
 

 

 

 

 

 

ทวัรจ์อรเ์จีย : รหสั GOR32 



วนัท่ีหน่ึง  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบินแอร ์เอเชียเอ็กซ์ 

เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

 

วนัท่ีสอง   กรุงเทพฯ – ทบิลซิี่ - มิสเคตา้–วิหารสเวติสเคอเวร ี–วิหารจวารี-บอรโ์จมิ- พระราชวงัสฟ้ีา ฟิรุนซา – สวนน ้าแร่ธรรมขาติ 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดย สายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซ ์เที่ยวบนิที่ XJ008 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 

ชัว่โมง 45 นาที บริการอาหารและน ้าด่ืม 2 ม้ือทกุท่ีนัง่  

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

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

เมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จีย สมยัอาณาจกัรไอ

บีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่ง เป็นราชอาณาจ ักรของ

จอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนยก์ลางทาง

ศาสนาทีส่  าคญั และมอีายุเก่าแก่ที่สุดของจอรเ์จีย อายมุาก 

กว่ า  3,000 ปี  ต่อมาองค์การยู เนสโกไดข้ึ้ นทะเบียน 

โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคตา้ (Historical monument 

of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 น าท่านชม 

วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบ

ของคริสตศ์าสนาแบบจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซ ์สรา้งขึ้นใน

ราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่น า้สอง

สายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น า้มิควารี และแม่น า้อรกัวี

และหากมองออกไปเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับริเวณที่กวา้งใหญ่ซึ่งในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) 

จากนัน้เดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งค าว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli 

หมายถึง "ชีวติ" เรียกง่าย ๆ รวมกนัก็คือวหิารเสาที่มีชีวติ โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่ศกัดิ์สิทธ์ิที่สุดของ

จอรเ์จีย สรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ท าใหช้าว

จอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาคริสต ์  
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หมายเหต ุโปรแกรมน้ีไม่มีหอ้งพกัชนิดที่พกั 3 ท่าน 

กรณีที่มาไม่ครบคู่ ตอ้งใชห้อ้งพกัแบบเดี่ยวเท่าน้ัน 

เน่ืองดว้ยโปรแกรมมีไฟลทบ์ินเหมาล า ขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัจอยแลนด ์



 จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่  บอรโ์จมิ (Borjomi) บอรโ์จมขิึ้นชื่อ

เรื่องแหล่งน ้าแร่ซึ่งเป็นสินคา้ส่งออกอนัดบัหนึ่งของประเทศ

จอรเ์จีย ตวัเมอืงตัง้อยู่กลางหุบเขาคอเคซสั ลอ้มรอบดว้ยป่าไม ้

และแหล่งตน้น า้ที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากเป็นแหล่งน า้แร่แลว้ยงั

เป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงดา้นสถาปตัยกรรมแบบรสัเซียและ

ความร่มรื่นอีกดว้ย จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัสีฟ้าฟิรุนซา 

สถาปตัยกรรมสไตลอ์ิหร่าน ที่ถอืว่าส าคญัที่สุดของเมอืงบอรโ์จม ิ

สรา้งขึ้นในปี 1892 ตวัสถาปตัยกรรมผสนผสานกนัระหว่างสไตล์

จอร์เจียผสมกบัอิหร่าน ท าใหต้วัพระราชวงัมีเอกลกัษณ์ที่ไม่

เหมอืนใคร  อีกทัง้ลวดลายงานไม ้และสีสนัของกระเบื้องที่น ามา

ตกแต่งตวัวงัก็กลมกลืนกบัสีฟ้าไดเ้ป็นอย่างดี จากนัน้น าท่าน

สมัผสั หนึ่งในเป้าหมายส าคญัของชาวจอรเ์จียที่มาลิ้มรส น า้แร่

ธรรมชาตบิอโ์จม ิณ สวนน ้าแร่ธรรมขาติ สรา้งขึ้นในปีค. ศ. 1850 

ตัง้อยู่ในหุบเขาที่มี Ekaterina Spring ซึ่งเป็นแหล่งน า้แร่ด ัง้เดิม

ของเมอืงซึ่งอยู่ตรงหนา้ทางเขา้ ภายในสวนเต็มไปดว้ยเครื่องเล่น

และความบนัเทงิ ทีน่ี่คุณสามารถลิ้มรสน า้แร่ธรรมชาตแิละผ่อนคลายท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทีส่วยงาม  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี    โรงแรม Golden Tulip Borjomi หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัท่ีสาม  อพุลสิชิเค่ - ปราสาทราบาติ – ทบิลซิี่ - สะพานสนัติภาพ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่  อุพลิสชิเค่ จากนัน้น าท่านเขา้ชม ปราสาทราบาติ 

