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วนัที�หนึ�ง กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมูฯิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอร์ เอเชยีเอ็กซ์ เจา้หนา้ที�ของ
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิรับบตัร
โดยสาร

วนัที�สอง กรงุเทพฯ – ทบลิซิี� – มสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอเวรี – วหิารจวารี –
ไรไ่วนม์คูารน์ ี� – ทบลิซิี�

01.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุทบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิแอร์
เอเชยีเอ็กซ์ เที�ยวบนิที� XJ 908 ใชเ้วลาเดนิทาง 9 ช ั�วโมง 55 นาที เสริฟ์
อาหารและนํ �าดื�มบนเครื�อง
หมายเหตุ : เที�ยวบนิต ั�งแตว่นัที� 03 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป

เวลาออกเดนิทางเปลี�ยนจาก 01.30 เป็น 03.00 น.
08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่

ประเทศไทย 3 ช ั�วโมง)
หมายเหตุ : เที�ยวบนิต ั�งแตว่นัที� 03 มกราคม 2566 เวลาบนิถงึ

ปลายทาง เปลี�ยนจาก 08.00 เป็น 08.45 น.
หลงัผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่น
ออกเดนิทางสู่ เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) มสิเคตา้ เคยเป็นเมอืงหลวง
แหง่แรกของประเทศจอรเ์จยี สมยัอาณาจักรไอบเีรยี (Kingdom of Iberia)
ซึ�งเป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล เป็นศนูย์
กลางทางศาสนาที�สําคญั และมอีายเุกา่แกท่ี�สดุของจอรเ์จยี อายมุาก กวา่
3,000 ปี ตอ่มาองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ�นทะเบยีน โบราณสถานแหง่เมอืงมิ
สเคตา้ เป็นมรดกโลก เมื�อปี ค.ศ.1994 นําทา่นชม วหิารจวารี (Jvari
Monastery) ซึ�งเป็นวหิารในรปูแบบของครสิตศ์าสนาแบบจอรเ์จยีนออ
รโ์ธด็อกซ์ สรา้งขึ�นในราวศตวรรษที� 6 วหิารแหง่นี�ตั �งอยูบ่นภเูขาที�มแีมนํ่�า
สองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แมนํ่�ามคิวารี และแมนํ่�าอรักวแีละหากมอง
ออกไปเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณที�กวา้งใหญซ่ึ�งในอดตีเคยเป็น
อาณาจักรของไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) จากนั�นเดนิทางไปชม วหิาร
สเวตสิเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ�งคําวา่ Sveti หมายถงึ
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"เสา" และ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" โดยความหมายรวมกนั หมายถงึ
วหิารเสาที�มชีวีติ โบสถแ์หง่นี�ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาที�ศกัดิ�สทิธิ�ที�สดุ
ของจอรเ์จยี สรา้งขึ�นโดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสอง
ของประเทศ อกีทั �งยงัเป็นศนูยก์ลางที�ทําใหช้าวจอรเ์จยีเปลี�ยนความเชื�อ
และหนัมานับถอืศาสนาครสิต ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
จากนั�นนําทา่นออกเดนิทางไปยงั ไรไ่วนม์คูารน์ ี� (Chateau Mukhrani)
เป็นสถานที�แหง่แรกและแหง่เดยีวในจอรเ์จยีที�รวบรวมเอา ไรอ่งุน่ โรงกลั�น
ไวน์ และเรื�องราวประวตัศิาสตรก์ารผลติไวนม์ารวมไวท้ี�เดยีว ไรไ่วนแ์หง่นี�
กอ่ตั �งโดย Ivane Mukhranbatoni สมาชกิของราชวงศแ์ละผูม้บีทบาท
ทางการเมอืงของจอรเ์จยีในชว่งศตวรรษที� 19 ในปี 2003 กลุม่ผูป้ระกอบ
การชาวจอรเ์จยีเริ�มฟื�นฟกูจิการ โดยมคีวามตั �งใจที�จะรื�อฟื�น
อสงัหารมิทรัพยแ์หง่ศตวรรษที� 19 กลบัไปสูค่วามรุง่โรจนใ์นอดตีและสรา้ง
การผลติขึ�นใหม่ๆ โดยผสมผสานเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัและดั �งเดมิเขา้ดว้ย
กนั โดยเริ�มมกีารพัฒนาบรกิารการทอ่งเที�ยวและบรกิารไวนป์ระเภทตา่งๆ
นําทา่นเขา้เยี�ยมชมและศกึษากรมมวธิี ประวตัศิาสตรก์ารทําไวนท์ี�มอีายนัุบ
รอ้ยปี นอกจากนั�นแลว้ทา่นยงัสามารถซื�อไวนจ์ากแหลง่ผลติไดใ้นราคา
ยอ่มเยาไปเป็นของฝากอกีดว้ย

