
 
ใบอนุญาตเลขท่ี 11/07676 

 

 

 

 

 ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัแนวเทือกเขาคอเคซสัท่ีแสนอุดมสมบูรณ์ของประเทศจอรเ์จียตะวนัออก 
น าเสนอท่านด้วยโปรแกรมท่ีหลากหลายสวยงาม อากาศเยน็สบายในบรรยากาศสุดสดช่ืน ชม
โบสถม์รดกโลกท่ีทรงคณุค่ามากมายในจอรเ์จียและวิวภเูขาหิมะแบบพาโนราม่า 

• ชมวิว 360 องศา เทือกเขาคาสเบกิ 

• ชมอทุยานบอรโ์ยมี่อทุยานน ้าแร่อนัโด่งดงั
ของจอรเ์จีย 

• ชมโบสถม์รดกโลกอนัเลื่องช่ือของจอรเ์จีย 

• พกัผ่อนสบายๆ เท่ียวชมไร่องุ่นของจอรเ์จีย
ตะวนัออก 

• ชมกระบวนการท าไวน์แบบโบราณท่ีสืบ
ทอดยาวนานหลายร้อยปี 

• อลงัการวิวภเูขา “โดโลไมต์แห่งจอรเ์จีย” 

 

ก าหนดการเดินทาง :    7-14ม.ิย.63 

 

 

XX.XX เวลานัดหมายในใบเตรยีมตวั(ส่งให้ก่อนเดนิทางประมาณ 7 วนั) คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนาน
ชาตสิุวรรณภูม ิเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและใหก้ารบรกิารเชค็อนิตัว๋เครื่องบนิ 

21.45 น. บนิลดัฟ้าสูอ่สิตนับูล โดย Turkish Airline เทีย่วบนิที ่TK065 

 

 

04.10 น. เดนิทางถงึอสิตนับูล แวะเปลีย่นเครื่อง 
06.15 น. บนิลดัฟ้าสูก่รุงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิเตอรก์สิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK378  

09.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตโินโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบลิซิี่   ทบิลิซ่ี Tbilisi   เมอืงหลวงและเมอืงที่
ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยู่ระหว่างสองฝัง่แม่น ้าคูร่า ก่อตัง้ในราวศตวรรษที่ 5 เป็นเมอืงหลวง
สุดท้ายของอาณาจกัรไอบีเรยี ที่อยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจกัรใหญ่ โรมนั ทางตะวนัตกครอบคลุม
เกอืบทัง้ยุโรปและ แซสซานิด ทางตะวนัออกครอบคลุมเอเซียกลาง อาหรบัและเปอรเ์ซีย ก่อนที่จะล้ม
สลายกลายเป็นสว่นหนึ่งของรสัเซยี ในฐานะเมอืงขา้หลวงใหญ่แห่งซาร์ ปกครองดนิแดนในเขตเทอืกเขา
คอเคซสั   

วันแรก    กรุงเทพฯ-อิสตันบูล  

วันทีส่อง    ทบิลซิี-่มัทสเคต้า-คาสเบกิ        (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

น าท่านเดนิทางมุ่งสู่เมอืงคาสเบก ิห่างไปทางทศิเหนือ ระยะทาง 151 กม. หรอื ราว 3 ชัว่โมง  เดนิทาง
บน “เสน้ทางกองทพัจอรเ์จยีน” ทางหลวงสายส าคญัในการเดนิทางจากรสัเซยีมายงัภูมภิาคคอเคซสั ใน
ระหว่างอยู่ใต้การปกครองของสหภาพโซเวยีต ระหว่างทางแวะ มทัสเคต้า Mtskheta เมืองมรดกโลก 
ที่ได้รบัการขึ้นทะเบียนเมื่อปีค.ศ.1994 อดีตดนิแดนตัง้รกรากและเมอืงหลวงของอาณาจักรไอบเีรยี ที่
เคยรุ่งเรอืงในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาล 

ชม โบสถ์ยวารี่ (Jvari Church) UNESCO world Heritage อารามนักบวชครสิต์นิกายจอร์เจียน ออร์
โธดอ็กซ์ สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่16 ตัง้อยู่บนเนินเขาฝัง่ขวาของจุดบรรจบกนัระหว่างแม่น ้าเมสฆวารี ่
กบั อรกัว ีให้ภาพความงดงามของทศันียภาพรมิแม่น ้าที่มเีมอืงมรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,000 ปีก่อน
ครสิตกาล   

