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มีคาราเการ� ถํ้าโพรมีธีอ�ส บิน XJ



 

น ำท่ำนสมัผสัประสบกำรณ์ใหม่ ท่ีไม่ไดมี้ดีแค่โบสถ ์ด่ืมด ำ่บรรยำกำศ ล่องเรอืชม ถ ้ำโพรเมธิอสุ 

สนุกฉุดไม่อยู่กบักิจกรรมแอดเวนเจอรภ์ำยใน หบุเขำมำรท์เวล ีตะลยุเดินป่ำแห่ง อทุยำนบอรโ์จมี คำรำเกำรี ต่ืนตำ กบั 

อโุมงคไ์วน์คำเรบำ ท่ียำวกว่ำ 7.7 กโิลเมตร ! เช้ือเชิญ สำยแอดเวนเจอร ์และ ว่ำท่ีซอมเมลเิย่ สมัผสัประสบกำรณ์ที่หำ

ไดย้ำกก่อนใคร 

 

 

 

 

 

เน่ืองดว้ยโปรแกรมมีไฟลทบ์ินเหมำล ำ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัจอยแลนด ์

 

วนัที่ 1  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 3 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิแอรเอเชยี เอก็ซ ์(เคานเ์ตอร ์4) 

 

วนัที่ 2  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง) – ทิบิลซิี - กอรี –พิพธิภณัฑส์ตำลนิ - ถ ้ำอพุลสิซิเค่ – คูทำยส ิ 

03.00 น. คณะพรอ้มออกเดินทางสู่ เมืองทิบิลิซี (TBILISI) โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ008 ระหว่างการ

เดินทาง มีบริกำรอำหำรและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 2 ม้ือ (กำรเดินทำงจำก กรุงเทพฯ สู่ เมืองทิบิลิซี ใชเ้วลำเดินทำง

ประมำณ 8 ชัว่โมง 45 นำที) 

 

 

 

 

 

08.45 น.  คณะเดนิทางถงึ เมอืงทบิลิซิ ีหวัหนา้ทวัรน์ าคณะผ่านพธีิตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

น าคณะเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) เมอืงบา้นเกิดของ โจเซฟ 

สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครอง

สหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีื่อเสยีง

เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้  น าชม

และถ่ายภาพ พิพิธภณัฑส์ตำลิน (Stalin Museum ) สถานที่

รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใชต่้างๆ ของสตาลนิเอาไว ้

รวมไปถึงตวัอาคารที่สตาลนิเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑม์กีาร

จดัแสดงชวีประวตัขิองสตาลนิตัง้แต่เกิดจนกระทัง่เสยีชวีติ 



 

กลำงวนั   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้นเมือง  

บ่ำย หลงัอิ่มอร่อยกบัอาหารกลางวนัเป็นที่เรียบรอ้ย น าชมและถ่ายภาพ ถ ้ำอุพลิสชิเค่ (Uplistisikhe) เมอืงถ า้เก่าแก่ของ

จอรเ์จยี มกีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน อดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอินเดีย

ไปยงัทะเลด าและต่อไปถงึทางตะวนัตก ปจัจบุนัสถานทีแ่ห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้

ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สุด ประกอบไปดว้ย สถาปตัยกรรมการสรา้งตดัหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศยั 

ใหท่้านอสิระชมหมู่บา้นที่สรา้งขึ้นจากถ า้นี้ตามอธัยาศยั จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ เมืองคูทำยส ิ(Kutaisi)  

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้นเมือง  

ท่ีพกั KING DAVID HOTEL KUTAISI หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว  

 

วนัที่ 3  เมืองคูทำยส ิ- ถ ้ำโพรเมธิอสุ - หบุเขำมำรท์วิล ี- บอรโ์จมี 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 หลงัอิ่มอร่อยกบัอาหารเชา้เป็นที่เรียบรอ้ย คณะท าการเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม  คณะเดินทางสู่ เมืองคุมิทซำวี 