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หรอื รา้นอาหาร
พกัที�  โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว
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วนัที�สาม เมอืงกอรี� – พพิธิภณัฑสตาลนิ – อพุลสิชเิค่ – ทบลิซิี� – เดอะ โค
รนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี – มหาวหิารศกัดิ�สทิธิ�ทบลิซิี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
นําทา่นออกเดนิทางสู่ เมอืงกอรี� (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. เมอืงแหง่
ประวตัศิาสตร์ เป็นที�รูจั้กกนัดวีา่เป็น บา้นเกดิของผุนํ้าอยา่ง “โจเซฟ สตาลิ
น” (Joseph Stalin) ผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุศตวรรษที� 1920 ถงึ
1950 สตาลนิเป็นผู ้
นําที�มชี ื�อเสยีงของสหภาพโซเวยีตที�นําสงครามรกุรบเอาชนะนาซี เยอรมนั
เขา้เยี�ยมชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Joseph Stalin Museum) ผูนํ้าคน
สําคญัของพรรคบอลเชวดิ พพิธิภณัฑส์ตาลนิ เป็นพพิธิภณัฑอ์ยา่งเป็น
ทางการแหง่เดยีวในโลกที�ระลกึถงึสตาลนิ ประกอบไปดว้ยหอ้งจัดแสดง
นทิรรศการ 7 หอ้ง นับตั �งแตเ่กดิจนเตบิโต จนนําไปสูก่ารขึ�นเป็นผูนํ้าของ
พรรคบอลเชวคิ ในกลุม่ประเทสสหภาพโซเวยีต ภาพตา่งๆ บอกเลา่
เรื�องราวกจิกรรมการปฏวิตั ิ รวมถงึสิ�งของเครื�องใชส้ว่นตวัของสตาลนิใน
ขณะที�ยงัมชีวีติ ภายนอกพพิธิภณัฑย์งัมรีถไฟและบา้นของสตาลนิ จัด
แสดงไวก้ลางแจง้

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโบราณอพุลสิชเิค (Uplistsikhe Cave
Town) หนึ�งในเมอืงถํ�าเกา่แกข่องจอรเ์จยี ในแถบนี�เคยมกีารตั �งถิ�นฐานกนั
มานานแลว้กวา่ 3,000 ปี ในอดตีชว่งยคุโบราณกอ่นยคุกลาง (Hellenistic
and Late Antique periods) ชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ค.ศ. 500
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เมอืงนี�เคยเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และชว่งที�เมอืงนี�มคี
วามเจรญิสงูสดุ อยูใ่นชว่งครสิตวรรษที� 9 ถงึ 11 กอ่นจะถกูรกุรานโดยชาว
มองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที� 13 และถกูปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้ง ทา่นจะ
ไดพ้บกบัศาสนสถานที�มหีอ้งโถงขนาดใหญท่ี�ชาวเพแกน (ลทัธทิอ้งถิ�น)
ใชเ้ป็นที�ประกอบพธิกีรรมซึ�งเป็นลทัธบิชูาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี�
กอ่นที�ศาสนาครสิตจ์ะเขา้เมื�อ 1,700 ปีกอ่นครสิตกาลและยงัมหีอ้งตา่งๆ
ซึ�งคาดวา่เป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิตท์ี�สรา้งขึ�นในชว่งศตวรรษที� 9

