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69,900. - 
มัดจ ำท่ำนละ 20,000.- 

ก ำหนดวันเดินทำง 
18 – 25 ก.พ. 61 15 – 22 เม.ย. 61 27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61 

22 – 29 ก.ค. 61 12 – 19 ส.ค. 61 14 – 21 ก.ย. 61 9 – 16 ธ.ค. 61 

GEORGIA – ARMENIA 8 DAYS 
จอร์เจีย – อำร์เมเนีย 8 วัน 

 

จอร์เจีย – อำร์เมเนีย ดินแดนสองทวีป มีประวัติศำสตร์ยำวนำนสองพันปี และมรดกทำงวัฒนธรรมที่เก่ำแก่ ชื่น

ชมควำมงำมของทะเลสำปเซวำน พร้อมเสพบรรยำกำศในกรุงเยเรวำน เมืองหลวงที่ตั้งอยู่ในหุบเขำอำรำรัต 

         วันที่    (1) : กรุงเทพฯ – โดฮำ  
         วันที ่   (2) : โดฮำ – ทบีลิซี่ 
         วันที่    (3) : ทบีลิซี่ – เมตสเคห์ตำ – กอรี – อุพลิสซิเค่ – ทบีลิซี่ 
         วันที่    (4) : ทบีลิซี่ – อันนำนูรี – กุดำอุรี – คำซเบกิ – ทบีลิซี่ 
         วันที ่   (5) : ทบีลิซี่ – ฮักห์พำท – ดิลีจำน  
         วันที ่   (6) : เซวำน – เยเรวำน – เก๊กฮำร์ด – เยเรวำน 

         วันที ่   (7) : เยเรวำน – กอร์วิรำพ – เอคมิอัตซิน – ซวำร์น๊อทส์ – เยเรวำน 
         วันที ่   (8) : เยเรวำน – โดฮำ – กรุงเทพฯ 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1zoqJ_-_ZAhWKL48KHYSbC50QjRx6BAgAEAU&url=https://www.thaifly.com/index.php?route=news/news&news_id=1501&psig=AOvVaw0paDgMA610k3uTXZ16pgvy&ust=1521260460429094
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วันที ่(1)  กรุงเทพฯ – โดฮำ 
 

22.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ 
   

วันท่ี (2)  โดฮำ – ทบีลิซี่ 
 

01.35 น.  ออกเดินทางสู่ ทบีลิซี ่โดยเที่ยวบิน QR 837 

05.25 น.  เดินทางถึง โดฮำ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
06.45 น.  ออกเดินทางสู่ ทบิลิซี ่โดยเที่ยวบินที่ QR 251 
13.05 น.  เดินทางถึง กรุงทบิลิซี่ พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

กรุงทบีลิซี่ (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงาม ซึ่งถูกแบ่งโดย
แม่น้้าคูรา (Kura) หรือ แม่น้้ามิตควารี (Mtkvari) ทบิลิซี่เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,700 ปี เป็น
ชุมชนคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ท่ามกลางความหลากหลายของชาติพันธุ์ และภาษา 

