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69,900. - 
มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- 

ก ำหนดวนัเดินทำง 16 – 23 มิ.ย. 62 21 – 28 ก.ค. 62 

11 – 18 ส.ค. 62 15 – 22 ก.ย. 62 20 – 27 ต.ค. 62** 

17 – 24 พ.ย. 62 01 - 08 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63** 

จอรเ์จีย – อำรเ์มเนีย 8 วนั 
 

จอรเ์จีย – อำรเ์มเนีย ดินแดนสองทวีป มีประวติัศำสตรย์ำวนำนสองพนัปี 

 และมรดกทำงวฒันธรรมท่ีเก่ำแก่ ช่ืนชมควำมงำมของทะเลสำปเซวำน พร้อมเสพบรรยำกำศในกรงุ
เยเรวำน เมืองหลวงท่ีตัง้อยู่ในหบุเขำอำรำรตั วนัท่ี (1) : กรงุเทพฯ – โดฮำ 

วนัท่ี (2) : โดฮำ – ทบีลิซ่ี 
วนัท่ี  (3) : ทบีลิซ่ี – เมตสเคหต์ำ – กอรี – อพุลิสซิเค่ – ทบีลิซ่ี 
วนัท่ี (4) : ทบีลิซ่ี – อนันำนูรี – กดุำอรุี – คำซเบกิ – ทบีลิซ่ี 
วนัท่ี (5) : ทบีลิซ่ี – ฮกัหพ์ำท – ดิลีจำน  
วนัท่ี (6) : เซวำน – เยเรวำน – เกก๊ฮำรด์ – เยเรวำน 

วนัท่ี (7) : เยเรวำน – กอรวิ์รำพ – เอคมิอตัซิน – ซวำรน๊์อทส ์– เยเรวำน 
วนัท่ี (8) : เยเรวำน – โดฮำ – กรงุเทพฯ 
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วนัท่ี (1)  กรงุเทพฯ – โดฮำ 
 

22.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิกาตารแ์อรเ์วย์ 
   

วนัท่ี (2)  โดฮำ – ทบีลิซ่ี 
 

01.35 น.  ออกเดนิทางสู่ ทบีลิซ่ี โดยเทีย่วบนิ QR 837 

05.25 น.  เดนิทางถงึ โดฮำ เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
06.45 น.  ออกเดนิทางสู่ ทบิลิซ่ี โดยเทีย่วบนิที ่QR 251 
13.05 น.  เดนิทางถงึ กรงุทบิลิซ่ี พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ 