จากนัน้ แวะชม โบสถ์สเวติทสโฆเวล่ี (Svetitskhoveli Catherdal) UNESCO world Heritage  สร้างในราว
ศตวรรษที่ 11 ตัง้อยู่ในเมอืงประวตัศิาสตรเ์มสฆตี้า สถานที่ศกัดิส์ทิธิแ์ละให้การเคารพศรทัธาที่สุดของ
ชาวครสิต์นิกายจอรเ์จยีน ออรโ์ธดอ็กซ์ เชื่อกนัว่าเป็นที่ฝังภูษาของพระเยซูก่อนที่จะสิน้พระชนม์บนไม้
กางเขน ซึง่โบสถเ์ป็นสว่นหน่ึงของเมอืงมรดกโลกดว้ยเช่นกนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารพืน้ถิน่ ระหว่างทาง  

จากนัน้ เดินทางต่อจนถึงเมือง คาซเบกิ Kazbeki หรือ สเตฟานสมินดา Stephansminda เมืองเล็ก ๆ ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของจอร์เจยี ที่ปกครองในระบบศกัดนิาท้องถิน่ยุค
ปลายศตวรรษที่ 18 และเกบ็ค่าผ่านทางกบันักเดนิทางเขา้มาในพืน้ จาก
เมืองต่อมาได้กลายเป็นเมืองในเส้นทางยุทธศาสตร์ส าคัญของอดีต
สหภาพ โซ เวียต  ตั ้งอยู่ ริมแ ม่น ้ า เทอร์กิ  สู ง  1 ,740  เมต รเหนื อ
ระดบัน ้าทะเล ภูมอิากาศชืน้ปานกลางค่อนขา้งแหง้และเยน็  
ถงึเมอืงคาซเบก ิน าท่านเปลีย่นยานพาหนะเป็น รถขบัเคลื่อน 4 ลอ้ เดินทางผ่านหุบเขาชมธรรมชาตป่ิา
ไมเ้นินหญ้าและเขาสูง เดนิทางสู ่โบสถเ์กอเกติ ตรีนิต้ี หรอื ซมนิดา ซามบีา (2,170 เมตรจากน ้าทะเล) 
มคีวามหมายว่า โบสถ์พระตรเีอกานุภาพศกัดิส์ทิธิร์มิแม่น ้าอชีฆร ีจุดชมทศันียภาพอนัสวยงามของธาร
น ้าแขง็ทีส่งูทีสุ่ดแห่งหนึ่งในภูเขาคาซเบกทิีส่งู 5,047 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลบนแนวเทอืกเขาคอเคซสั 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัเมอืงคาสเบก ิรบัประทานอาหารเยน็ 
  พกัผ่อน Stancia, Stepantsminda 4* หรือเทียบเท่า 
 

 

 

เชา้ หลังรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เช็คเอ้าท์ย้ายสมัภาระขึ้นไว้บนรถโคช จากนัน้น าท่าน
เปลีย่นเป็นรถ 4WD เพือ่เดนิทางต่อไปยงัหมู่บา้นจทูา (Juta Village) ซึ่งเป็นหมู่บา้นเลก็เงยีบสงบตัง้อยู่
ตนีเขาชูว์ฆ ี(Mt.Chaukhi) (เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านดื่มด ่าบรรยากาศเยน็สบายของที่นี่ ที่
หมู่บ้านแห่งนี้จะมอีุณหภูมติ ่าและหนาวเยน็กว่าตวัเมอืงคาสเบกิ เนื่องจากอยู่บนระดบัความสูง 2,165 
เมตรจากน ้ าทะเล ลักษณะโดยรอบเป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับซับซ้อน ไล่ระดบัไปจนถึงแนวเทือกเขา
ดา้นบน ทีจ่ะสามารถเหน็ววิภเูขาชวูฆ์อีนัมชีื่อเสยีงไดอ้ย่างชดัเจน  

วันทีส่าม     คาสเบกิ-หมู่บ้านจูทา-กูดาอูร่ี       (B/L/D) 
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ใหอ้สิระท่านเดนิถ่ายรูปเนินเขาในมุมต่างๆ และดื่มด ่ากบัววิยอดเขาชูวฆ์อีนัมสีมญานามว่า “โดโลไมต์
แห่งจอรเ์จยี” ซึง่มลีกัษณะเป็นยอดเหลมซอ้นกนัดแูปลกตา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัในค่าเฟ่เลก็ๆ ในบรเิวณหมู่บา้นแห่งนี้ 

