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จอรเ์จยี ประเทศที่มีความหลากหลายผสมผสานทางวัฒนธรรมและมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สวยงาม 

ทบลิิซี เมืองหลวงที่เป็นเมืองเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ผสานกับการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัยได้อย่างกลมกลืน 

อนันานรูี ป้อมปราสาทเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก 

ชม โบสถเ์กอเกติ ที่ตั้งโดดเด่นบนเนินเขารายล้อมด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัส 

เยือน อพุลสิชเิค เมืองถ้้าเกา่แก่อายุกว่า 3,000 ปี ย้อนเวลากลับไปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 – 13  

ณ เมอืงคไูตซี อันเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรจอร์เจียนโบราณ 

บอร์โจมี เมืองน้้าแร่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

บาทมูี เมืองท่าตากอากาศชายทะเลด้า 1 ใน 52 เมืองน่าท่องเที่ยวที่นิตยสาร New York Times จัดอันดับไว้ในปี 2019 
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01. วันแรกของการเดนิทาง        กรุงเทพฯ – อิสตันบูล 

 
19.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช (ROW U) ประตทูี ่9   

เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่น 
21.45 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 065 (10.25 ชม. / Dinner, Breakfast) 
 

02. วันที่สองของการเดินทาง             อิสตันบูล – ทบิลิซี  
 

04.10 น. ถึงสนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุกี พกัเปลีย่นอิริยาบถและเปลีย่นเคร่ือง 
06.15 น. ออกเดินทางตอ่โดยเที่ยวบิน TK 378  (2.20 ชม. / Breakfast) 
09.35 น. ถึงสนามบินเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของประเทศจอร์เจียและมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,500 ปี 
ปัจจบุนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูย์กลางการขนสง่และการค้า เนื่องจากที่ตัง้ที่เป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัยโุรป 
น าชม วิหารตรีเอกานุภาพแห่งทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) สร้างในช่วงปีค.ศ. 1995 – 2004 เป็นโบสถ์หลกัของ
คริสตจกัรนิกายออโธด็อกซ์จอร์เจียและยงัเป็นโบสถ์ออโธด็อกซ์ที่สงูเป็นอนัดบัของโลกอีกด้วย 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารจีน  
น าท่านถ่ายรูปกบั สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of Peace) งานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
Michele De Lucchi โดยมีความยาว 150 เมตรและใช้เป็นตวัเช่ือมระหวา่งตวัเมืองเก่าและเมืองใหมข่องทบิลซิี โครงสร้างหลกัของ
สะพานแหง่นีท้ ามาจากเหลก็และกระจกใส เปิดใช้งานครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 และจดัวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหม่ที่มีความ
สวยงามชิน้หนึ่งของจอร์เจีย จากนัน้น าท่านขึน้เคเบิล้คาร์ เพื่อชมวิวทิวทศัน์ของเมืองหลวงทลิบิซี บริเวณด้านบนเป็นที่ตัง้ของ  
ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) เป็นปราการหินขนาดใหญ่ตัง้อยู่บนเนินเขา สร้างขึน้ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้อง
เมืองทบิลซิี ค าวา่ Narikala ในภาษาเปอร์เซียแปลวา่ “ป้อมที่ไม่สามารถตีแตกได้” ปัจจุบนัถือเป็นจุดชมวิวไฮไลท์ของเมืองทบิลิซี 
ในบริเวณใกล้ๆ กนัก็จะมองเห็นอนุสาวรีย์พระแม่แห่งจอร์เจีย (Mother of Georgia) โดยเป็นรูปหลอ่จากอลมูิเนียมเป็นผู้หญิง
สงู 20 เมตร มือข้างหนึง่ถือดาบ และอีกข้างถือแก้วไวน์ ถือเป็นสญัลกัษณ์แสดงลกัษณะนิสยัของชาวจอร์เจียที่มีมิตรไมตรีต่อแขก
ที่มาเยือนแตก็่พร้อมยืนหยดัตอ่สู้กบัศตัรูที่มารุกราน 