กรงุทบีลิซ่ี (Tbilisi) เป็นเมอืงหลวงที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจยี ตัง้อยู่ในหุบเขาที่งดงาม ซึ่งถูก
แบ่งโดยแม่น ้าคูรา (Kura) หรอื แม่น ้ามติควารี (Mtkvari) ทบลิซิี่เป็นเมอืงเก่าแก่ที่มอีายุกว่า 
1,700 ปี เป็นชุมชนครสิเตียนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ท่ามกลางความหลากหลายของ
ชาตพินัธุ ์และภาษา 
น า ท่ า น ช ม  โบ ส ถ์ เม เค ตี  (Metekhi 
Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่12 ตัง้อยูบ่รเิวณรมิหน้าผา
ที่เบื้องล่างเป็นแม่น ้ามติคาวาร ีในอดตีถูก
ใช้เป็นป้อมปราการ และที่พ านักของกษัต
รยิในบรเิวณเดยีวกนั จะมอีนุสาวรยีท์รงมา้
ของกษตัรยิว์าคตงั กอรก์าซาล ีผูส้รา้งเมอืงตัง้ตระหงา่นอยา่งสงา่งาม  
ชม วิหำรซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลงัใหญ่ของนิกายออรโ์ธด๊อกทีถู่กสรา้งขึน้
ในเมอืงน้ี ชื่อของโบสถไ์ดน้ ามาจากดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิ ์คอื ภเูขาไซออนในเจรซูาเลม็ สถานที่
แห่งนี้กไ็ดม้ชีื่อเป็น ซโิอนีแห่งทบลิซิ ี(Tbilini Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6-7 
ชม ป้อมนำริกำลำ (Narigala Fortress) 
และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย Kartlis 
Deda, Mother Georgia ป้อมนาริกาลาเป็น
ปราการหนิขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือ
นครทบลิซิ ีสรา้งขึ้นตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 4 
นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลา 
เป็นป้อมแห่ งห น่ึงบนเส้นทางสายไหมที่
แขง็แกรง่และตไีดย้ากทีสุ่ด   
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ชม ถนนรสตำเวลี (Rustaveli Avenue) เป็นถนนสายหลกัของนครทีม่บีรรยากาศแบบยุโรป 
ดว้ยอาคารรปูทรงสูงใหญ่แบบโรมนั เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มแีผงขาย
ของที่ระลกึหลากหลาย พวกงานศลิปะ เช่น ภาพวาด งานเครื่องป ัน้ดนิเผา และบรรดาสนิค้า
พืน้เมอืงถูกน าจดัวางอวดโฉมอยูบ่นทางเทา้ราวกบัพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารไทย 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม ZP Palace Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ี (3)   ทบีลิซ่ี – เมตสเคหต์ำ – กอรี – อพุลิสซิเค่ – ทบีลิซ่ี 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 เดนิทางสู่ เมตสเ์คหต์ำ (Mtskheta) เมอืงโบราณทีส่ าคญัของจอรเ์จยี เคยเป็นเมอืงหลวงของ

อาณาจกัรจอร์เจยีตะวนัออกของไอบีเรยี 
เมตส์เคห์ตาเป็นที่แรกของจอร์เจียที่ร ับ
ศาสนาครสิต์์เขา้มาในประเทศ และยงัคง
เป็นศูนย์กลางของจอร์เจียนออโธดอกซ ์
จนถงึปจัจบุนั 
ชม อำรำมจวำรี หรือ โบสถ์ไม้กำงเขน
ศกัด์ิสิทธ์ิ สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ดในจอร์เ์จยี
ทีม่ไีมก้างเขนขนาดยกัษ์ทีน่กับุญนีโนสรา้งขึน้เมือ่เขา้มาเผยแผ่ศาสนาครสิต ์  
ชม วิหำรสเวติสโคเวลี สรา้งในครสิตวรรษที ่11 สญัลกัษณ์ของการเปลีย่นความเชื่อมานบัถอื
ศาสนาครสิตซ์ึง่ ไดก้ลายมาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยี เมือ่ปี ค.ศ.337  
เดนิทางสู่ เมืองกอรี (Gori) เมอืงแห่งประวตัศิาสตร ์ซึง่เป็นบา้นเกดิของ โจเซฟ สตารล์นิ ชาว
จอรเ์จยีที่เป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวยีตในอดตี และยงัมชีื่อเสยีงเรื่องความโหดเหี้ยมในการ
ปกครองของเมอืงแห่งนี้ 
น าท่านชม พิพิธภณัฑ์สตำรลิ์น ซึง่รวบรวมเรื่องราวและสิง่ของต่างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวม
ไปถงึตวัอาคารที่สตารล์นิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภณัฑส์ตารล์นิ มกีารจดัแสดงประวตัชิวีติของ
สตารล์นิ และขา้วของเครือ่งใชต่้างๆ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านชม อพุลิสชิเค่ (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี มกีารตัง้

ถิ่นฐานกันมานานแล้วกว่า 3000 ปี  มีศาสน
สถานที่มหีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเก้น (Pagan) 
ใช้เป็นสถานที่ประกอบพธิกีรรม ซึ่งเป็นลทัธบิูชา
ไฟ และยงัมหี้องต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่
ของชาวครสิต์ ทีส่รา้งขึน้ในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่9 
จากนัน้เดนิทางกลบั กรงุทบิลิซ่ี 