บ่าย น าท่ านเดินทางสู่คาสเบกิ เปลี่ยน เป็นรถโคช จากนั ้น
เดินทางไปยงัเมอืงกูดาอูรี่ อนัเป็นเมอืงสกีรสีอร์ทที่จะมนีัก
สกีจากทัว่จอร์เจียเข้ามาท ากิจกรรมสกทีี่นี่ในฤดูหนาวเป็น
จ านวนมาก ระหว่างทางแวะเที่ยวชมอนุสาวรีย์มิตรภาพ
ระหว่างรสัเซีย-จอรเ์จีย เป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ในปี 1983 
เพื่อเฉลมิฉลองสองร้อยปีของสนธิสญัญา Georgievsk และ
มติรภาพทีต่่อเนื่องระหว่างโวเวยีตรสัเซยีและจอรเ์จยี ตัง้อยู่บนเสน้ทางทหารจอรเ์จยี ในบรเิวณนี้ยงัเป็น
จุดชมววิทีส่ามารถมองเหน็แนวเทอืกเขาตะวนัออกไดก้วา้งไกลสุดตาอกีดว้ย 

15.30 น. เดนิทางถงึโรงแรมทีพ่กั เชค็อนิ ใหท้่านพกัผ่อน Hotel Marco Polo Gudauri 4* หรือเทียบเท่า  
  รบัประทานอาหารค ่า 

 

 

เชา้ หลังรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  น าท่านเดินทางมุ่งสู่เมืองอุปลิสต์ซิเคห์ ห่างไปทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้ ถงึ อปุลิสซิเคห์ Uplistsikhe แหล่งโบราณสถานอายุระหว่างยุคโลหะตอนตน้จนถงึยุค
กลางตอนปลาย เคยเป็นเมอืงผ่านของเสน้ทางสายไหมจากจนีสู่ยุโรป น าท่านเข้าชม ถ า้อุปลิสซิเคห์ 
Uplistsikhe cave เมอืงหนิเจาะ ทีม่ลีกัษณะเด่นของโครงสรา้งสถาปัตยกรรมแบบแพแก้นผสมครสิเตยีน 
ภายในเมอืงประกอบไปดว้ยเขตที่อาศยั หอ้งเก็บไวน์ใต้ดนิ โรงอบขนมปัง วหิารหลวงโถงสามส่วนและ
โรงมหรสพ 

จากนัน้ เดินทางต่อสู่เมือง กอรี่ Gori เมืองศูนย์กลางของเขตปกครองชิดะ 
คาร์ตลี่ อยู่ฝัง่จอร์เจียตะวันออก ด้วยชยัภูมิท้องถิ่นเป็นภูเขา ท าให้เคยเป็น
เมอืงทหารที่แขง็แกร่งและส าคญั มกีองก าลงัมากมายกรฑีาทพัเข้ามารุกราน 
และในที่สุดก็ถูกกองทพัรสัเซียพิชิตได้ กอรี่เป็นบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน 
ประธานาธบิดแีละผูน้ าคนส าคญัของสภาพโซเวยีตและของโลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารพืน้ถิน่ 

บ่าย  ชม พิพิธภณัฑ์โจเซฟ สตาลิน ทีไ่ดร้บัก่อสรา้งเพิม่เตมิดว้ยสถาปัตยกรรมแบบสตาลนิิสต์ ในช่วงทีเ่ขา
เรอืงอ านาจและได้ปรบัให้เป็นพพิธิภณัฑ์ หลงัเขาได้เสยีชวีติภายในมกีารจดัแสดงงานศลิปะวฒันธรรม 
และขา้วของเครื่องใชเ้ก่าแก่มากมาย 

จากนัน้ เดินทางต่อไปยังเมืองอะเคาซิคห์ Akhaltsikhe เมืองเล็ก ๆ ใกล้ชายแดนประเทศอาร์เมเนีย ที่มี
ประวตัศิาสตรก์ล่าวถงึย้อนไปราวศตวรรษที่ 12 ในฐานะเมอืงศูนย์กลางของแคว้นอาเคาลสิลี่ของดยุค
แห่งสเมสฆ ีหวัเมอืงปกครองของออตโตมนั และสมรภูมริบรสัโซ-เตอรก์สีก่อนที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของจกัรวรรดริสัเซยีนในทีสุ่ด 