อาหารค ่าที่ภตัตาคารพืน้เมือง 

ที่พกั   TBILISI MARRIOTT HOTEL (5*)   หรือเทียบเทา่   
หมายเหต ุ กรุณาจดักระเป๋าใบเลก็ ส าหรับพกัค้างคืนที่เมืองสเตปันสมินดา 1 คืน 
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03. วันที่สามของการเดินทาง               ทบิลิซี – กูดาอูรี - คัสเบก ี  

 

อาหารเช้าที่โรงแรม   

เดินทางไปตามเส้นทางหลวงที่ช่ือว่า Georgian Military Highway เป็นถนนสายส าคญัที่สดุที่ถกูสร้างขึน้ในสมยัที่จอร์เจียอยู่
ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลกัในการข้ามเทือกเขาคอเคซสัจากรัสเซียสมายงัที่ภมูิภาคนี  ้
ชม ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) (65 กม. / 1.30 ชม.) ป้อมปราการอนัเก่าแก่ที่สร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 
ประกอบด้วยสองสว่นเข้าด้วยกนั คือ สว่นบนท่ีเป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มและสว่นลา่งที่เป็นอาคารทรงกลม ไฮไลท์ของการมาที่นี่คือ
การชมร่องรอยก าแพงที่ยิ่งใหญ่และทศันียภาพที่สวยงามของอา่งเก็บน า้ซินวารี (Zhinvali Water Reservoir)  จากนัน้แวะชม 
อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย – จอร์เจีย หรือ อนุสาวรีย์สนธิสัญญา Georgievsk  (The Russia–Georgia Friendship 
Monument or Treaty of Georgievsk Monument) สร้างขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสองร้อยปีของสนธิสญัญา 
Georgievsk และมิตรภาพระหวา่งโซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย  เป็นอนสุาวรีย์หินทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสร้างคอนกรีต
ที่มองเห็น Devil's Valley ในเทือกเขาคอเคซสั ภายในอนสุาวรีย์เป็นจิตรกรรมฝาผนงักระเบือ้งขนาดใหญ่ที่ครอบคลมุเส้นรอบวง
ทัง้หมดของโครงสร้างและแสดงฉากของประวตัิศาสตร์จอร์เจียและรัสเซีย 
 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารพืน้เมือง 

เดินทางสู ่เมืองคัสเบกี (Kazbegi) (88 กม. / 2 ชม.) หรือในปัจจบุนัเรียกวา่ สเตปันสมินดา (Stepansminda) ซึง่ช่ือคสัเบกีเป็นช่ือ
เรียกในสมยัที่ถกูปกครองโดยสหภาพโซเวียตและได้เปลี่ยนมาเป็นสเตปันสมินดาเมื่อปีค.ศ. 2006 เมืองนีถื้อเป็นศนูย์กลางการ
ทอ่งเที่ยวเทือกเขาคอเคซสัของจอร์เจีย เปลี่ยนพาหนะเป็นรถ 4x4 ขึน้สูเ่นินเขาไปชม โบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church) ที่
สร้างขึน้มาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2 ,170 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของ
เทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและเป็นโบสถ์เพียงแห่งเดียวที่ตัง้อยู่บนพืน้ที่นี ้ท าให้เป็นที่นิยมและยังกลายเป็นสญัลกัษณ์ทางการ
ทอ่งเที่ยวของจอร์เจีย  

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ที่พกั  ROOMS HOTEL KAZBEGI (4*) หรือเทียบเทา่ 
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  04. วันที่สี่ของการเดินทาง       กูดาอูรี – มิสเคตา – ทบิลิซี   

อาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านสู่ เมืองมิสเคตา (Mtskheta) (97 กม. / 2 ชม.) เป็นหนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่สดุของจอร์เจีย โดยมีอายุกว่า 3 ,000 ปี   
ใ น ปี ค . ศ .  1 9 9 4  อ ง ค์ ก า ร ยู เ น ส โ ก ไ ด้ ขึ ้น ท ะ เ บี ย น โ บ ร า ณ ส ถ า น แ ห่ ง เ มื อ ง มิ ส เ ค ต า ใ ห้ เ ป็ น ม ร ด ก โ ล ก  
น าทา่นชม มหาวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึง่เป็นศนูย์กลางทางศาสนาศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุของจอร์เจีย มีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ ภายในมีภาพเขียนสเีฟรสโกที่สวยงามบอกเลา่เร่ืองราวที่เก่ียวเนื่องกบัคริสต์ศาสนาและยงัมีหลมุ
ฝังพระศพของกษัตริย์จอร์เจียที่ส าคญัอีกสองพระองค์ คือ กษัตริย์วาคตงั กอร์กาซาลี (King Vakhtang Gorgasali) และกษัตริย์
อีเรคเคิลท่ีสอง (King Erekle II) 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารพืน้เมือง  

น าทา่นชม อารามจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แหง่ไม้กางเขนอนัศกัดิ์สทิธ์ิ เน่ืองจากภายในมีไม้กางเขนขนาดใหญ่ซึง่ 

ชาวเมืองกลา่วกนัวา่ นกับญุนีโน หรือแมชี่นีโนแหง่คปัปาโดเกีย ได้น าไม้กางเขนนีเ้ข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครัง้แรก 

 นอกจากนีบ้ริเวณเนินเขาที่ตัง้ของอารามจะมองเห็นจดุบรรจบกนัของแมน่ า้สองสายหลกัของจอร์เจีย คือ แมน่ า้อารักวี (Aragvi)  

และแมน่ า้มตควารี (Mtkvari)  จากนัน้เดินทางกลบักรุงทบิลซิี (27 กม. / 1 ชม.)  

น าทา่นชม ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี (Old town of Tbilisi) ชมสสีนัอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะ 

แบบเปอร์เซียและยโุรปเป็นการบรรจบกนัของตะวนัออกและตะวนัตกของประเทศที่ตัง้อยูร่ะหวา่ง 2 ทวีปจนกลายเป็นศิลปะแบบ 

จอร์เจียนที่มีเอกลกัษณ์ และยงัเป็นแหลง่โรงอาบน า้สาธารณะของเมืองอีกด้วย  

อาหารค ่าที่ภตัตาคารพืน้เมือง 

ที่พกั   TBILISI MARRIOTT HOTEL (5*)   หรือเทียบเทา่ 
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05. วันที่ห้าของการเดนิทาง              ทบิลิซี – โกริ – คูไตซี  

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู ่เมืองโกริ (Gori) (90 กม. / 1.30 ชม.) เมืองศนูย์กลางด้านอตุสาหกรรมและเกษตรกรรม อีกทัง้เป็นบ้านเกิดของโจเซฟ 
สตาลนิ ชาวจอร์เจียที่ก้าวขึน้เป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียตในช่วงค.ศ. 1920 – 1950 

น าชม อุพลิสซิเค (Uplistsikhe) นครถ า้เก่าแก่ของจอร์เจียที่มีอายกุว่า 3,000 ปี ครอบคลมุเนือ้ที่กว่า 50 ไร่ โดยที่หินผาขนาด
ใหญ่ได้ถกูสกดัและสลกัเสลาเป็นช่องห้องโถงตา่งๆ มากมาย ซึง่แสดงให้เห็นความสามารถและความพยายามของผู้คนในยคุนัน้ที่
ไมม่ีสิง่อ านวยความสะดวกแบบในปัจจบุนั  

 

 

 

 

 

 