(Kumitsavi) น าชมและถ่ายภาพ ถ ้ำโพรเมธิอุส (Prometheus Cave) หนึ่งในถ า้อนัน่าอศัจรรยข์องชาวจอรเ์จีย ถูก

คน้พบครัง้แรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรบันกัท่องเที่ยวที่มาเขา้ชมมากมายในแต่ละปี 

พบความสวยงามของหนิงอกหนิยอ้ยที่สะทอ้นแสงสตีระการตาภายในตวัถ า้ น าท่านลอ่งเรือชมความสวยงามของถ า้แห่ง

นี้ หมำยเหตุ กำรล่องเรือข้ึนอยู่กบัสภำพอำกำศ กรณีท่ีไม่สำมำรถล่องเรือได ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรบัเปลี่ยน

โปรแกรมตำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้นเมือง  

บ่ำย น าชมและถ่ายภาพ หบุเขำมำรท์วิลี (Martvili Canyon) หนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในจอรเ์จีย เป็นสถานที่ที่มกีาร

ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและประวตัิศาสตรไ์ดอ้ย่างลงตวั มนี า้ตกและน า้ทะเลสฟ้ีาใสที่สวยงามน่าชม ท่านสามารถ

นัง่เรือชมความงามของทะเลสาบท่ามกลางหนิสูงในหุบเขาได ้นอกจากนี้ ยงัมทีางเดนิเลก็ๆ ในการชมธรรมชาติรอบขา้ง

ไดอ้ย่างจใุจ จงึท าใหท้ีแ่ห่งนี้เป็นสถานที่ทีเ่หมาะส าหรบัการผจญภยักบัครอบครวัหรือคนทีคุ่ณรกั 



 

 จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ เมืองบอรโ์จมี (Borjomi) เมอืงตากอากาศเลก็ๆในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอร์เจีย 

เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นน า้แร่ระดบัโลก เพราะมลี  าธารน า้ทีใ่สบริสุทธ์ิทีไ่หลมาจากยอดเขาบาคูเรียนี ในอดตีชาวเมอืง

เชื่อกนัว่าถา้ดื่มน า้นี้จะท าใหม้สีุขภาพแขง็แรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้ต่อมาไดเ้ริ่มมกีารตัง้โรงงานผลติและส่งออก

น า้แร่ยี่หอ้ “บอรโ์จม ี(Borjomi)” ทีม่ชีื่อเสยีงไปยงัประเทศต่างๆมากมาย 

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้นเมือง  

ท่ีพกั  GOLDEN TULIP BORJOMI หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว  

 

วนัที่ 4  บอรโ์จมี – ปรำสำทรำบำติ - อทุยำนแห่งชำติบอรโ์จมี คำรำเกำร ี - ทบิลิซี 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 หลงัอิ่มอร่อยกบัอาหารเชา้เป็นที่เรียบรอ้ย คณะท าการเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม  น าชมและถ่ายภาพ ปรำสำทรำบำตี 

(Rabati Fortress)  ปราสาทที่มลีกัษณะเป็นป้อมปราการ ปจัจุบนัไดร้บัการปรบัปรุงใหม่โดยไดร้บัการสนบัสนุนจาก

ภาครฐั อดีตนัน้ ตวัป้อมปราการมลีกัษณะเป็นซากปรกัหกัพงัวางระเกะระกะไปทัว่ ไม่มเีคา้โครงของปราการอนัน่าเกรง

ขามเลย อิสระใหท่้านเดินชมและถ่ายภาพปราสาทตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร  จากนัน้น าคณะเดินทางกลบัสู่ 

เมืองบอรโ์จมี (Borjomi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้นเมือง  

บ่ำย หลงัอิ่มอร่อยกบัอาหารกลางวนัเป็นที่เรียบรอ้ยน าชมและถ่ายภาพ เสน้ทำงเดินป่ำอทุยำนแห่งชำติบอรโ์จมี คำรำเกำรี 