  น้าท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 
ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้้ามิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พ้านักขอ
งกษัตริยในบริเวณเดียวกัน จะมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมืองตั้ง
ตระหง่านอย่างสง่างาม 
ชม วิหำรซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นใน
เมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้น้ามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม สถานที่แห่งนี้ก็
ได้มีชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilini Sioni) ถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6-7 
ชม ป้อมนำริกำลำ (Narigala Fortress) และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย Kartlis Deda, 
Mother Georgia ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สร้าง
ขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 4 นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลา เป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทาง
สายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากท่ีสุด 
ชม ถนนรสตำเวลี (Rustaveli Avenue) เป็นถนนสายหลักของนครที่มีบรรยากาศแบบยุโรป ด้วย
อาคารรูปทรงสูงใหญ่แบบโรมัน เรียงรายไปด้วยร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มีแผงขายของที่ระลึก
หลากหลาย พวกงานศิลปะ เช่น ภาพวาด งานเครื่องปั้นดินเผา และบรรดาสินค้าพ้ืนเมืองถูกน้าจัด
วางอวดโฉมอยู่บนทางเท้าราวกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารไทย 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม ZP Palace Hotel หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ี (3)   ทบีลิซี่ – เมตสเคห์ตำ – กอรี – อุพลิสซิเค่ – ทบีลิซี ่
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมตส์เคห์ตำ (Mtskheta) เมืองโบราณที่ส้าคัญของจอร์เจีย เคยเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรจอร์เจียตะวันออกของไอบีเรีย เมตส์เคห์ตาเป็นที่แรกของจอร์เจียที่รับศาสนาคริสต ์เข้ามา
ในประเทศ และยังคงเป็นศูนย์กลางของจอร์เจียนออโธดอกซ์ จนถึงปัจจุบัน 
ชม อำรำมจวำรี หรือ โบสถ์ไม้กำงเขนศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจอร์์เจียที่มีไม้กางเขน
ขนาดยักษ์ที่นักบุญนีโนสร้างข้ึนเมื่อเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์  
ชม วิหำรสเวติสโคเวลี สร้างในคริสตวรรษที่ 11 สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความเชื่อมานับถือ
ศาสนาคริสต์ซึ่ง ได้กลายมาเป็นศาสนาประจ้าชาติของจอร์เจีย เมื่อปี ค.ศ.337  
เดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาร์ลิน ชาว
จอร์เจียที่เป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียตในอดีต และยังมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครอง
ของเมืองแห่งนี้ 
น้าท่านชม พิพิธภัณฑ์สตำร์ลิน ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัว
อาคารที่สตาร์ลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน มีการจัดแสดงประวัติชีวิตของสตาร์ลิน และ
ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น้าท่านชม อุพลิสชิเค่ (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่น

ฐานกันมานานแล้วกว่า 3000 ปี มีศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็น
สถานที่ประกอบพิธีกรรม ซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาว
คริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 จากนั้นเดินทางกลับ กรุงทบิลิซี ่

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ZP Palace Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (4)  ทบีลิซี่ – อันนำนูรี – กุดำอุรี – คำซเบกิ – ทบีลิซี ่
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางบนทางหลวงทหารจอร์เจีย สู่ ป้อมอันนำนูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูก

สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากก้าแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้
เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน  
แวะถ่ายรูปวิว กุดำอุรี Gudauri เป็นสกีรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนความสูง 2,196 เมตรจากระดับน้้าทะเล 
โดยได้ชื่อว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสเพราะมีระดับความลาดชันที่เหมาะสม ที่นี่
จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ คำซเบกิ (Kazbegi) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของประเทศ ใกล้กับ
พรมแดนประเทศรัสเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 145 กิโลเมตร ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์
เทือกเขาคอเคซัส (The Greater Caucasus) ตลอดเส้นทาง จากนั้นเดินทางกลับ กรุงทบีลิซี ่

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม ZP Palace Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (5)  ทบีลิซี่ – ฮักห์พำท – ดิลีจำน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ ซำดำโคล (Sadakhlo) เป็นพรมแดนติดกับอาร์เมเนีย ข้ามพรมแดนสู่ อาร์เมเนีย ที่เมือง

บากราทาเชน (Bagratashen) จากนั้นเดินทางสู่  ฮักห์พำท (Haghpat) หมู่บ้านท่องเที่ยวใน
ภาคเหนือ ของจังหวัดโลรี ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996 
ชม อำรำมฮักห์พำท Haghpat Monastery เป็นอารามอาร์เมเนียยุคกลาง หรืออารามไบแซนไทน์ 
ที่มีความซับซ้อนทางศาสนา ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 ในราชวงศ์คลูริเคียน เป็นตัวแทนของ
สถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุครุ่งเรืองสูงสุด ซึ่งมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย  เดินทางสู่ ดิลิจัน (Dilijan) เมืองตากอากาศที่มีชื่อของอาร์เมเนีย มักจะเรียกกันว่า สวิตเซอร์แลนด์

แห่งอาร์เมเนีย ตั้งอยู่สูงจากระดับน้้าทะเลกว่า 1,500 เมตร จึงท้าให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี  
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม BW Dilijan Hotel หรือเทียบเท่ำ 

  

