
PACKAGE GEORGIA 
7 วนั 4 คนื  

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 

xx.xx น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์U พบเจา้หนา้ที่ของ
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

xx.xx น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ กรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่
TKXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบนิ Turkish Airlines ใหน้ า้หนกักระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ 

ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายเพิม่) สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับลู – ทบลิซิ ี                                                                           

xx.xx น. ถงึสนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะพกัเปลีย่นเครือ่ง  
xx.xx น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TKXXX 
xx.xx น. เดนิทางถงึ กรุงทบลิซิ ี(Tbilisi)  ประเทศจอรเ์จยี หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระ 

(เวลาทีจ่อรเ์จยีชา้กวา่ประเทศไทย 3 ช ัว่โมง ) (กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา)น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก  

อสิระทอ่งเทีย่วในกรงุทบลิซิ ีตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL IVERIA INN TBILISI หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 4 คนื 
 
 

 

เปิดประสบการณ์ใหมใ่น ประเทศจอรเ์จยี  ไขม่กุแหง่เทอืกเขาคอเคซสั 

ทบลิซิ ิเมอืงหลวงและศนูยก์ลางเศรษฐกจิ  

บอรจ์อม ิเมอืงน า้แรท่า่มกลางขนุเขา อคัคาลซเิค ่ดนิแดนมสุลมิแหง่จอรเ์จยี 

อพัลสีตซ์คีห ์ดนิแดนใตพ้ภิพโบราณ อายยุาวนานกวา่ 3,000 ปี   กอร ีบา้นเกดิทา่นโจเซฟ สตาลนิ 

คาซเบก ิเมอืงตากอากาศยอดนยิม อลงัการดว้ยออ้มกอดของขนุเขายกัษใ์หญ ่ 

มสิเคตา้ เมอืงมรดกโลก ศนูยก์ลางศาสนาของจอรเ์จยี ฉายาเยรซูาเล็มแหง่ทีส่อง 



วนัทีส่าม  ทบลิซิ ี– มสิเคตา้ – กอร ี– อพัลสีตซ์คีห ์- ทบลิซิี  (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
***PRIVATE TOUR*** 
เดนิทางสู่ เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ระยะทาง 25 กม. เมืองหลวงเก่าของประเทศจอร์เจีย

ก ่อ นที ่จ ะม ีก า รย า้ ย เม ือ งหล วงไปที ่นค รทบ ิล ิซ ีใ นช ่ว งค ร ิส ต ์ศ ต ว รรษที ่ 4-5 โดย เม ือ ง 

Mtskheta นั้น เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก รวมทั ้งยังมีท าเลที่ตั ้ง

ของ เม ือ งอยู ่ร ะห ว่า งจุดที ่แม ่น ้ า  Kura และแม่น ้ า  Aragvi ไหลมาบรรจบกัน  เม ือ งนี ้ได้

กลายเป็นหนึ่งในมรดกโลก (UNESCO World Heritage) ในปี ค.ศ. 1994 อกีดว้ย  

น าท่านชม มหาวหิารจวาร ี(Jvari Monastery) เป็นสถานศักดิส์ทิธิแ์ละส าคัญอกีแห่งของจอรเ์จีย
และภูมภิาคคอเคซัส หรอืโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอันศักดิส์ทิธิ ์ของศานาครสิตน์ิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้
เมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่6 ชือ่แปลไดว้า่อารามแหง่ไมก้างเขน (Monastery of the Cross) น าทา่นชมวหิาร
สเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งค าว่า sveti หมายถึง "เสา" และ tskhoveli 
หมายถงึ "ชีวติ" เรียกง่ายๆรวมกันก็คือวหิารเสามีชีวติ สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งน้ีถือเป็น
ศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ ประเทศ ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกส้วยงดงาม ในต านานประวัตศิาสตร์
ของโบสถแ์หง่น้ีไดถ้กูจาลกึไวว้า่ เป็นทีฝั่งศพของนักบญุ St. Sidonia และเชอืกทีมั่ดทรมานพระเยซ ู 



เดนิทางสู่เมอืงกอร ี(Gori) ระยะทาง 68 กม. เป็นเมอืงแห่งประวัตศิาสตร ์เป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ 
สตาลนิ” อดตีผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุค ค.ศ 1920-1950 น าท่านชม พพิธิภณัฑท์า่นสตาลนิ 
(Joseph Stalin State Museum)  ที่ไดร้วบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช ้ของท่านสตาลิน 
ตัง้แตส่ถานทีเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ  