(Borjomi – Kharaguli National Park) ท่านจะไดเ้หน็ววิทวิทศันข์อง   ป่าไมแ้ห่งบอรโ์จมทีีม่คีวามสวยงามเป็นอย่าง



 

มาก และถา้เป็นช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่านอาจมโีอกาสไดเ้ห็นปรากฏการณ์ใบไมเ้ปลีย่นสทีี่สวยงามไม่แพท้ีใ่ดในโลกอีกดว้ย 

จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ เมืองทบิลซิี (Tbilisi) 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

ท่ีพกั TBILISI PARK HOTEL หรือเทียบเท่ำในระดบั 4 ดำว  

 

วนัที่ 5 ทบิลซิี – มิสเคตำ - วิหำรจวำร ี-ป้อมปรำกำรอนำนูร-ี กูดำอูร ี–อนุสรณ์สถำนรสัเซีย จอรเ์จยี - คำซเบก ี

-โบสถเ์กอรเ์กตี-  ทบิลซิี 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคตำ้ (Mtskheta ) ระยะทำง 40 ก.ม. ในอดีตมสิเคตา้ เคยเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของ

ประเทศจอรเ์จีย ในสมยัอาณาจกัรไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อน

คริสตกาล เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่ส  าคญั และมอีายุเก่าแก่ที่สุดของจอรเ์จีย อายุมากกว่า 3,000 ปี ต่อมาองคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีน โบราณสถานแห่งเมอืงมสิเคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี 

ค.ศ.1994 น าท่านชม วิหำรจวำรี (Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออรโ์ธดอ๊กทีถู่กสรา้งขึ้น

ในราวศตวรรษที่ 6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภูเขาที่มแีม่น า้สองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่นา้มคิวารี และแม่น า้อรกัวี  

และถา้มองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับริเวณที่กวา้งใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรีย (Kingdom of 

Iberia) ซึ่งไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ต ัง้แต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงราวคริสตศ์ตวรรษที่ 5 น าชมและ

ถ่ายภาพ ป้อมปรำกำรอนำนูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มกี าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่ริมแม่น า้อรกัว ีถูกสรา้ง

ขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 16 -17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัที่ต ัง้อยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอร์จิ้น 

ภายในยงัมหีอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญ่ที่ต ัง้ตระหงา่น ท าใหเ้หน็ทศันียภ์าพทวิทศันอ์นัสวยงามดา้นล่างจากมมุสูงของป้อม

ปราการนี้ จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ เมืองกเุดำรี (Gudauri) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้นเมือง  

บ่ำย หลงัอิ่มอร่อยกบัอาหารกลางวนัเป็นที่เรียบรอ้ย น าชมและถ่ายภาพ อนุสรณ์สถำนรสัเซีย - จอรเ์จีย (Memoriam of 

Friendship) อนุสรณ์สถานที่สรา้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถงึความสมัพนัธอ์นัดีของประเทศ

จอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งท ัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวตัิศาสตรข์อง

ประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซยีไวอ้ย่างสวยงาม น าชมและถ่ายภาพ เมืองคำซเบกี (Kazbegi) หรือ เมืองสเตฟำน

มินดำ (Stephamianda) ชื่อนี้เพิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออรโ์ธดอ๊ก ชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยั

และก่อสรา้งสถานที่ส  าหรบัจ าศีลภาวนาขึ้น เป็นเมอืงเลก็ๆตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้เทอรก์ี ถอืเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวบน

เทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) ทีส่  าคญัของประเทศจอรเ์จยี มภีูมทิศันท์ีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมววิของยอด

เขาคาซเบกีอีกดว้ย น าคณะสมัผสัประสบการณ์ใหม่กบัการนัง่รถขบัเคลื่อนสี่ลอ้ (4x4 WD) เดินทางไปตามเสน้ทาง