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั
นําทา่นออกเดนิทางสู่ กรงุทบลิซิี ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั�วโมง นําทา่น
เดนิทางไปยงั เดอะ โครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี (The Chronicle of
Georgia) เป็นอนุสาวรยีท์ี�ตั �งอยูบ่นเนนิเขาใกลก้บัอา่งเกบ็นํ�าทบลิซิี
อนุสาวรยีเ์ป็นที�รูจั้กกนัวา่เป็นอนุสรณส์ถานทางประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จยี
ถกูสรา้งขึ�นโดยจติรกรประตมิากรชาวจอรเ์จยี–รัสเซยีและสถาปนกิ Zurab
Tsereteli อนุสรณถ์กูสรา้งขึ�นเพื�อเฉลมิฉลอง 3,000 ปีแหง่อํานาจ
อธปิไตยของจอรเ์จยีและ 2,000 ปีแหง่ศาสนาครสิตใ์นจอรเ์จยี เสายกัษ์
ทั �ง 16 หลงับนเนนิเขาสะทอ้นถงึประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จยีและผูป้กครอง
รวมถงึฉากทางศาสนา
นําทา่นชม มหาวหิารศกัดิ�สทิธิ�ทบลิซิี (Holy Trinity Cathedral of
Tbilisi) หรอือกีชื�อหนึ�งคอืโบสถ์ Sameba เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจักร
ออรท์อดอกซจ์อรเ์จยี อกีทั �งยงัถกูจัดใหเ้ป็นสิ�งกอ่สรา้งทางศาสนาที�มี
ขนาดใหญม่ากที�สดุในแถบอา่วเปอรเ์ซยี และมคีวามสงูเป็นอนัดบั 3 ของ
โลก
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คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หรอื รา้นอาหาร
พกัที�  โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว

วนัที�ส ี� ป้อมอนานรู ี – อนสุรณส์ถานรสัเซยี – จอรเ์จยี – เมอืงกดูาอรู ี – น ั�ง
รถ 4WD – โบสถเ์กอรเ์กตี� – กรงุทบลิซิี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
นําทา่นออกเดนิทางไปตามทางหลวงที�สําคญั เป็นเสน้ทางสําหรับใชใ้น
ดา้นการทหารที�เรยีกวา่ Georgian Military Highway สรา้งขึ�นโดย
สหภาพโซเวยีต ในสมยัที�จอรเ์จยีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครอง สําหรับใชเ้ป็น
เสน้ทางมายงัภมูภิาคแหง่นี� นําทา่นออกเดนิทางสู่ เทอืกเขาคอเคซสั
(Greater Caucasus) เป็นเทอืกเขาสงูขนาดใหญแ่หง่หนึ�งของทวปี
ยโุรป มคีวามยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเสน้กั �นพรมแดนระหวา่ง
สหพันธรัฐรัสเซยีและสาธารณรัฐจอรเ์จยี ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะชม
ป้อมอนานรู ี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แกส่รา้งขึ�นราว
ศตวรรษที� 16 ปัจจบุนัยงัคงความสมบรูณกํ์าแพงที�ลอ้มรอบป้อมปราการนี�
เปรยีบเสมอืนมา่นที�ซอ่นเรน้ความงดงามของโบสถ์ ทั �ง 2 หลงัที�ตั �งอยู่
ภายใน ภายในมหีอคอยทรงเหลี�ยมขนาดใหญต่ั �งตระหงา่น เมื�อมองจาก
มมุสงูของป้อมปราการลงมายงัอา่งเกบ็นํ�าชนิวารี เราจะเห็นทศันยีภาพที�มี
องคป์ระกอบรอบทศิอนังดงาม
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นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงกดูาอรู ี (Gudauri) เป็นเมอืงพักตาก
อากาศและสกรีสีอรท์ยอดนยิม ที�มชีื�อเสยีง ตั �งอยูบ่รเิวณที�ราบเชงิเขาของ
เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ ที�มคีวามสงูจากระดบันํ�าทะเลประมาณ 2,100
เมตร สถานที�แหง่นี�เป็นแหลง่ที�พักผอ่นเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีที�จะนยิมมา
เลน่ในชว่งเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน มหีมิะปกคลมุซึ�งเป็นชว่งที�
สวยงาม
ระหวา่งทางแวะชม อนสุรณส์ถานรสัเซยี–จอรเ์จยี อนุสรณส์ถานหนิโคง้
วงแหวนขนาดใหญ่ สรา้งขึ�นในปี 1983 เพื�อเฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของ
สนธสิญัญาจอรจ์เีอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสมัพันธร์ะหวา่ง
สหภาพโซเวยีต และจอรเ์จยี