วันท่ี (6)  เซวำน – เยเรวำน – เก๊กฮำร์ด – เยเรวำน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่าน นั่งเรือล่องชมควำมงำมของทะเลสำบเซวำน และ ชมอำรำมเซวำน หรือ เซวำนำแว๊งค์ 
อารามเซวานตั้งอยู่ปลายแหลมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบเซวาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.874 
จากนั้นเดินทางสู่ กรุงเยเรวำน (Yerevan) เมืองหลวงของอาร์เมเนีย เป็นภาพสะท้อนของอดีตอัน
ยาวนานนับพันปีของประเทศ ที่ตั้งอยู่ในจุดบรรจบของเอเชียและยุโรป เยเรวานเป็นเมืองใหญ่ตั้งอยู่
ในหุบเขาอารารัต ตึกรามบ้านช่องในเยเรวาน ละม้ายคล้ายคลึงไปทางโซเวียตรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากเป็นหนึ่งใน สหภาพโซเวียตมาก่อน 
เดินทางสู่ วิหำรกำร์นี (Temple of Garni) เป็นวัดอิสลามเพียงวัดเดียวในอาร์เมเนีย ทรงโรมัน
โบราณอายุกว่า 1,700 ปี ตั้งอยู่บนขอบโตรกผาสูงหลายร้อยเมตร บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดู
ร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย ปัจจุบันได้พังทลายไปหมดแล้ว ทั้งจากแผ่นดินไหวและกาลเวลา เหลือแต่
ซากพระราชวัง อาคาร และห้องสรงน้้า 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย ชม วิหำรเก็กฮำร์ด (Geghard Monastery) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารที่สวยที่สุดของอาร์เมเนีย สร้างใน

สมัยศตวรรษที่ 12-13 โดยการสลักผาหินลึกเข้าไปจนกลายเป็นวิหารในโพรงถ้้าอันยิ่งใหญอลังการ 

ทุกห้องจะมีไม้กางเขนสลักหินตามสไตล์อาร์เมเนียนตั้งเด่นอยู่ เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของคริตศาสนิก

ชน วิหารเก็กฮาร์ดแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.2000

เดนิทางสู่ กรุงเยเรวำน (Yerevan) เมืองหลวงของอาร์เมเนีย ตั้งอยู่ในหุบเขาอารารัตทางใต้ของ

เมือง คือช่องเขาแม่น้้าโวโรแทน เป็นภาพสะท้อนของอดีตอันยาวนานนับพันปีของประเทศ ที่ตั้งอยู่

ในจุดบรรจบของเอเชียและยุโรป ตึกรามบา้นช่องในเยเรวานละม้ายคล้ายคลึงไปทางโซเวียตรัสเซีย

เป็นส่วนใหญ่ คือจะสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมบล็อกๆทึบๆ เนื่องจากเป็นหนึ่งในสหภาพโซเวียตมาก่อน

น้าท่านไปชม เดอะ คำสเคด (The Cascade) เป็นอุทยานทางศิลปะที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน ซึ่ง

ลักษณะจะเป็นแบบขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน้้าลง

มาเพ่ือให้เป็นน้้าตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยู่ด้านบน ด้านล่างสุดเป็นสวนหย่อมและมีรูป

ประติมากรรมลอยตัว 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Ani Plaza Hotel Yerevan หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (7)  เยเรวำน – กอร์วิรำพ – เอคมิอัตซิน – ซวำร์น๊อทส์ – เยเรวำน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านชม วิหำรคอร์วิรำพ (Khor Virap Monastery) โบราณสถานส้าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอาร์์
เมเนียคือ สถานที่จองจ้านักบุญเกรกอรีนานถึง 13 ปีในคุกใต้ดินที่แทบจะมืดมิด วิหารคอร์วิราพจึง
กลายเป็นสถานที่แสวงบุญส้าหรับคริสต์ศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ จากวิหารนี้ท่านจะมองเห็นยอด
เขาอารารัต สูง 5,137 เมตร ในเขตตุรกไีดอ้ย่างชัดเจน 
ชม วิหำรเอคมิอัดซิน (Echmiadzin Cathedral) ซึ่งแต่ดั้งเดิมเป็นที่รู้จักกันในนามของโบสถ์
ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระแม่เจ้า และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก 
ชม วิหำรซวำร์น๊อทส์ (Zvartnots Cathedral) ซึ่งในอดีตนับได้ว่าเป็นวิหารที่มีความสวยงามมาก
ที่สุด เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่ง
นี้ และต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรับมุสลิม ซึ่งทุกวันนี้สถานที่โบราณแห่งนี้
กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพัง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย  เดินทางกลับ กรุงเยเรวำน น้าท่านเยี่ยมชม โรงงำนที่ผลิตเหล้ำและไวน์ยี่ห้อ อะรำรัต (Yerevan 
Brandy Factory as Aravat) ซึ่งเป็นโรงงานชั้นน้าและมีชื่อเสียงที่เป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1887 ที่ได้ใช้องุ่นพันธุ์ดีที่สุดและน้้าแร่อันมีชื่อเสียงของอาร์เมเนีย 