ท่องเทีย่วทีส่  าคญัทีสุ่ดในจอรเ์จยีคือ เสน้ทำง จอรเ์จยีน มิลทิำรี ไฮเวย ์(Georgian Military Highway )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะชมความงดงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี (Gergeti  Church) สรา้งดว้ยหนิแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นในศตวรรษที่ 

14 เป็นโบสถช์ื่อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทอืกเขาคาซเบกี้ ที่

ระดบัความสูงจากน า้ทะเล 2,170 เมตร  (ในกรณีท่ีถนนถูกปิดกัน้ดว้ยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทาง 



 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ซ่ึงจะค านึงถึงความปลอดภยัเป็น

หลกั) จากนัน้น าคณะเดนิทางกลบัสู่ เมืองทบิลซิี (Tbilisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

ท่ีพกั TBILISI PARK HOTEL หรือเทียบเท่ำในระดบั 4 ดำว  

วนัที่ 6  ทบิลซิี (พกัผ่อนตำมอธัยำศยั) 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

หลงัอิ่มอร่อยกบัอาหารเชา้เป็นทีเ่รียบรอ้ย เตรียมสมัภาระและกลอ้งถ่ายภาพใหพ้รอ้มก่อนออกเดนิทาง 

อสิระใหท่้านเดนิเลน่ชมเมอืงหรือเดนิชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆตามอธัยาศยั 

กลำงวนั/ค ำ่ รบัประทำนอำหำรตำมอธัยำศยั 

ท่ีพกั TBILISI PARK HOTEL  หรือเทียบเท่ำในระดบั 4 ดำว 

 

วนัที่ 7  ทบิลซิี – คำเคต ิ-อโุมงคไ์วน์คำเรบำ – ซิกนำก ี- วิหำรบอเด - ทบิลซิี 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

หลงัอิ่มอร่อยกบัอาหารเชา้เป็นที่เรียบรอ้ย 

เตรียมสมัภาระและกลอ้งถ่ายภาพให ้

พรอ้มก่อนออกเดินทาง น าคณะเดนิทางสู่ 

ภูมิภำคคำเคตี (Kakheti) ภูมิภาคทาง

ตะวนัออกของจอร์เจีย เป็นภูมิภาคที่มี

ชื่อเสียงในเรื่องของไวน ์เมื่อท่านเดินทาง

มาถึงเมืองแห่งนี้ แลว้ ท่านจะไดล้ิ้มลอง

ไวนเ์ลศิรสที่เป็นตน้ต ารบัแห่งภูมภิาคแห่ง

นี้แน่นอน นอกจากไวนเ์ลศิรสแลว้ ภูมภิาคแห่งนี้ยงัมปีระวตัิศาสตรท์ี่น่าสนใจและน่าคน้หาไม่แพภู้ มภิาคอื่นในจอรเ์จยี

อกีดว้ย น าชมและถ่ายภาพ อโุมงคไ์วน์คำเรบำ (Winery Khareba) อโุมงคไ์วนย์าวกว่า 7.7 กิโลเมตร เกิดจากการขุด

เจาะภูเขาในช่วงปี 1960 ภายในอุโมงคน์ัน้เป็นที่บรรจุไวนก์ว่า 25 ,000 ขวด อิสระใหม้่านชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อไวนไ์ดต้าม

อธัยาศยั  

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิ่น  



 

บ่ำย หลงัอิ่มอร่อยกบัอาหารกลางวนัเป็นที่เรียบรอ้ย น าชมและถ่ายภาพ เมืองซิคนำกี (Signagi) เมอืงเลก็ๆน่ารกัที่ไดร้บั

สมญานามว่า “City of Love” เนื่องจาก เป็นเมืองที่รบัจดทะเบียนสมรสตลอดปี อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่สวยที่สุดใน

ภูมภิาคคาเคติอีกดว้ย น าชมและถ่ายภาพ วิหำรบอเด (Bodbe Monastery) ตามต านานเล่าว่า อาสนวหิารแห่งนี้สรา้ง