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิ�น)
จากนั�นนําทา่นเปลี�ยนรถ 4WD (รถขบัเคลื�อน 4 ลอ้) เพื�อเดนิทางขึ�นสู่
ใจกลางหบุเขาคอเคซสั (Caucasus) ชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี�
(Gergeti Trinity Church) สรา้งขึ�นราวศตวรรษที� 14 มอีกีชื�อเรยีกกนัวา่
ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ชื�อที�เรยีกที�นยิมกนัของโบสถศ์กัดิ�
แหง่นี�สถานที�แหง่นี�ตั �งอยูร่มิฝั�งขวาของ แมนํ่�าชคเฮรี อยูบ่นเทอืกเขาของ
คาซเบกี� (ในกรณีที�ถนนถกูปิดกั �นดว้ยหมิะและสง่ผลกระทบตอ่การเดนิทางขึ�น
ไปยงัโบสถแ์ละจดุชมววิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงสถานที�
ทอ่งเที�ยวหรอืสลบัรายการตามความเหมาะสม)
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สมคมรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลบัสู่ กรงุทบลิซิ ี(Tbilisi)
คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หรอื รา้นอาหาร
พกัที�  โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว
วนัที�หา้ ป้อมปราการนารคิาลา่ – Mother of Georgia – โบสถเ์มเตหค์ ี –

สะพานแหง่สนัตภิาพ – โรงอาบนํ �าแรโ่บราณ – ชอ้ปปิ� ง ถนนคนเดนิ
รสุทาเวล ี– มื�อคํ�า เสริฟ์ไวน ์ชมโชวก์ารแสดง

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
นําทา่นขึ�นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ชมป้อม
ปราการซึ�งเป็นป้อมโบราณ สรา้งในราวศตวรรษที� 4 ในรปูแบบของชรูสิ ท
ซเิค และตอ่มาในราวศตวรรษที� 7 สมยัของราชวงศอ์มูยัยาดไดม้กีาร
กอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี และตอ่มาในสมยัของกษัตรยิ์ เดวดิ (ปีค.ศ.
1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิ�มเตมิขึ�นอกี ซึ�งตอ่มาเมื�อพวกมองโกลไดเ้ขา้
มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื�อ ป้อมแหง่นี�วา่ นารนิ กาลา (Narin Qala) ซึ�งมคี
วามหมายวา่ ป้อมเล็ก ชมรปูปั�น Mother of a Georgia หรอือกีชื�อหนึ�ง
คอื Kartlis Deda เป็นรปูปั�นหญงิสาวสงู 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ
(Solo Laki Hill) ในนครทบลิซิี โดยรปูปั�นนี�สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1958 เพื�อ
ฉลองนครทบลิซิอีายคุรบ 1,500 ปี และเป็นรปูปั�นที�สะทอ้นถงึจติวญิญาณ
และนสิยัของคนจอรเ์จยีไดเ้ป็นอยา่งดี มอืขา้งหนึ�งของรปูปั�นจะถอืดาบ
สว่นมอือกีขา้งหนึ�งจะถอืแกว้ไวน์ ซึ�งมคีวามหมายวา่หากใครที�มาเยอืนจอ
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รเ์จยีแบบศตัรเูธอจะใชด้าบในมอืขวาฟาดฟันใหแ้ดดิ�นแตห่ากใครที�มา
เยอืนอยา่งเป็น มติร เธอจะตอ้นรับดว้ยไวนใ์นมอืซา้ยอยา่งอบอุน่และ
อิ�มหนําสําราญ
นําทา่นไปชม โบสถเ์มเตหค์ ี (Metekhi Church) โบสถท์ี�มปีระวตัศิาสตร์
อยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิี ตั �งอยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาของแมนํ่�ามทวารี เป็น
โบสถห์นึ�งที�สรา้งอยูใ่นบรเิวณที�มปีระชากรอาศยัอยู่ ซ ึ�งเป็นประเพณี

โบราณที�มมีาแตก่อ่น กษัตรยิว์าคตงั ที� 1 แหง่จอรก์าซาลี ไดสร้า้งป้อม
และโบสถไ์วท้ี�บรเิวณนี� ตอ่มาในปี ค.ศ. 1278 - 1284