  ชม ตลำดเยเรวำน เวอร์นิสเส็จ (Yerevan Vernissage) ตลาดกลางแจ้งขนาดใหญ่ใน 
  เยเรวาน มีความยาว 350 เมตร โดยค้าว่า Vernissage เป็นค้าที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส เป็น

สถานที่เหล่าพ่อค้าและศิลปินมาขายงานศิลปะต่างๆมากมาย และเลือกซื้อเป็นของเก็บสะสมหรือ
ของฝากทางบ้าน 

  ชม ตลำดพำค ชูคำ (Pak Shuka Market) เป็นตลาดขายผลไม้ มีทั้งผลไม้สด ผลไม้แห้ง และถั่ว
ต่างๆ มีแผงขายนับร้อยๆแผง นอกจากนี้ยังมีขนมหวาน อาทิ ลาวาช แผ่นแป้งแบนหวาน ซูจ๊์ก แป้ง
ม้วนใส่ไส้ถั่ว วอลนัตหรือแมคาเดเมีย เนื้อแป้งจะมีความพิเศษ เพราะใช้แอปเปิลแอปริคอตพีชมา
กวนผสมกับน้้าผึ้ง แล้วตีให้เป็นแผ่นแป้ง มีให้เลือกสรรมากมาย 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Ani Plaza Hotel Yerevan หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (8) เยเรวำน – โดฮำ – กรุงเทพฯ 
 

01.30 น.  เดินทางสู่ สนำมบินเยเรวำน 
03.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนำมบินโดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR 286 
05.25 น.  เดินทางถึง สนำมบินโดฮำ เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน QR 832 
18.50 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
   
 
 

------------------------------------------------------------ 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร ์เลบำนอน 8 วัน 5 คืน (QR) 
 

 

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป 

 

อั
ต
ร
ำ
นี้
ร
ว
ม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินการ์ต้าแอรเ์วย ์และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุ
ในรายการ 

2. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
4. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
5. หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
6. เจ้าหน้าที่บริการและอ้านวยความสะดวกที่สนามบิน 
7. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร”์ 
8. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
9. น้้าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงิน

ไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
11. ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส้าหรับถือขึ้นเคร่ือง 

(Baggage) น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
12. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 800 บาท/ทา่น ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ ประมาณ 12 USD/ท่าน ตลอดการเดินทาง 
4. ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่น ประมาณ 18 USD/ท่าน ตลอดการเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

69,900. - 
มัดจ ำท่ำนละ 20,000.- 

ก ำหนดวันเดินทำง 

18 – 25 ก.พ. 61 15 – 22 เม.ย. 61 27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61 
22 – 29 ก.ค. 61 12 – 19 ส.ค. 61 14 – 21 ก.ย. 61 9 – 16 ธ.ค. 61 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 69,900. - 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ 69,900. - 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ 69,900. - 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ 8,000. - 
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6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชพี กรุณำดแูล
และยกกระเป๋ำเดินทำงดว้ยตัวเอง  

เง่ือนไข 
กำรส ำรองท่ี 

งวดท่ี 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท    
พร้อมส่งสา้เนาใบโอนเงินและส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  

ทำงอีเมล์  sp@beelinetour.com หรือทำงไลน ์ID: @beelinetour   

งวดท่ี 2 : ช ำระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชธีนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บรษิัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 
 SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
  KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดษิฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 

 KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
 BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน้าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อ
ผู้ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดตดิต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทั บไีลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จา้กัด” 

กำรยกเลิก กรณีท่ีบริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดนิทำง 
นับตั้งแต่วันที่บริษัททวัร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลกูค้า ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้ผู้ช้าระเงินมัดจ้าภายใน 15 วันท้า
การ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผูโ้อนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเทา่นั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวรส์ำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทา้การ นับจากวันทีก่รุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมุดบัญชีผูโ้อนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเทา่นั้น) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วนั หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วนั หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วนั หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วนั หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร ์

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธร รมชาติ 
สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด  

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
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2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่า นปฏิเสธ
หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระแล้ว  

 


