
BHT9220741 จอรเ์จยี 6 วนั 5 คนื  
ซุปตาร.์..จะเสกใหพ้ีไ่ปจอรเ์จยีกบัหนู 
ก าหนดการเดนิทาง 16 - 21 ตลุาคม 2565 

 

 บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่งทกุทีน่ ัง่ 
 ขึน้กระเชา้ชมไฟฟ้าชมป้อมนารคิาลา่ 
 น ัง่รถ 4WD สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซสั ชมโบสถเ์กอรเ์กตี ้
 ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิชาเดอนี ่และ East Point Shopping Mall 
 พเิศษ...!!! ดืม่ด า่ดนิเนอรม์ ือ้ค า่ พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัแรก       ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ี

 

 
14.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคาทเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ 
17.00 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิ AIR 

ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ908 (บรกิารอาหารรอ้น 1 มือ้) 
23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจอรเ์จีย 

ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)  ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านรับสัมภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
ทีพ่กั โรงแรมที ่Tbilisi ระดบั 3 ดาว  

 
 

 วนัทีส่อง       ป้อมอนานูร ี– อนุสรณ์สถานรสัเซยี จอรเ์จยี - เมอืงคาซเบกี ้- โบสถเ์กอรเ์กตี ้

  เมอืงกดูาอรู ี

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 น าท่านเดินทางสู่ ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสรา้งขึน้ราว

ศตวรรษที ่16 - 17 ปัจจุบันยังคงมซีากก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการ เปรยีบเสมอืนม่านทีซ่อ่น

เรน้ความงดงามของโบสถ ์ทัง้ 2 หลังทีต่ัง้อยูภ่ายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอร ์ภายในมหีอคอย

ทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั ้งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมา จะมอง

ทัศนียภาพทีส่วยงามของอา่งเก็บน ้าชนิวาร ี(Zhinvali) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว 

 16 - 21 ตลุาคม 2565 39,888 6,500 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั ราคา 10,000 บาท/ทา่น 

(ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ) 

 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม  

ทา่นละ 2,200 บาท/ทา่น/ทรปิ (ยกเวน้เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 



 น าท่านแวะถ่ายภาพ อนุสรณ์สถานรสัเซีย-จอรเ์จีย (Russia-Georgia Friendship 

Monument) อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ ่บนเนนิเขา ถนนจอรเ์จยีนมลิแิทรไีฮเวย ์เป็นจดุ

ชมววิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี 

ของสนธสิัญญาจอร์จีเอฟสก ี(Treaty of Georgievski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซ

เวยีต และจอรเ์จยี  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (2) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมอืงสเตปันสมนิดา 

(Stepansminda) ชือ่น้ีเพิง่เปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโ์ธดอกซ ์ชือ่ สเต
ฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีขึน้ เมอืงน้ีเป็นเมอืงเล็ก ๆ ตัง้อยู่รมิฝ่ัง
แม่น ้าเทอร์กี ้ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่ส าคัญของ
ประเทศจอรเ์จยี มภีมูทิัศนท์ีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมววิของยอดเขาคาซเบกี ้

 น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สูใ่จกลางเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) 

น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) ซึง่ถูกสรา้งขึน้

ในราวศตวรรษที ่14 มอีกีชือ่เรยีกกนัวา่ ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิม

กนัของโบสถศ์ักดิแ์หง่น้ีสถานทีแ่หง่น้ีตัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของ แมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซ

เบกี ้(ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสถานทีท่่องเทีย่วตามความเหมาะสม หากมี

หมิะปิดกัน้ถนน โดยจะค านงึถงึความปลอดภัยเป็นหลัก)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกูดาอูร ี(Gudauri) ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยู่

บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ ทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 

เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหลง่ทีพ่ักผ่อนเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเลน่ในเดอืนธันวาคม

จนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3)  
ทีพ่กั โรงแรม Best Western Gudauri ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีส่าม      มสิเคตา้ - วหิารจวาร ี- วหิารสเวตสิเคอเวร ี- ป้อมนารคิาลา่ - โรงอาบน า้แรเ่กา่แก ่ 

  ถนนคนเดนิชาเดอนี ่

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) มิสเคตา้เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของ
ประเทศจอรเ์จยี สมัยอาณาจักรไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยี
ในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ส าคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของ
จอรเ์จยี อายมุาก กวา่ 3,000 ปี ตอ่มาองคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีน โบราณสถานแห่งเมอืงมสิ
เคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994  

  
 น าท่านชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบ

จอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซ ์สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้าสองสาย
ไหลมาบรรจบกนั คอื แมน่ ้ามคิวาร ีและแมน่ ้าอรักว ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 น าทา่นชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitkhoveli Cathedral) ซึง่ค าวา่ Sveti หมายถงึ "เสา" 