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า  และพกัผ่อนตามอธัยาศยั Lomsia 3* หรอืเทียบเท่า 

วันทีส่ี่    กูดาอูร่ี- อุปลิสซิเคห-์กอร่ี-อะเคาซิเคห ์     (B/L/D) 
 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

 

 

 

เชา้ หลังรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ชม ป้อมอะเคา
ซิเคห์  Akhaltsikhe Fortress ป้อมปราการขนาดใหญ่ ในยุค
จกัรวรรดอิอตโตมนั ตัง้อยู่รมิแม่น ้าโพตสโฆวี ่ภายในประกอบไป
ด้วย ซากโบสถ์ครสิต์นิกายจอร์เจยีน สุเหร่า หอมนิาเร่ต์ โบสถ์
ยวิ พระราชวงัของราชวงศ์ยาเคลี ่โรงอาบน ้าโบราณ พพิธิภณัฑ ์
ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเพื่ อใช้ เป็นแหล่งท่องเที่ ยวเชิง
วฒันธรรม สถานทีจ่ดังานประชุมของเมอืง ขณะเดยีวกนัท่านยงั
ไดช้มเมืองเก่าราบดั Multicultural complex of Rabat ตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกนัน้ีอกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย เดนิทางต่อไปยงั   อุทยานแห่งชาติบอรโ์ยม่ี-คารากาอูรี่ เขตอนุรกัษ์ตอนกลางของประเทศ บรเิวณ
แถบเทอืกเขาคอเคซสัน้อยทีย่าวขนานไปกบัเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่  น าท่านทดลองดื่มน ้าแร่ธรรมชาตทิี่
เป็นทีข่ึน้ชื่อของเมอืงนี้และเดนิชมสวนป่าสนอนัอุดมสมบูรณ์ 

จากนัน้ เดนิทางกลบัสูเ่มอืงหลวงทบลิซิี ่(เดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) 
เยน็ เดนิทางถงึทบลิซิี ่รบัประทานอาหารค ่า เขา้สูท่ีพ่กั Ramada, Tbilisi 4* หรือเทียบเท่า   

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  จากนัน้เดนิทางสู่ภูมภิาค คาเฆติ Kakheti ไดช้ื่อว่าเป็นจงัหวดัและดินแดนแห่ง
ไวน์อนัเลศิรสของจอรเ์จยี ดว้ยภูมภิาคนี้มทีวิเขาสูงตลอดแนวและภูมปิระเทศแห้งกึ่งทะเลทราย ท าให้
เหมาะแก่การเพาะปลูกองุน่และเป็นแหล่งผลติไวน์ส าคญั   

 เมื่อเขา้สู่เขตภูมภิาคคาเฆตทิ่านจะมองเห็นไร่องุ่นและแนวเทอืกเขาคอเคซสัเป็นทางยาวขนานกบัเสน้
ขอบฟ้าปกคลุมดว้ยหมิะอยู่บนยอดเขา น าท่านชมเมืองซิกห์นากิ (Sighnaghi) ชมววิ Alazani Valley 
ทีจ่ะสามารถมองเหน็ววิเทอืกเขาคอเคซสัฝัง่ตะวนัออกไดก้วา้งไกลสุดตา 

จากนัน้ ชม Bodbe Monastery อารามเก่าแก่ตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่11 ทีอ่ยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิ 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ่นกบัเมนู โฮมเมดที่เสรฟิพร้อมไวน์ พร้อมชมการย่าง

จอรเ์จยีนชาชลคิ หรอืเคบบัสไตลจ์อรเ์จยีนทีห่อมกรุ่นและเลศิรส 
บ่าย ชม ไร่องุ่นเก่าแก่ และโรงบ่มไวน์อายุกว่า 300 ปี ดว้ย ควิวเีอฟวรี(่Kvevri) กระบวนการผลติทีแ่ตกต่าง

จากการผลติไวน์ในภูมภิาคอื่น ๆ โดยจะมกีารบรรจุในเหยอืกดนิเผาก่อนน าไปบ่มในโรงบ่ม ขณะทีท่าง
ยุโรปและภูมภิาคอื่น ๆ จะใชถ้งัไมโ้อ๊คตัง้แต่แรกเรมิการผลติ ซึ่ง UNESCO ไดข้ึ้นทะเบยีนเป็นมรดกที่
ทรงคุณค่าทางวฒันธรรม 