สรา้งขึ้นครัง้แรกในช่วงศตวรรษที่ 13 และมกีารลอ้มรอบอาณาเขต

ดว้ยแนวก าแพงหนิที่เอาไวป้้องกนัขา้ศึกโจมตี โดยตวัปราสาทนัน้รบั

เผชิญหนา้จากการรุกรานหลายครัง้ไม่ว่าจะจาก ติมูแลงก ์ออตโตมนั 

หรือรสัเซีย ต่อมาหลงัจากจอรเ์จียอยู่ใตก้ารปกครองของรสัเซีย ตวั

ป้อมก็ไดถู้กละทิ้ง จนกระทัง่มกีารฟ้ืนฟูในปี 2012 ในปจัจุบนันัน้ตวั

ปราสาทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ส่วนดัง้เดิมของป้อม และส่วนที่

สรา้งใหม่ โดยจดัเป็นศูนยอ์าหารและของฝาก  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



น าท่านออกเดินทางสู่ ทบิลิซี่ ระยะทาง 210 ก.ม. ใชเ้วลา

ประมาณ 3.5 – 4 ชัว่โมง จากนัน้น าท่านสู่ สะพานแห่ง

ส ัน ติภาพ  (The Bridge of peace) เ ป็นอีกหนึ่ ง ง าน

สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย 

สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพาน

มคีวามยาวที่ 150 เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั 

เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่  6 พฤษภาคม 2010 

โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งที่ประเทศอิตาล ีและน าเขา้ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คนั เพือ่เขา้มาตดิตัง้

ในเมืองทบิลิซี ที่ต ัง้นั้นอยู่บนแม่น า้มตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง และยงัมี 

illuminating ทีจ่ะแสดงแสงสจีากไฟ LED 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี    โรงแรม PARK HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า 4 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

ทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง สหพนัธรฐัรสัเซียและสาธารณรฐัจอรเ์จีย 

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 านกัอาศยัและก่อสรา้งสถานที่ส  าหรบัจ าศีลภาสนาขึ้น เมอืงนี้ เป็น

เมอืงเลก็ ๆ ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้เทอรก์ี้  ถอืเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) ทีส่  าคญัของประเทศ

จอรเ์จีย มภีูมทิศันท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบกี้   ระหว่างทางที่เดินทางกลบัแวะชม อนุสรณ์

สถานรสัเซีย–จอรเ์จีย อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่ บนเนินเขา ถนนจอรเ์จียนมลิแิทรีไฮเวย ์เป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง



ของจอรเ์จีย สรา้งขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอรจ์ีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และ

ความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวยีต และจอรเ์จยี  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

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

เทือกเขาของคาซเบกี้  (ในกรณีที่ถนนถูกปิดกัน้ดว้ยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลีย่นแปลงสถานทีท่่องเที่ยวตามความเหมาะสม ซึง่จะค านึงถงึความปลอดภยัเป็นหลกั) น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองกูดาอูรี 

(Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซึ่งเป็นเมอืงส าหรบัสกีรีสอรท์ ที่มชีื่อเสยีงที่ต ัง้อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสั

ใหญ่ ทีม่คีวามสูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหลง่ทีพ่กัผ่อนเลน่สกีของชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยม

มาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถงึเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา น าท่านออกเดินทางกลบั

สู่ เมืองทบิลซิี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี    โรงแรม PARK HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ีหา้  เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จยี - ป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia- มหาวิหารศกัด์ิสทิธ์ิทบิลซิี  - โบสถเ์มเตหคี์ – โรง

อาบน ้าแร่เก่าแก่ – ถนนคนเดินชาเดอน่ี – สะพานแห่งสนัติภาพ – ชอ้ปป้ิง Rustaveri - ดินเนอร+์ไวน์+โชว ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) เป็นอนุสาวรียท์ี่ต ัง้อยู่บนเนินเขาใกลก้บั

อ่างเก็บน า้ทบลิซิ ีอนุสาวรียเ์ป็นที่รูจ้กักนัว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตรข์องจอรเ์จยี ถูกสรา้งขึ้นโดยจิตรกรประติมา

กรชาวจอรเ์จีย – รสัเซยีและสถาปนิก Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสรา้งขึ้นเพื่อเฉลมิฉลอง 3000 ปีแห่งอ านาจอธิปไตย

ของจอรเ์จียและ 2000 ปีแห่งศาสนาคริสตใ์นจอรเ์จีย เสายกัษท์ ัง้ 16 หลงับนเนินเขาสะทอ้นถงึประวตัิศาสตรข์องจอรเ์จีย

และผูป้กครองรวมถึงฉากทางศาสนา น าท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่ง

เป็นป้อมโบราณ สรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชูริส ทซเิค และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาด

ไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษตัริย ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิ่มเติมขึ้นอีก 

ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อม

อนัเลก็ (Little Fortress) ชมรูปปัน้ Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปัน้หญิงสาวสูง 20 

เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบลิซิี โดยรูปปัน้นี้สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบลิิซีอายุ

ครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปัน้ทีส่ะทอ้นถงึจติวญิญาณและนิสยัของคนจอรเ์จยีไดเ้ป็นอย่างดี มอืขา้งหนึ่งของรูปปัน้จะถอืดาบ 

ส่วนมอือกีขา้งหนึ่งจะถอืแกว้ไวน ์ซึง่มคีวามหมายว่าหากใครทีม่าเยอืนจอรเ์จียแบบศตัรูเธอจะใชด้าบในมอืขวาฟาดฟนัใหแ้ด

ดิ้น แต่หากใครที่มาเยอืนอย่างมติรไมตรี เธอจะตอ้นรบัดว้ยไวนใ์นมอืซา้ยอย่างอบอุ่นและอิ่มหน าส าราญ น าท่านชม มหา

วิหารศักด์ิสิทธ์ิทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลกัของ

คริสตจกัรออรท์อดอกซจ์อรเ์จีย อีกทัง้ยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิ่งก่อสรา้งทางศาสนาที่มขีนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอรเ์ซีย  

และมีความสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหคี์ (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวตัิศาสตร์อยู่

คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาของแม่น า้มทวารี เป็นโบสถห์นึ่งที่สรา้งอยู่ในบริเวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่

เป็นประเพณีโบราณที่มมีาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดสร้า้งป้อมและโบสถไ์วท้ี่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.

1278-1284  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



จากนัน้ชม โรงอาบน ้ าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน า้รอ้นก ามะถนัธรรมชาติ (Sulphur Spring 

Water) จากนัน้ใหท่้านอิสระ ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมอืงที่มชีื่อเสียงและกลิ่นไอ

แบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรา้งขึ้นที่มรูีปร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่มสีนิคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ 

มากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่ขายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พื้นเมอืงอนัหลากหลาย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชิมไวน์และชมโชวท์อ้งถิ่นจอรเ์จยี  

พกัท่ี    โรงแรม PARK HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัท่ีหก   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิทบลิซิ ี

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

45 นาที  บริการอาหารและน ้าด่ืม 2 ม้ือทกุท่ีนัง่ 

19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงือ่นไขการใหบ้ริการ 

เท่ียวฟิน บินตรง จอรเ์จยี บอรโ์จมิ คอเคซสั (C) 

6 วนั 4 คืน โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 ท่ำน 

เด็กอำยุไม่เกนิ 

12 ปี เสรมิเตียง  

เด็กอำยุไม่เกนิ 

12 ปี ไม่เสรมิเตียง 
พกัเดี่ยว 

13 – 18 มีนาคม 63 34,990.- 34,990.- 33,990.- 5,990.- 

17 – 22 มีนาคม 63 34,990.- 34,990.- 33,990.- 5,990.- 

20 – 25 มีนาคม 63 34,990.- 34,990.- 33,990.- 5,990.- 

24 – 29 มีนาคม 63 34,990.- 34,990.- 33,990.- 5,990.- 

27 มีนาคม – 01 เมษายน 63 34,990.- 34,990.- 33,990.- 5,990.- 

31 มีนาคม – 05 เมษายน 63 34,990.- 34,990.- 33,990.- 5,990.- 

03 – 08 เมษายน 63 35,990.- 35,990.- 34,990.- 5,990.- 

07 – 12 เมษายน 63 34,990.- 34,990.- 33,990.- 5,990.- 

10 – 15 เมษายน 63 40,990.- 40,990.- 39,990.- 7,990.- 

11 – 16 เมษายน 63 40,990.- 40,990.- 39,990.- 7,990.- 

14 – 19 เมษายน 63 35,990.- 35,990.- 34,990.- 5,990.- 

24 – 29 เมษายน 63 34,990.- 34,990.- 33,990.- 5,990.- 

28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 63 34,990.- 34,990.- 33,990.- 5,990.- 

30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 63 37,990.- 37,990.- 36,990.- 6,990.- 

1 – 6 พฤษภาคม 63 37,990.- 37,990.- 36,990.- 6,990.- 

4 – 9 พฤษภาคม 63 37,990.- 37,990.- 36,990.- 6,990.- 

   หมายเหต ุโปรแกรมน้ีไม่มีหอ้งพกัชนิดที่พกั 3 ท่าน   

กรณีที่มาไม่ครบคู่ ตอ้งใชห้อ้งพกัแบบเดี่ยวเท่าน้ัน 



 

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 

✓ 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 2,000 บาท ทริป/ท่าน (ช าระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรข์ึ้นอยู่กบัความพงึพอใจในบริการทีท่่านไดร้บั 

 
 
 
 

เน่ืองดว้ยโปรแกรมมีไฟลทบ์ินเหมาล า ขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัจอยแลนด ์



 
 
 

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 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดินทาง 50 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวซี่า 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิ้น 

2. ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์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 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


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 ้

 