เดนิทางสูเ่มอืงอพัลสีตซ์คีห ์(Uplistsikhe) ระยะทาง 14 กม. หนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี มี
การตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบน้ีมานานแลว้กวา่ 3,000 ปีกอ่น ในอดตีชว่งยคุโบราณกอ่นยคุกลาง ชว่ง 50 
ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ค.ศ.500 เมอืงน้ี เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชว่งทีเ่มอืงน้ีมคีวาม
เจรญิสุดขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 ถงึ 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่
13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองรา้งไปท่านจะไดพ้บกับศาสนสถานที่มีหอ้งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเกน้ 
(Pagan) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิูชาไฟ เป็นลัทธขิองคนในแถบน้ี กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะ
เขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีหอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิตท์ี่สรา้งขึน้ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่9 ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหนิและเจาลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยูอ่าศัย    



ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั HOTEL IVERIA INN TBILISI หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ ทบลิซิ ี– วารด์เซยี – อคัคาลซเิค ่– บอรจ์อม ี- ทบลิซิี   (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

***PRIVATE TOUR*** 

เดนิทางสูถ่ า้วารด์เซยี (Vardzia Cave Town) ระยะทาง 203 กม. ตัง้อยูต่อนใตส้ดุของจอรเ์จยี หา่ง
จากชายแดนตรุกเีพยีง 13 กโิลเมตร  



น าทา่นชมหมูถ่ ้าโบราณในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่11 แบง่ออกเป็นสว่นทีอ่ยูอ่าศัยและสว่นอารามสงฆ ์โดย

ถ ้าเหล่าน้ีถูกขุดเจาะเป็นโพรงทางฝ่ังซา้ยของแม่น ้า เพื่อหลบหลีกการคุกคามของกองทัพมองโกล 

ลดหลั่นกันลงไปถงึ 19 ขัน้ โดยในยุครุ่งเรอืง มถี ้ากว่า 3,000 คูหา และมคีนอาศัยอยู่ถงึ 50,000 คน! 

นอกจากนั้น นครถ ้าแห่งน้ีเป็นที่ตัง้ของ โบสถแ์ม่พระแห่งพระบุตรเสด็จสู่สวรรคาลัย (The Church of 

Dormition) หนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วไฮไลตข์องจอรเ์จยีดว้ย 

เดนิทางสูเ่มอืงอคัคาลซเิค ่(Akhaltsikhe) ระยะทาง 153 กม. เดมิชือ่ Lomsia เมอืงเล็กๆ ในภมูภิาค

ตะวันตกเฉียงใตข้องจอรเ์จยี ตัง้อยู่สองฝ่ังแมน่ ้า Potskhovi ซึง่แยกเมอืงเกา่ในภาคเหนือและเมอืงใหม่

ในภาคใต  ้เขา้ชมปราสาทราบาต  ิ(Rabati Fortress) แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ 

ภายในประกอบดว้ยอาคารหลายๆ สว่น สรา้งเมือ่ศตวรรษที ่13 ลอ้มรอบไปดว้ยอาณาเขตแนวก าแพงหนิ

ทีใ่ชเ้ป็นป้อมป้องกันขา้ศกึ ชม Rabati Castle ทีเ่คยเป็นที่ประทับของเจา้ชาย Jakhely และครอบครัว 

ภายหลังศตวรรษที ่16 ไดต้กอยู่ในความครอบครองของอาณาจักรออโตมันและรัสเซยี จงึท าใหส้ถานที่

แหง่น้ีถกูละเลยและอยูใ่นสภาพทีท่รุดโทรม จนเมือ่ปี 2012 ทางการจอรเ์จยีไดบ้รูณะป้อมแหง่น้ี ขึน้ใหม่ 

ดา้นในอาณาเขตปราสาททีม่พีื้นที ่7 เฮคเตอร ์ประกอบดว้ยอาคารหลากหลายทีม่ศีลิปะผสมกัน มทีัง้

โบสถ ์มัสยดิ และศาสนสถานของยวิ 

เดนิทางสูเ่มอืงบอรจ์อม ี(Borjomi) ระยะทาง 50 กม. เมอืงตากอากาศเล็กๆทางในหบุเขาทางตอนใต ้

ของประเทศจอรเ์จยีมปีระชากรอาศัยอยู่ไม่ถงึ 15,000 คน เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งน ้าแร่

โดยไดม้ีการบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บรสิุทธิท์ี่ไหลรนิจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain) และ

ส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลกโดยในอดีตชาวเมืองเชือ่กันว่าจะท าใหม้ีสุขภาพแข็งแรงและ

สามารถรักษาโรครา้ยได ้น าทา่นเขา้ชมสวนบอรจ์อม ี(Borjomi Park) สถานทีท่อ่งเทีย่วและพักผอ่น