  Update 24/05/19 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 
 4 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม ZP Palace Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ี (4)  ทบีลิซ่ี – อนันำนูรี – กดุำอรีุ – คำซเบกิ – ทบีลิซ่ี 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เดินทางบนทางหลวงทหารจอร์เจีย สู่ ป้อมอันนำนูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการ

เก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชม
ร่องรอยของซากก าแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ
แห่งนี้ไว้เปรยีบเสมอืนม่านที่ซ่อนเรน้ความงดงาม
ของโบสถ ์2 หลงัทีต่ ัง้อยูภ่ายใน  
แวะถ่ายรูปววิ กดุำอุรี Gudauri เป็นสกีรสีอร์ทที่
ตัง้อยู่บนความสูง 2,196 เมตรจากระดับน ้ าทะเล 
โดยได้ชื่อว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในบรเิวณเทือกเขาคอเคซัสเพราะมีระดับความลาดชันที่
เหมาะสม ทีน่ี่จงึกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมในช่วงเดอืนธนัวาคมถงึเมษายนของทุกปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ คำซเบกิ (Kazbegi) ซึ่งเป็นเมอืงเลก็ๆ ทางตอนเหนือของประเทศ ใกล้กบั

พรมแดนประเทศรสัเซยี ห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ 145 กโิลเมตร ระหว่างทางชมววิทวิทศัน์
เทอืกเขาคอเคซสั (The Greater Caucasus) ตลอดเสน้ทาง จากนัน้เดนิทางกลบั กรงุทบีลิซ่ี 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม ZP Palace Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ี (5)  ทบีลิซ่ี – ฮกัหพ์ำท – ดิลีจำน 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ ซำดำโคล (Sadakhlo) เป็นพรมแดนตดิกบัอารเ์มเนีย ขา้มพรมแดนสู่ อารเ์มเนีย ที่

เมอืงบากราทาเชน (Bagratashen) จากนัน้เดนิทางสู่ ฮกัห์พำท (Haghpat) หมู่บา้นท่องเทีย่ว
ในภาคเหนือ ของจงัหวดัโลร ีซึง่องคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996 
ชม อำรำมฮักห์พ ำท  Haghpat Monastery เป็น
อารามอารเ์มเนียยุคกลาง หรอือารามไบแซนไทน์ ที่มี
ความซบัซอ้นทางศาสนา ก่อตัง้ขึน้ในศตวรรษที ่10 ใน
ราชวงศ์คลูรเิคยีน เป็นตวัแทนของสถาปตัยกรรมทาง
ศาสนาในยุครุ่ง เรือ งสูงสุ ด  ซึ่ งมีรูปแบบอัน เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถิน่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   
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บ่าย  เดินทางสู่  ดิ ลิจัน  (Dilijan) เมืองตากอากาศที่มีชื่ อของอาร์เมเนีย มักจะเรียกกันว่า 
สวติเซอรแ์ลนด์แห่งอารเ์มเนีย ตัง้อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลกว่า 1 ,500 เมตร จงึท าให้มอีากาศ
หนาวเยน็ตลอดทัง้ปี  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม BW Dilijan Hotel หรือเทียบเท่ำ 

  