จากนั�นชม โรงอาบนํ �าแรเ่กา่แก่ (Bath Houses) ที�นี�มชี ื�อเสยีงในเรื�อง
บอ่นํ�ารอ้นกํามะถนัธรรมชาติ จากนั�นนําทา่นสู่ สะพานแหง่สนัตภิาพ เป็น
อกีหนึ�งงานสถาปัตยกรรมที�น่าสนใจในเมอืงทบลิซิี ออกแบบโดย สถาปนกิ
ชาวอติาเลี�ยนชื�อ Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาวที� 150 เมตร
ลกัษณะการออกแบบรว่มสมยั เปิดอยา่งเป็นทางการเมื�อวนัที� 6
พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนั�นถกูออกแบบและสรา้งที�ประเทศอติาลี และ
นําเขา้สว่นประกอบโดยรถบรรทกุมากกวา่ 200 คนั เพื�อเขา้มาตดิตั �งใน
เมอืงทบลิซิี ที�ตั �งนั�นอยูบ่นแมนํ่�ามตควารี (Mtkvari River) สามารถมอง
เห็นไดห้ลายมมุจากในเมอืง

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
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จากนั�นใหท้า่นอสิระ ถนนคนเดนิรสุทาเวลี (Rustaveri Street) ชื�อถนน
ถกูตั �งขึ�นตามชื�อของกวเีอกชาวจอรเ์จยีในยคุกลาง ถนนสายนี�เริ�มตั �งแต่
ใจกลางจตรัุสเสรภีาพ ตามรายทางมอีาคารรา้นคา้ รา้นอาหารและเป็นที�ตั �ง
สํานักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปรา่ ที�มสีถาปัตยกรรมอนัสวยงาม
ตลอดสองขา้งทาง และในยามคํ�าคนืถนนสายนี�จะสวยงามมากเป็นพเิศษ
ดว้ยการตกแตง่จากการประดบัไฟตามอาคารเกา่แก่ เรยีกไดว้า่ถนนรสุ
ทาเวล ีเป็นถนนที�สวยและคุม้คา่แกก่ารเยี�ยมชม

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เสริฟ์ไวน ์ชมโชวก์ารแสดง
พกัที�  โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว

วนัที�หก กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (แบบกลอ่ง)
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิทบลิซิี เชค็อนิและรับบตัร
โดยสาร

09.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิแอร์
เอเชยีเอ็กซ์ เที�ยวบนิที� XJ 909 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช ั�วโมง 55
นาที เสริฟ์อาหารและนํ �าดื�มบนเครื�อง
หมายเหตุ : เที�ยวบนิต ั�งแตว่นัที� 03 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป

เวลาออกเดนิทางเปลี�ยนจาก 09.15 เป็น 09.45 น.
20.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมูฯิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความ
ประทบัใจ

*******************************
อตัราคา่บรกิารตอ่ทา่นและเงื�อนไขการใหบ้รกิาร
เที�ยวฟิน บนิตรง จอรเ์จยี คอเคซสั (A)

6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ

กาํหนดการเดนิทาง
ผูใ้หญพ่กั
หอ้งละ

2 - 3 ทา่น

เด็กอายไุม่
เกนิ

เด็กอายไุม่
เกนิ

พกัเดี�ยว
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12 ปี เสรมิ
เตยีง

12 ปี ไม่
เสรมิเตยีง

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.-

30 ธนัวาคม 65 –
04 มกราคม 66

45,990.- 45,990.- 44,990.- 6,990.-

02 – 07 มกราคม
66

43,990.- 43,990.- 42,990.- 5,990.-

06 – 11 มกราคม
66

40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.-

13 – 18 มกราคม
66

40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.-
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20 – 25 มกราคม
66

40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.-

27 มกราคม – 01
กมุภาพนัธ ์66

40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.-

03 – 08 กมุภาพนัธ์
66

40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.-

10 – 15 กมุภาพนัธ์
66

40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.-

17 – 22 กมุภาพนัธ์
66

40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.-

24 กมุภาพนัธ ์– 01
มนีาคม 66

40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.-

03 – 08 มนีาคม 66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.-
10 – 15 มนีาคม 66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.-
17 – 22 มนีาคม 66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.-
24 – 29 มนีาคม 66 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.-

อตัราคา่บรกิารนี�รวม
✔ตั�วโดยสารเครื�องบนิชั �นประหยดั ระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ
✔ภาษีนํ�ามนั และภาษีสนามบนิ (หากคา่นํ�ามนัปรับเพิ�ม ทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่
ภาษีที�มอีตัราเพิ�ม)