ขึ้นบริเวณทีฝ่ ัง่ศพของนกับวช เซนต ์นีโน วหิารแห่งนี้ไดร้บัการบูรณะโดยกษตัริยจ์อรเ์จียหลายต่อหลายครัง้ จากนัน้น า

คณะเดนิทางกลบัสู่ เมืองทบิลซิี (Tbilisi) 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิ่น  

ท่ีพกั TBILISI PARK HOTEL  หรือเทียบเท่ำในระดบั 4 ดำว 

 

วนัที่ 8  ทบิลซิี – กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง) 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

  หลงัอิ่มอร่อยกบัอาหารเชา้เป็นทีเ่รียบรอ้ย คณะท าการเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม 

 คณะเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเมอืงทบลิซิ ีเพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

09.45 น. คณะพรอ้มออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที่ยวบนิที่ XJ009 มีบริกำรอำหำรและเครื่องด่ืม

บนเคร่ืองบิน 2 ม้ือ (กำรเดินทำงจำก กรุงเทพฯ สู ่เมืองทิบิลซิี ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 8 ชัว่โมง 45 นำที) 

20.30 น. คณะเดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 

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

 

 

อตัรำค่ำบรกิำรต่อท่ำนและเงือ่นไขกำรใหบ้ริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่ำน 

 เด็กอำยุไม่เกนิ 

12 ปี ไม่เสรมิเตียง 
พกัเดี่ยว 

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.- 

หมำยเหต ุ: โปรแกรมน้ีไม่มีรำคำเด็กเสรมิเตียง 

เน่ืองดว้ยโปรแกรมมีไฟลทบ์ินเหมำล ำ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัจอยแลนด ์



 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั ระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ภาษนี า้มนัและภาษีตัว๋ทกุชนิด (สงวนสทิธิเก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง) 

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 6 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน  

✓ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 25 กก. จ ากดัท่านละ 1 ใบ เท่านัน้ 

✓ ค่ารถรบั – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 
อตัรำค่ำบรกิำรไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ (Re-

Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางที่เกินจากที่ทางสายการบนิก าหนด 25 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,ทปิคนขบัรถ และทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท/ทริป (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืงวดสุดทา้ย) *** เดก็

ช าระเท่ากบัผูใ้หญ่ ยกเวน้เด็กทำรก *** 

 
เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีนัง่ 

1. กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยส่งแฟกซห์รืออเีมลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทาง

เพือ่ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 20 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิ

การเดนิทางของท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรือตามค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้ 

 



 

เงื่อนไขกำรยกเลกิ 

1. ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 50 วนั บริษทัฯ จะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง เช่น 

ค่าธรรมเนียมวซี่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใด ๆ 

ทัง้สิ้น 

2. ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์70% 

3. ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนัเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าอนุมตั ิหากยกเลกิการเดนิทาง บริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

เงื่อนไขกำรใหบ้รกิำร 

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

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 10 

– 14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท 

2. ในกรณีทีท่างประเทศจอรเ์จยี ส ัง่ใหม้กีารระงบัการใหว้ซี่าา ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการ

เพิม่เตมิตามค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง เพือ่ด าเนินการขอวซี่าโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซี่า 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดั

ดา้นภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้

ส่วนมากเป็นส าคญั 

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

6. อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นราคา

ค่าบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรือ

อตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7. ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้  หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืน

ค่าบริการได ้

8. หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

10. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิให ้

ส าหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 



 

11. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อ

การรา้ย และ อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบั

การกระท าดงักลา่วทัง้สิ้น 

13. หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล

ซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมด 

14. ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว

ดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วนี้ 

15. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ 

บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง 

หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัเิหตุต่าง ๆ 

18. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่เกี่ยวขอ้ง

กบั สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตุใน

รายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

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

ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

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

เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ใน

กรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทำงตอ้งมีอำยุกำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน และบริษทั ฯ รบัเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพื่อท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทั ฯ ไม่รบัผดิชอบ หากเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้

 

 