วนัท่ี (6)  เซวำน – เยเรวำน – เกก๊ฮำรด์ – เยเรวำน 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน นัง่เรือล่องชมควำมงำมของทะเลสำบเซวำน และ ชมอำรำมเซวำน หรือ เซวำ
นำแวง๊ค์ อารามเซวานตัง้อยู่ปลายแหลมด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของทะเลสาบเซวาน สรา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ.874 จากนัน้เดนิทางสู่ กรงุเยเรวำน (Yerevan) เมอืงหลวงของอารเ์มเนีย เป็น
ภาพสะทอ้นของอดตีอนัยาวนานนบัพนัปีของประเทศ ทีต่ ัง้อยู่ในจดุบรรจบของเอเชยีและยุโรป 
เยเรวานเป็นเมอืงใหญ่ตัง้อยูใ่นหุบเขาอารารตั ตกึรามบา้นช่องในเยเรวาน ละมา้ยคลา้ยคลงึไป
ทางโซเวยีตรสัเซยีเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นหน่ึงใน สหภาพโซเวยีตมาก่อน 
เดินทางสู่ วิหำรกำร์นี (Temple of Garni) เป็นวดัอิสลามเพียงวดัเดียวในอาร์เมเนีย ทรง
โรมันโบราณอายุกว่า 1,700 ปี ตัง้อยู่บน
ขอบโตรกผาสูงหลายรอ้ยเมตร บรเิวณนี้เคย
เป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของกษตัรยิอ์ารเ์มเนีย 
ปจัจุบันได้พังทลายไปหมดแล้ว ทัง้จาก
แผ่นดินไหวและกาลเวลา เหลือแต่ซาก
พระราชวงั อาคาร และหอ้งสรงน ้า   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พืน้เมอืง 

บ่าย ชม วิหำรเกก็ฮำรด์ (Geghard Monastery) ซึง่เป็นหนึ่งในวหิารทีส่วยทีสุ่ดของอารเ์มเนีย 
สรา้งในสมยัศตวรรษที ่12-13 โดยการสลกั
ผาหนิลกึเขา้ไปจนกลายเป็นวหิารในโพรงถ ้า
อนัยิง่ใหญอลงัการ ทุกหอ้งจะมไีมก้างเขน
สลกัหนิตามสไตลอ์ารเ์มเนียนตัง้เด่นอยู ่เพื่อ
เป็นศูนยร์วมใจของครติศาสนิกชน วหิารเกก็
ฮารด์แห่งนี้ไดร้บัการประกาศจากองคก์าร
ยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2000  เดนิทางสู่ กรงุเยเรวำน (Yerevan) เมอืงหลวงของ
อารเ์มเนีย ตัง้อยูใ่นหุบเขาอารารตัทางใตข้องเมอืง คอืช่องเขาแม่น ้าโวโรแทน เป็นภาพสะทอ้น
ของอดตีอนัยาวนานนับพนัปีของประเทศ ทีต่ ัง้อยูใ่นจดุบรรจบของเอเชยีและยโุรป ตกึรามบา้น
ช่องในเยเรวานละมา้ยคลา้ยคลงึไปทางโซเวยีตรสัเซยีเป็นส่วนใหญ่ คอืจะสรา้งเป็นทรง
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สีเ่หลีย่มบลอ็กๆทบึๆ เนื่องจากเป็นหนึ่งในสหภาพโซเวยีตมาก่อนน าท่านไปชม เดอะ คำส
เคด (The Cascade) เป็นอุทยานทางศลิปะทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเยเรวาน ซึง่ลกัษณะจะเป็นแบบ
ขัน้บนัไดลดหลัน่กนัลงมามคีวามสงูประมาณ 500 เมตร และมกีารปล่อยน ้าลงมาเพื่อใหเ้ป็น
น ้าตกลงเป็นสายจากใจกลางทีอ่ยูด่า้นบน ดา้นล่างสุดเป็นสวนหยอ่มและมรีปูประตมิากรรม
ลอยตวั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Ani Plaza Hotel Yerevan หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ี (7)  เยเรวำน – กอรวิ์รำพ – เอคมิอตัซิน – ซวำรน๊์อทส ์– เยเรวำน 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม วิหำรคอรวิ์รำพ (Khor Virap Monastery) โบราณสถานส าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ
อาร์เ์มเนียคอื สถานที่จองจ านักบุญเกรกอรนีาน
ถงึ 13 ปีในคุกใต้ดนิที่แทบจะมดืมดิ วหิารคอรว์ิ
ราพจึงกลายเป็นสถานที่ แสวงบุญ ส าหรับ
ครสิต์ศาสนิกชนจากทัว่สารทศิ จากวหิารนี้ท่าน
จะมองเห็นยอดเขาอารารตั สูง 5,137 เมตร ใน
เขตตุรกไีดอ้ยา่งชดัเจน  
ช ม  วิ ห ำ ร เอ ค มิ อั ด ซิ น  (Echmiadzin 
Cathedral) ซึง่แต่ดัง้เดมิเป็นที่รูจ้กักนัในนามของโบสถ์ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งพระแม่เจา้ และได้ชื่อว่า
เป็นโบสถท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของโลก 
ชม วิหำรซวำรน๊์อทส ์(Zvartnots Cathedral) ซึง่ในอดตีนับไดว้่าเป็นวหิารทีม่คีวามสวยงาม
มากที่สุด เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงของ
จกัรวรรดไิบแซนไทน์ ที่มอีทิธพิลเหนือดนิแดน
ในบรเิวณแห่งนี้  และต่อมาก็เป็นช่วงของการ
รุกรานของพวกอาหรับมุสลิม ซึ่ งทุกวันนี้
สถานที่โบราณแห่งนี้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่
ปรกัหกัพงั   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  เดนิทางกลบั กรุงเยเรวำน น าท่านเยี่ยมชม โรงงำนท่ีผลิตเหล้ำและไวน์ย่ีห้อ อะรำรตั 