✔ที�พักโรงแรมตามรายการ 4 คนื พักหอ้งละ 2 - 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไม่
ตอ้งการเพิ�มเงนิพักหอ้งเดี�ยว)

● กรณีที�เดนิทาง 3 ทา่น พักหอ้งเดยีวกนั และหากในวนัเวลาดงักลา่ว หอ้ง
พักแบบเตยีงคูม่ไีมเ่พยีงพอ ทางบรษัิทจําเป็นตอ้งเปลี�ยนเป็นเตยีงเดี�ยว 1
(DBL) และเตยีงเสรมิ 1 เตยีง (เตยีงพับ เตยีงสปรงิ)
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✔อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมื�อหรอืเปลี�ยนแปลงเมนูอาหาร
ตามสถานการณ)์

✔คา่เขา้ชมสถานที�ตามรายการระบุ
✔คา่ระวางนํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั จํากดัทา่นละไมเ่กนิ 2 ใบ
✔คา่รถรับ – สง่สถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการระบุ
✔คา่มคัคเุทศกผ์ูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง
✔ภาษีภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%
✔คา่ประกนัชวีติและอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยว ความคุม้ครองเป็น
ไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์ (อาจะมกีารเปลี�ยนแปลง)

- กรณีเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ หรอื ทพุพลภาพถาวรเนื�องจากอบุตัเิหตุ
คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท

- กรณีการรักษาพยาบาล (ตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครั �ง) คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ
500,000 บาท
หมายเหต ุ; จํานวนเงนิจํากดัความรับผดิสงูสดุตอ่เหตแุตล่ะครั �ง
50,000,000 บาท

อตัราคา่บรกิารไมร่วม
× คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาติ
คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิ(Re-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดนิทางในการจัดทํา)

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบุ เชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�
สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่อาหารและเครื�องดื�มสั�งพเิศษนอกรายการ คา่ซกั
รดี, คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

× คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการ
ประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจาก
เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงทั �งสองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอรเ์จยี)

× คา่ปรับ สําหรับนํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกําหนด 20
กโิลกรมั

× คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 บาท ทรปิ/ทา่น (ชาํระที�สนาม
บนิในวนัเดนิทาง)

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึ�นอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิารที�ทา่นไดรั้บ
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เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง
1. กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัทําการหรอืกอ่นหนา้นั�น โดย
สง่แฟกซห์รอือเีมลร์ายชื�อและหนา้หนังสอืเดนิทางเพื�อยนัการจองที�นั�ง พรอ้มชาํระ
มดัจําทา่นละ 20,000 บาท
2. คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื บรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็เงนิคา่ทวัรท์ั �งหมด 20 วนักอ่นการ
เดนิทาง มเิชน่นั�นบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางของทา่น และการ
คนืเงนิทั �งหมดหรอืตามคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ
3. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขการใหบ้รกิารที�ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี�
ทั �งหมดนี�แลว้

เง ื�อนไขการยกเลกิ
1. ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 50 วนั บรษัิทฯ คนืเงนิคา่มดัจําใหท้ั �งหมด
โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ ตามระเบยีบ พระราชบญัญัต ิธรุกจินําเที�ยวและ
มคัคเุทศก ์ดงัม ีคา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิ คา่มดัจําโรงแรม คา่รถ คา่ธรรมเนยีมวซีา่
รวมไปถงึรา้นอาหาร เป็นตน้

● สามารถศกึษารายละเอยีดเพิ�มเตมิโดยคน้หา พระราชบญัญัต ิธรุกจิ
นําเที�ยวและมคัคเุทศก พ.ศ. ๒๕๕๑

2. ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทวัร์ 70%
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนัเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ตอ่

ทา่น
4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื�นวซีา่
ให ้เมื�อผลวซีา่อนุมตั ิหากยกเลกิการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นื
เงนิคา่มดัจําทั �งหมด

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร
1. โปรแกรมทวัรน์ี�จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจํีานวนผูเ้ดนิทาง ขั �นตํ�า 30+
ทา่น รวมในคณะตามที�กําหนดไวเ้ทา่นั�น หากมจํีานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�
กําหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรอืปรับเปลี�ยนกําหนดการเดนิทาง