 

วันทีห่้า    อะเคาซิเคห-์บอโยมี่-ทบิลิซี่       (B/L/D) 

วันทีห่ก    ทบิลิซ-ีคาเฆติ-ป้อมซิกห์นากิ-เทลาวี      (B/L/D) 
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  น าท่านเดินทางไปชม Duke’s Palace of Tsinanadali ซึ่ ง
เป็นวงัเก่าตัง้แต่ครสิตวรรษที่ 19 ที่มกีารจดัแต่งสวนสวยงาม
เขยีวขจใีนช่วงฤดูร้อน และคลาสสคิในแบบสเีหลอืทองไล่เฉด
ในช่วงฤดูใบไมร้่วง ภายในตวัอาคารจดัแสดงขา้วของเครื่องใช้
เก่าแก่และเปิดใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้ทีย่วชม  

เยน็ เขา้สูท่ีพ่กัในเมอืงเลก็ๆ เทลาว ีHoliday Inn, Telavi  4* หรือเทียบเท่า 
 
 
    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  จากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิี่ดว้ยเสน้ทางหลวง Gombori Pass  

  น าท่านชม วิหารพระตรีเอกนุภาพศกัด์ิสิทธ์ิแห่งกรุงทบิลิซ่ี (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) 
หรอื ซามบีา้ ชื่อเรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลกัของชาวครสิต์นิกายจอร์เจยีนออรโ์ธดอ็กซ์ในกรุงทบิ
ลซิี่ ก่อสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1995-2004 ใหญ่ที่สุดอนัดบัสามของศาสนสถานทัง้หมดในนิกายออร์โธ
ดอกซ์ตะวันออก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของ
สถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่น ที่มเีชื้อสายทางศิลปะจากไบ
แซนไทน์ โบสถเ์ป็นอาคารขนาดใหญ่ทีโ่ดดเด่นมาก   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  จากนัน้น าท่านเขา้สูส่นามบนิ 
17.25 น. บินลัดฟ้าสู่อิสตนับูล โดยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์  เที่ยวบินที ่

TK383 

19.00 น. ถงึอสิตนับูล เปลีย่นเครื่อง  

 

 

01.25 น. บนิลดัฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์สิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK068  

15.00 น. ถงึสนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  

อตัราค่าบริการ (บาท) จ  านวนผูเ้ดินทาง 16 ท่านข้ึนไป 

 

เดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน / ห้อง (บาท) 
 

พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

7-14 ม.ิย.63 58,500.- 6,000.- 
 
 
อัตรานีร้วมบริการ 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับลู-ทบิลิซี-่อิสตนับลู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิสแอรไ์ลน ์ และค่า
ภาษีสนามบินทุกแห่ง 

วันทีแ่ปด   อิสตนับูล-กรุงเทพฯ          

วันทีเ่จ็ด   เทลาวี-Gombori Pass-ทบิลิซ่ี -อิสตนับูล      (B/L/-) 
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- ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 3-4 ดาว หรือดีที่สดุของเมือง ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
- ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ 
- ค่าอาหารทุกมือ้ที่ระบใุนรายการ 
- ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
- ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงิน  1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบรษิัทประกนั 
- หวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

- ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
- ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ ส าหรบัคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
- ค่าทปิไกด-์ทปิคนขับรถ/พนักงานบริการจุดต่างๆระหว่างเดินทาง (45 USD / ท่านตลอดทริป) 
- ค่าเข้าห้องน ้าสาธารณะ 
- ทปิหัวหน้าทัวรไ์ทย ทัง้นีจ้ านวนขึน้กับการพิจารณาของท่าน 

การส ารองที่น่ัง 
การส ารองที่นั่งบริษัทฯแบ่งเป็นสองสว่นดงันี ้

-ช าระค่ามดัจ า 25,000 บาทในวนัจอง   
-ก่อนการเดินทาง 50 วนั ช าระสว่นที่เหลือทัง้หมด  **ก าหนดการช าระเงินของจอรเ์จียค่อนขา้งเขม้งวด** 

การยกเลิกการเดินทาง 
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 70%  
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45   วนั เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์
 

หมายเหตุ 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบิน 
 โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็นส าคญั 

 บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้ม
น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 

 บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผูเ้ดินทาง 
 บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
หรือ คนต่างดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 