(Yerevan Brandy Factory as Aravat) ซึ่งเป็นโรงงานชัน้น าและมชีื่อเสยีงที่เป็นแหล่งผลติ
เหลา้ไวน์ตัง้แต่ปี ค.ศ.1887 ทีไ่ดใ้ชอ้งุน่พนัธุด์ทีีสุ่ดและน ้าแรอ่นัมชีื่อเสยีงของอารเ์มเนีย 

  ชม ตลำดเยเรวำน เวอรนิ์สเสจ็ (Yerevan Vernissage) ตลาดกลางแจง้ขนาดใหญ่ใน 



  Update 24/05/19 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 
 7 

  เยเรวาน มีความยาว 350 เมตร โดยค าว่า Vernissage เป็นค าที่มีรากศัพท์มาจากภาษา
ฝรัง่เศส เป็นสถานที่เหล่าพ่อค้าและศลิปินมาขายงานศลิปะต่างๆมากมาย และเลอืกซื้อเป็น
ของเกบ็สะสมหรอืของฝากทางบา้น 

  ชม ตลำดพำค ชูคำ (Pak Shuka Market) เป็นตลาดขายผลไม ้มทีัง้ผลไมส้ด ผลไมแ้หง้ และ
ถัว่ต่างๆ มแีผงขายนับรอ้ยๆแผง นอกจากน้ียงัมขีนมหวาน อาท ิลาวาช แผ่นแป้งแบนหวาน 
ซูจ๊์กุ แป้งมว้นใส่ไส้ถัว่ วอลนัตหรอืแมคาเดเมยี เน้ือแป้งจะมคีวามพเิศษ เพราะใชแ้อปเปิล
แอปรคิอตพชีมากวนผสมกบัน ้าผึง้ แลว้ตใีหเ้ป็นแผ่นแป้ง มใีหเ้ลอืกสรรมากมาย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Ani Plaza Hotel Yerevan หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ี (8) เยเรวำน – โดฮำ – กรงุเทพฯ 
 

01.30 น.  เดนิทางสู่ สนำมบินเยเรวำน 
03.25 น.  ออกเดนิทางสู่ สนำมบินโดฮำ โดยเทีย่วบนิที ่QR 286 
05.25 น.  เดนิทางถงึ สนำมบินโดฮำ เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.15 น.  ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ QR 832 
18.50 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

