมอืง

อนัหลากหลาย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

พกัท่ี    โรงแรม IVARIA HOTEL  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

 

 

 

 



 

วนัท่ีหก   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินทบิลซิี 

09.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซ ์เที่ยวบนิที่ XJ009 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง 

45 นาที  !! พเิศษ บริการอาหารและน ้าด่ืม 2 ม้ือทกุท่ีนัง่ !! 

20.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

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

 

 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงือ่นไขการใหบ้ริการ 

 6 วนั 4 คืน  

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 ท่ำน 

เด็กอำยุไม่เกนิ 

12 ปี เสรมิเตียง  

เด็กอำยุไม่เกนิ 

12 ปี ไม่เสรมิเตียง 
พกัเดี่ยว 

09 – 14 มิถนุายน 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

13 – 18 มิถนุายน 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

17 – 22 มิถนุายน 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

21 – 26 มิถนุายน 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

25 – 30 มิถนุายน 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

29 มิถนุายน – 04 กรกฎาคม 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

03 – 08 กรกฎาคม 63 31,990.- 31,990.- 30,990.- 4,990.- 

07 – 12 กรกฎาคม 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

11 – 16 กรกฎาคม 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

15 – 20 กรกฎาคม 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

19 – 24 กรกฎาคม 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

23 – 28 กรกฎาคม 63 31,990.- 31,990.- 30,990.- 4,990.- 



 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั ระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ภาษนี า้มนัและภาษีตัว๋ทกุชนิด (สงวนสทิธิเก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง) 

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก. จ ากดัท่านละไม่เกิน 2 ใบ เท่านัน้ 

✓ ค่ารถรบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

27 กรกฎาคม – 01 สงิหาคม 63 31,990.- 31,990.- 30,990.- 4,990.- 

31 กรกฎาคม – 05 สงิหาคม 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

04 – 09 สงิหาคม 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

08 – 13 สงิหาคม 63 31,990.- 31,990.- 30,990.- 4,990.- 

12 – 17 สงิหาคม 63 31,990.- 31,990.- 30,990.- 4,990.- 

16 – 21 สงิหาคม 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

20 – 25 สงิหาคม 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

24 – 29 สงิหาคม 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

28 สงิหาคม – 02 กนัยายน 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

01 – 06 กนัยายน 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

05 – 10 กนัยายน 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

09 – 14 กนัยายน 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

13 – 18 กนัยายน 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

17 – 22 กนัยายน 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

21 – 26 กนัยายน 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

25 – 30 กนัยายน 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 

29 กนัยายน – 04 ตลุาคม 63 29,990.- 29,990.- 28,990.- 4,990.- 



 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ภาษภีาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางที่เกินจากที่ทางสายการบนิก าหนด 20 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ 1,800 บาท ทริป/ท่าน (ช าระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรข์ึ้นอยู่กบัความพงึพอใจในบริการทีท่่านไดร้บั 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยส่งแฟกซห์รืออเีมลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทางเพือ่

ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 20 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการ

เดนิทางของท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรือตามค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการทีไ่ด ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดินทาง 50 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวซี่า 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิ้น 

2. ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 20 วนั หกัค่าทวัร ์70% 

3. ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนัเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 



 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าอนุมตั ิหากยกเลกิการเดนิทาง บริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการไมคื่นเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 30 ท่าน รวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 10 – 

14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2. ในกรณีทีท่างประเทศจอรเ์จยี หรือ ประเทศ อารเ์มเนีย ส ัง่ใหม้กีารระงบัการใหว้ซี่าา ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการเพิม่เตมิตามค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง เพือ่ด าเนินการขอวซี่าโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซี่า 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5. รายการทวัรน์ี้ เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) เท่านัน้ 

6. อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการ

ในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัรา

แลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7. ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้  หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการ

ได ้

8. หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

10. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

11. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ 



 

อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้ห็น เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่ว

ทัง้สิ้น 

13. หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมด 

14. ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวนี้ 

15. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

16. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัเิหตุต่าง ๆ 

18. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

21. กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณีถา้

ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทั ฯ ไม่รบัผดิชอบ หากเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้

 