● กรณีที�มผีูเ้ดนิทาง 10 – 14 ทา่น ตอ้งเพิ�มเงนิทา่นละ 2,500 บาท
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● กรณีที�มผีูเ้ดนิทาง 15 – 19 ทา่นตอ้งเพิ�มเงนิทา่นละ 1,500 บาท
● กรณีที�มผีูเ้ดนิทาง 20 – 29 ทา่นตอ้งเพิ�มเงนิทา่นละ 1,000 บาท

2. หากประเทศจอรเ์จยี มปีระกาศคําสั�งระงับหรอืยกเวน้ใหผู้ถ้อืหนังสอืเดนิทาง
สญัชาตไิทยประเภทบคุคลธรรมดา ตอ้งทําคํารอ้งขออนุญาตเขา้ประเทศจอรเ์จยี (วี
ซา่) ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมคํารอ้งขอวซีา่และคา่
บรกิารเพิ�มเตมิ
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขตา่ง ๆ โดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั �งนี�ใหข้ ึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เทา่นั�น อกีทั �งขอ้สรปุ
และขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิ ิ�นสดุสมบรูณ์
4. บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์าม
ความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ
วนัที�เดนิทางจรงิ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภยั รวมถงึ
ประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคญั
5. รายการทวัรน์ี�เป็นการทอ่งเที�ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนนิการ
โดยบรษัิทคูค่า้ (Partner) เทา่นั�น
6. อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนราคาคา่บรกิารในกรณีที�มกีารขึ�นราคาคา่ตั�ว
เครื�องบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ
บาท หรอือตัราแลกเปลี�ยนไดป้รับขึ�นในชว่งใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง
7. ในระหวา่งการทอ่งเที�ยวนี� หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้
8. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั�วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่
สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้
9. คา่บรกิารที�ทา่นชาํระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษัิท
ฯ ไดช้าํระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันั�นหากทา่นมี
เหตอุนัใดที�ทําใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ทา่นจะขอคนื
คา่บรกิารไมไ่ด ้
10. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีาร
ยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงาน
ที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจัดบรกิารทวัรอ์ื�นทดแทนให ้
แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�น ๆ
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11. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสญัญาใด ๆ
ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบั
เทา่นั�น
12. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั�น การ
เดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เชน่ การไปคา้แรงงาน การ
คา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม
การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อื�นๆ ที�เขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรมอนั
ด ีบรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกี�ยวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรับผดิชอบใด ๆ กบัการกระทํา
ดงักลา่วทั �งสิ�น
13. หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�น ๆ ปฏเิสธการ
เขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ�งอยูน่อกเหนอือํานาจ และ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบคนืเงนิ
ทั �งหมด
14. ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรับผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการ
เลอืกซื�อสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวดว้ยตวัทา่นเอง บรษัิทฯ จะไม่
สามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางไดซ้ื�อ
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวนี�
15. ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรัพยส์นิสว่นตวั ของมี
คา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวงั บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ หากเกดิการสญูหาย
ของ ทรัพยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยว อนัมสีาเหตมุา
จากผูเ้ดนิทาง
16. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของทรัพยส์นิ และ สมัภาระ
ระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม
หรอื การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผู ้
เดนิทาง
17. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจาก
การยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิตั ิรัฐประหาร ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ย
เพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย
ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ
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18. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความ
คาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูิ
อากาศ ฤดกูาล ทศันยีภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�
เดนิทางไป
19. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทั �งสิ�น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะ
ฉุกเฉนิจากโรคประจําตวั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเที�ยว (ซึ�งลกูคา้
จะตอ้งยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ�งอยูน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของบรษัิททวัร)์
20. กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ�าเงนิ)เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบั
คณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทั �งสิ�น
21. กรณีที�ทา่นตอ้งออกตั�วการเดนิทางทกุประเภท กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั �ง
กอ่นทําการออกตั�ว เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที�ทา่นออก
ตั�วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืวา่
ทา่นยอมรับในเงื�อนไขดงักลา่วแลว้
22. หนังสอืเดนิทางของทา่นตอ้งมอีายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน หรอื 180
วนั (วนักลบั)
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