------------------------------------------------------------ 
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อตัรำค่ำบริกำรทวัร ์จอรเ์จีย-อำรเ์มเนีย 8 วนั 6 คืน (QR) 

 
 

 
 

 

อตัรำน้ีรวม 1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิการต์้าแอรเ์วย ์และค่าภาษีสนามบนิ
ทุกแห่งทีร่ะบุในรายการ 

2. ค่าพาหนะทีร่ะบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ และค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ   
4. ค่าทีพ่กัโรงแรมทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ 
5. หวัหน้าทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
6. เจา้หน้าทีบ่รกิารและอ านวยความสะดวกทีส่นามบนิ 
7. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดนิทางพรอ้มเล่มโปรแกรมทวัร”์ 
8. อาหารเสรมิระหว่างการเดนิทาง  
9. น ้าดื่มระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ วนัละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง 
10. ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล ตลอดการ

เดนิทาง วงเงนิไม่เกนิ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  
11. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็ ส าหรบัถอื

ขึน้เครื่อง (Baggage) น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
12. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (จากค่าบรกิาร)        

อตัรำน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนงัสอืเดนิทาง 
2. ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ประมาณ 800 บาท/ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
3. ค่าทปิพนกังานขบัรถ ประมาณ 12 USD/ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
4. ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ ประมาณ 18 USD/ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
6. ค่าพนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัจากพวกมจิฉาชพี 

กรุณาดแูลและยกกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัเอง 
เง่ือนไข งวดท่ี 1 : ส ำรองท่ีนัง่ มดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท    

ก ำหนดวนัเดินทำง 16 – 23 มิ.ย. 62 21 – 28 ก.ค. 62 

11 – 18 ส.ค. 62 15 – 22 ก.ย. 62 20 – 27 ต.ค. 62** 

17 – 24 พ.ย. 62 01 - 08 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63** 

รำยละเอียดอตัรำค่ำบริกำรส ำหรบัคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้น
ไป 

รำคำ (บำท) รำคำ (บำท) ** 

ผูใ้หญ่ พกัห้องคู่ รำคำท่ำนละ 69,900. - 75,900.- 
เดก็ต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เดก็ 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ 69,900. - 75,900.- 
เดก็ต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เดก็ 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ 69,900. - 75,900.- 
พกัห้องเด่ียวเพ่ิมจำกค่ำทวัรท่์ำนละ 8,000. - 12,000.- 
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กำรส ำรองท่ี งวดท่ี 2 : ช ำระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 
กำรยกเลิก กรณีท่ีบริษทัทวัรย์กเลิกกำรเดินทำง 

นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัทวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลกูคา้ ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหผู้ช้ าระเงนิมดัจ า
ภายใน 15 วนัท าการ  
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 
กรณีผูเ้ดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหแ้ก่ผูม้ดัจองภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัทีก่รุ๊ปทวัรเ์ดนิทางกลบัมาถงึ
ประเทศไทย 
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 
 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั ไม่หกัค่าใชจ้่าย  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 41 - 59 วนั หกัค่าใชจ้่าย 10,000 บาท  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 - 40 วนั หกัค่าใชจ้่าย 20,000 บาท 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 - 30 วนั หกัค่าใชจ้่าย 50% ของค่าทวัร ์
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11 - 20 วนั หกัค่าใชจ้่าย 75% ของค่าทวัร ์
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1 - 10 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนดัหยุดงาน 
ภยัธรรมชาต ิสภาพภูมอิากาศ การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์
ของท่านไวใ้หม้ากทีส่ดุ  
2. เน่ืองจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณี
ทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ทีท่างทวัรจ์ดัให ้ 
3. หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระแลว้  
4. หากวนัเดนิทางหนงัสอืเดนิทางของท่านช ารุด (อาท ิขาด เปียกน ้า) ทางสายการบนิไม่อนุญาต ใหเ้ดนิทาง บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ทุกกรณี 

 

 