 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารพืน้เมือง  

จากนัน้น าทา่นเข้าชม พิพิธภณัฑ์โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) สถานที่รวบรวมเร่ืองราวของสตาลินมากมาย โดย
แบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกนั ได้แก่ Stalin’s house ที่จ าลองบ้านเกิดสมยัเด็กของสตาลิน  Stalin Museum โซนนีค้ือโซนหลกัของ
พิพิธภณัฑ์ ซึง่รวบรวมเร่ืองราวทัง้หมดของสตาลนิ รวมไปถึงรูปตา่งๆ แถมยงัเป็นสว่นของพิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์แห่งลทัธิสงัคม
นิยมอีกด้วย และสดุท้ายคือ Stalin’s railway carriage เป็นโบกีร้ถไฟสีเขียวที่น ามาจดัแสดงไว้ ซึ่งสตาลินเคยใช้เดินทางครัง้เป็น
ผู้น า วา่กนัวา่สตาลนิกลวัการนัง่เคร่ืองบิน จึงชอบที่จะเดินทางโดยรถไฟมากกวา่ 

จากนัน้เดินทางสู ่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศ เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงระดบั
โลกในเร่ืองของน า้แร่ โดยได้มีการบรรจจุากธารน า้แร่บริสทุธ์ิท่ีไหลจากยอดเขาบาคเุรียนี (Bakuriani Mountain) และมีการสง่ออก
ไปขายกวา่ 40 ประเทศทัว่โลก โดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกนัวา่น า้แร่ที่น่ีมีคณุภาพดีท าให้สขุภาพแข็งแรงและรักษาโรคร้ายได้  

อาหารค ่าที่ โรงแรม  

ที่พกั  CROWNE PLAZA BORJOMI SPA & WELLNESS CENTRE (5*)   หรือเทียบเทา่ 
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06. วันที่หกของการเดินทาง          คูไตซี – บาทูมี    
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคูไตซี (Kutaisi) (129 กม. / 2.30 ชม.)เมืองใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ของประเทศจอร์เจีย ย้อนกลบัไปเมื่อสมยั
คริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เมืองนีเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจกัรจอร์เจียนโบราณ น าท่าน
ชมแหลง่มรดกโลกด้านวฒันธรรมของ จอร์เจียแห่งแรก นัน่คือ อารามเจลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งทางองค์การยเูนสโก
ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 1994 ภายในแบง่เป็นสองสว่นคือ โบสถ์เซนต์นิโคลสั และโบสถ์เซนต์จอร์จ โดยในโบสถ์เซนต์นิ
โคลสันัน้มีภาพเขียนสีเฟรสโกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับคริสต์ศาสนาที่สวยงามตระการตามากมายและยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
นอกจากนีบ้ริเวณโดมของโบสถ์ซึง่เป็นภาพพระแมม่ารีนัน้ใช้กระเบือ้งโมเสกสีทองประดบัประดากวา่ 2 ล้านชิน้ 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารพืน้เมือง  

จากนัน้น าท่านสู ่เมืองบาทูมี (Batumi) (151 กม. / 3 ชม.) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 ของประเทศ เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งใน
เมืองเศรษฐกิจที่สาคญัของประเทศจอร์เจีย ตวัเมืองตัง้อยูต่ิดทะเลด าทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมียงัได้รับการ
สนบัสนนุให้เป็นเมืองทอ่งเที่ยว ตัง้แตปี่ ค.ศ.2010 เป็นต้นมา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตวัเมืองเก่า และในปี 2019 นิตยสาร 
New York Times ยงัได้จดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 52 เมืองจากทัว่โลก ให้เป็นเมืองที่นา่ทอ่งเที่ยวอีกด้วย 

น าทา่นเดินชมเมืองบาทมูี 

อาหารค ่าที่ ภตัตาคารไทย 

ที่พกั   RADISSON BLU HOTEL BATUMI (5*)   หรือเทียบเทา่   
 
 
 
 
 
 
 
 