และ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" เรียกง่าย ๆ รวมกันก็คอืวหิารเสาทีม่ชีวีติ โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็น
ศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มขีนาด
ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอร์เจียเปลี่ยนความเชือ่
และหันมานับถือศาสนาคริสต์  ยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique 
periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและ
วัฒนธรรม และช่วงที่เมืองน้ีมีความเจรญิสุดขดีคือ ในช่วงครสิตวรรษที่ 9 ถงึ 11 ก่อนจะถูก
รุกรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้ง ท่านจะไดพ้บ
กับศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพแกน (ลัทธทิอ้งถิน่) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่
เป็นลัทธบิูชาไฟ เป็นลัทธขิองคนในแถบนี้กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมือ่ 1,700 ปีกอ่น และยังมี
หอ้งตา่ง ๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (5) 
 น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึง่เป็นป้อม

โบราณ สรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัย

ของราชวงศอ์ูมัยยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี และต่อมาในสมัยของกษัตรยิ์ เดวดิ 

(ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็

ไดเ้รียกชือ่ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึง่มีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little 

Fortress)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชมรูปป้ัน Mother of a Georgia หรืออกีชือ่หนึ่งคอื Kartlis Deda เป็นรูปป้ันหญงิสาวสงู 20 

เมตรบนยอดเขาโซโลลาก ิ(Solo Laki Hill) ในนครทบลิซิ ีโดยรูปป้ันนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1958 

เพือ่ฉลองนครทบลิซิอีายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นทีส่ะทอ้นถงึจติวญิญาณและนสิัยของคน

จอรเ์จียไดเ้ป็นอย่างด ีมอืขา้งหนึ่งของรูปป้ันจะถอืดาบ ส่วนมอือกีขา้งหนึ่งจะถอืแกว้ไวน์ ซึง่มี

ความหมายว่าหากใครทีม่าเยอืนจอรเ์จียแบบศัตรูเธอจะใชด้าบในมอืขวาฟาดฟันใหแ้ดดิน้ แต่

หากใครที่มาเยือนอย่างมติรไมตรี เธอจะตอ้นรับดว้ยไวน์ในมือซา้ยอย่างอบอุ่นและอิม่หน า

ส าราญ โรงอาบน า้แร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่น่ีมีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน ้ ารอ้นก ามะถัน

ธรรมชาต ิ(Sulphur Spring Water)  

 จากนัน้ใหท้่านอสิระ ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni Street) ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงที่

มชี ือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารทีถ่กูสรา้งขึน้ทีม่รีูปร่างลักษณะใหญโ่ตแข็งแรง และ

ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมตา่ง ๆ มากมาย และตามบรเิวณทางเทา้ยังเต็มไปดว้ย

รา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอันหลากหลาย 

 

เย็น  เพือ่ความสะดวกในการเดนิเทีย่วชม อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (5)  
ทีพ่กั โรงแรมที ่Tbilisi ระดบั 3 ดาว 
 

 วนัทีส่ ี ่    เมอืงกอรี ่- พพิธิภณัฑส์ตาลนิ - อพุลสิชเิค ่- เดอะโครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยีร ์

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอรี ่(Gori) เมอืงแหง่ประวัตศิาสตร ์เป็นทีรู่จ้ักกนัดวีา่เป็น บา้นเกดิของ 

โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุค

ศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีง เรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอร ี 

 น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Joseph Stalin Museum) ผูน้ าของลัทธคิอมมวินสิต ์เป็น

คลังขอ้มลูหลักของอาคารทีซ่บัซอ้นคอื หอศลิป์ ขนาดใหญใ่นรปูแบบ กอธคิของสตาลนิ เริม่ขึน้

เมือ่ปี พ.ศ. 2494 ในฐานะพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรแ์ห่งลัทธสิังคมนิยม แต่อย่างเห็นไดช้ัดว่า



ตัง้ใจจะเป็นอนุสรณ์แก่สตาลนิผูเ้สียชีวิตในปี พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนิทรรศการถูกแบ่ง

ออกเป็นหกโถง ตามล าดับเวลาและมหีลายรายการทีถ่กูตอ้งหรอืถกูกลา่วหาโดยสตาลนิ รวมทัง้

เฟอรน์ิเจอรส์ านักงานของเขาผลงานส่วนตัวและของทีร่ะลกึทีเ่ขาท าไวต้ลอดหลายปีทีผ่่านมา 

นอกจากน้ียังมภีาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่ายภาพวาดและบทความในหนังสอืพมิพ ์การ

แสดงผลสรุปดว้ยหนึ่งในสบิสองชุดของ หนา้กาก แห่ง ความตาย ของสตาลนิถ่ายไม่นาน

หลังจากทีเ่ขาเสยีชวีติ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7) 
 น าท่านเดนิทางสู่ อุพลสิชเิค ่(Uplistsikhe) หนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี มกีารตัง้ถิน่
ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กวา่ 3,000 ปีกอ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทบลิิซี (Tbilisi) น าท่านแวะถ่ายภาพ  เดอะโครนิเคลิ ออฟ 

จอรเ์จยีร ์(The Chronicle of Georgia) อกีหนึ่งไฮไลทเ์ด็ดของเมอืง ทบลิซิ ีเป็นอนุสรณ์
ทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียที่ตั ้งอยู่บนภูเขาสูงนอกเมืองและเล่าถึงเรื่องราว
ประวัตศิาสตรต์า่ง ๆ ของประเทศจอรเ์จยีผ่านเสาหนิขนาดใหญจ่ านวน 16 ตน้ โดยเสาหนิแต่ละ
ตน้นั้นนอกจากจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบแลว้ ยังมีความสูงถงึ 35 เมตร และดว้ย
โครงสรา้งอันมหมึาของมันนัน้ท าให ้The Chronicle of Georgia กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาด
ใหญท่ีเ่ราสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (8) พเิศษ !!! ทานอาหารพรอ้มชมโชวท์อ้งถิน่

จอรเ์จยี 
ทีพ่กั โรงแรมที ่Tbilisi ระดบั 3 ดาว  
 



 วนัทีห่า้      โรงงานผลติไวน ์- East Point Shopping Mall 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานผลติไวน ์น าท่านชมการผลติไวน์ในวธิดีัง้เดมิเพือ่ทีจ่ะรักษาประเพณี

การผลติไวนท์ีเ่ป็นเอกลักษณ์ซึง่ประเทศจอรเ์จยี รวมกบัการใชเ้ทคโนโลยใีหมเ่พือ่ใหไ้ดไ้วน์ทีม่ี
คุณภาพดยีิง่ขึน้ โดยทีน่ี่จะมพีันธุอ์งุ่นพืน้เมอืงอย่าง Saperavi, Ojaleshi, Otskhanuri Sapere, 
Aladasturi ซึง่ประเทศจอรเ์จยีเป็นแหลง่การเนดิไวนแ์ละผลติไวน์ มาอยา่งนอ้ย 8,000 ปี 

 จากนัน้น าทา่นกลับสู ่เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (9) 
 น าท่านเดนิทางสู ่East Point Shopping Mall เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ อสิระใหท้่าน 

ชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, 
CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, 
NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอืน่ๆอกีมากมาย 

เย็น  เพือ่ความสะดวกในการเดนิเทีย่วชม อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั โรงแรมที ่Tbilisi ระดบั 3 ดาว 

 

 วนัทีห่ก     ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ี- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีเพื่อเดนิทางกลับ

ประเทศไทย  

09.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดย โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที่ 
XJ909 (บรกิารอาหารรอ้น 1 มือ้) 

20.10 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ

ทีไ่ม่เอือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิาร

ของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของจอรเ์จยี สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 

✓ น ้าหนักกระเป๋า 20 กโิลกรัม/ทา่น 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

 

 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศจอรเ์จยี ส าหรับหนังสอืเดนิทางอืน่ ๆทีไ่มใ่ชข่องไทย 100 USD 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า 

× คา่ทปิมัคคเุทศก,์ คนขับรถ, 2,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 25 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ทันทใีนวันจองเทา่นัน้ 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน (นับรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุ) 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  (เฉพาะการสง่จอยทวัรเ์ทา่น ัน้ ไมร่วมการตดักรุป๊ หรอื กรุ๊ปเหมา) 



• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนักงานขายมาทางอเีมล ์, 

หรอืแนบสลปิ ผา่นระบบจองทีน่ั่งออนไลนข์องทางบรษัิท ฯ 

• สง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) ใหเ้จา้หนา้ที ่หากไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ 

เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันท าการขึน้ไป คนืคา่มดัจ าทัง้หมด (โดยหักคา่ใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ 

คา่มดัจ าตวั) 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วันท าการขึน้ไป เกบ็คา่ใชจ่้าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันท าการ ขอสงวงสทิธิเ์กบ็คา่ใชจ่้าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ) 

 

 

 

 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทาง ในชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาล ทีต่อ้งการันตคีา่บัตรโดยสารทัง้หมด และ ทีน่ั่งกับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปที่
มกีารการันตคีา่ทีพ่ักทัง้หมด และอืน่ ๆ โดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนื
เงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธไิมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ทัง้มัด จ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิและโปรแกรมนัน้ ๆ ซึง่ไม่สามารถใชเ้งื่อนไขยกเลกิการจองร่วมกับเงื่อนไข
ดา้นบนได ้

 

 

 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางกลับได ้และ การ
จัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณี
ยกเลกิการเดนิทาง บัตรโดยสารไมส่ามารถยกเลกิ หรอื คนืเงนิได ้

 

 

 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธ
ได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+
ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่ากวา่มาตรฐานไดท้ัง้นี ้
ขึน้อยูกั่บขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่ับภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายทีส่มัภาระน ้าหนัก
เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  

กรณียกเลกิการจอง  พเีรยีดทีเ่ดนิทางวนัหยดุ เทศกาล หรอื โปรแกรมทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิพเิศษ 

Charter Flight 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และพนกังานยกกระเป๋า (Porter) 



1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น *ในกรณีมกีารตดักรุป๊ไมเ่ต็มกรุป๊ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิค์ดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ* 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาท ิเชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศจอรเ์จยี สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระค่าใชจ่้ายในการ
เดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

17. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิาและมารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาและมารดาแนบมาดว้ย 

 

 