7. วันที่เจด็ของการเดินทาง     บาทูมี – อิสตันบูล              
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชมพิพิธภณัฑ์ Ethnographic Museum “Borjgalo” พิพิธภณัฑ์ชาติพนัธุ์ที่จัดแสดงความเป็นอยู่ในด้านต่างๆของชาว
จอร์เจียน รวมถึงหตัถกรรมพืน้บ้าน ไมว่า่จะเป็น เคร่ืองปัน้ดินเผา การทอผ้า การแปรรูปโลหะหิน และไม้ตา่งๆ  
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อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคารพืน้เมือง 

น าท่านเดินเล่นชมบรรยากาศของบ้านเรือนในเขตเก่าและช้อปปิ้งเลือกซือ้สินค้าที่ระลึกตามอธัยาศยับริเวณ จัตุรัสเปียซซา 

(Piazza Square) จตัรัุสส าคญัของเมืองที่สร้างขึน้โดยได้รับแรงบนัดาลใจจากประเทศอิตาลี แวะถ่ายรูปกบัอาลีและนีโน่ (Ali 

and Nino moving sculptures) รูปประติมากรรมลอยตวัที่มีกลไกเคลือ่นตวัเข้าหากนั สงู 8 เมตรริมทะเลด า จดุประสงค์ที่ถกูสร้าง
ขึน้เพื่อแสดงถึงความรักของหนุม่สาวตา่งเชือ้ชาติศาสนา และยงัแสดงถึงสนัติภาพระหวา่งประเทศจอร์เจียและอาเซอร์ไบจาน 

อาหารค ่าที่ภตัตาคารจีน  

20.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 393 (2.10 ชม. / Dinner) 

21.30 น. ถึงสนามบินอิสตนับลู พกัเปลีย่นอิริยาบถและเปลีย่นเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. วันที่แปดของการเดินทาง         อิสตันบูล – กรุงเทพฯ    
 

01.25 น. ออกเดินทางตอ่โดยเที่ยวบิน TK 068 (9.35 ชม. / Breakfast, Lunch) 

15.00 น.   ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
                 - กลบับ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจยิง่ 
 

หมายเหต ุ  ก าหนดการนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม  
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อัตราคา่บรกิาร  (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ) 

ทา่นละ (ผู้ เดินทางไมต่ า่กวา่ 15 ทา่น) 60,500.-บาท 

ทา่นละ (ผู้ เดินทางไมต่ า่กวา่ 20 ทา่น) 58,500.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ทา่นละ 18,500.-บาท 
 
 หมายเหตุ    -    อตัรานีไ้มร่วมตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์  (TK) 
                                                   23 May   BKK – IST        TK 065       21.45 – 04.10+1 
                                                   24 May   IST – TBS         TK 378       06.15 – 09.35 

29 May   BUS – IST         TK 393       20.20 – 21.30 
 30 May   IST – BKK         TK 068       01.25 – 15.00 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร เร่ิมต้นท่ี 41,000.-บาท ถึง  51,000.-บาท 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ธุรกิจ เร่ิมต้นท่ี 112,900.-บาท ถึง 117,640.-บาท 
- คา่ภาษีน า้มนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ณ วนัท่ีออกตัว๋  

ทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิม่หากมีการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
 

 

อัตรานีร้วม 
 

1. ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)  
2. อาหารจดัเลีย้งตามรายการ  
3. น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ (49 ที่นัง่), รถ4x4 (คนัละ 3-4 ทา่น)พร้อมคา่ธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ   
4. คา่ภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม กรณีตัว๋ Economy)  
5. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาล  500,000 บาท 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 
7. มคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลทา่นตลอดการเดินทาง  

 

อัตรานีไ้มร่วม 
 

  1.  คา่หนงัสอืเดินทาง  
        2.  คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ  คา่อาหาร คา่เคร่ืองดื่มพเิศษ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
        3.  ตัว๋เคร่ืองบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)   
        4.  ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม  
 

   ติดตอ่  :  ซัง / ไปรท ์      โทร. 0 2212 8431  ต่อ  123, 124 

             Line ID: @chaitour         E-mail: outbound@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119    

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