ของชาวเมืองบอรจ์อมีที่นิยมมาเดนิเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น ้าแร่ในวันหยุด จากนั้นน าท่านขึน้



กระเชา้สูจุ่ดชมววิบนหนา้ผาเหนือสวนบอรโ์จมอีสิระใหท้่านเก็บภาพววิทวิทัศน์ธรรมชาตจิากมุมสงูตาม

อัธยาศัย  

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั HOTEL IVERIA INN TBILISI หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่า้ ทบลิซิ ี– ป้อมอนันานูร ี– กดูาอรู ี– คาซเบก ิ– ทบลิซิี  (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

***PRIVATE TOUR***

เดนิทางสู่ป้อมปราสาทอนันานูร ี(Ananuri Fortress) ระยะทาง 65 กม. ชมป้อมอันนานูร ี(Anauri 
Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงที่
ลอ้มรอบป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรยีบเสมอืนม่านทีซ่อ่นเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลังทีต่ัง้อยู่ภายใน 
ซึง่เป็นโบสถของชาวเวอรจ์นิ ภายในยังม ีหอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญ่ทีต่ัง้ตระหง่าน จากมุมสงูของป้อม
ปราการน้ีจะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน ้าชนิวารี (ZHINVALI) พรอ้มน าชม อ่างเก็บน า้
ซนิวาล ี(Zhinvali Reservoir)  



น าท่านชม Russia-Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 

เพือ่เป็นสญัลักษณ์บง่บอกถงึความสมัพันธอ์ันดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี 

เดนิทางสู่ เมอืงกูดาอูร ี(Gudauri) ระยะทาง 56 กม. ตัง้อยู่ที่ระดับความสูงจากน ้าทะเลประมาณ 

2,000 – 3,200 เมตร เป็นเมือง Ski Resort ที่มีชื่อเสียงดา้น Freeride (ภูเขาลูกใหญ่ และหิมะตก

ตอ่เน่ือง หมิะแบบฟูๆ ปกคลมุหนาๆ เลอืกเสน้ทางลงเขาไดด้ว้ยตัวเอง ไมต่อ้งเลน่อยูบ่นแทร็คอยา่งเดยีว

และเป็นทีน่ยิมมากๆในเทอืกเขาคอเคซสั  

เดนิทางสู ่เมอืงคาซเบก ิ(Kazbegi)  ระยะทาง 32 กม. ความสงูที ่1,700เมตร หรอืในปัจจุบันเรยีกว่า 

เมอืงสเตปันสมนิดา (Stepantsminda) ชือ่น้ีเพิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 น้ีแต่คนมักจะเรยีกตดิปากกันอยู่ว่า 



คัสเบกอิยู่ เมอืงน้ีอยูห่่างจากเมอืงหลวงทบลิซิ ีประมาณ 157 กโิลเมตร ถอืเป็นศูนยก์ลางการทอ่งเทีย่ว

บนเทอืกเขาคอเคซสัทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี มภีมูทิัศนท์ีส่วยงามโดยรอบ 

น าท่านชม โบสถเ์กอรเ์กต ิ(Gergeti Trinity Church) ที่ตัง้ของโบสถ์สมนิดา ซาเมบา Tsminda 

Sameba คอืโบสถช์ือ่ดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญหนึง่ของประเทศจอรเ์จยี โบสถ์

ครสิตน์ิกายจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซเ์ก่าแก่น้ี สรา้งดว้ยหนิแกรนิตขนาดใหญ่มาตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 บน

ยอดเขาทีม่คีวามสงูถงึ 2,170 เมตรเหนอืระดบัน า้ทะเล ไดเ้วลาน าทา่นออกเดนิทางกลับไปยังเมอืง

กดูาอรู ี 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั HOTEL IVERIA INN TBILISI หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่ก  ทบลิซิ ี- สนามบนิอสิตนับลู  (B/-/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรุงทบลิซิ ี

xx.xx น. ออกเดนิกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TKXXX 

xx.xx น. ถงึสนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะพกัเปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีเ่จ็ด กรงุเทพมหานคร 

xx.xx น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TKXXX 

xx.xx น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานครโดยสวัสดภิาพ 





* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์*

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

***หมายเหต*ุ** ทกุสถานทีท่อ่งเทีย่วในโปรแกรมอาจจะมคีวามสวยงามไมเ่หมอืนดงัภาพ อนัเนือ่งมาจาก

ฤดกูาลและสภาพอากาศในแตล่ะวนั  ทางบรษิทัฯ จงึขออนุญาตด าเนนิรายการทวัรต์ามรายละเอยีดเบือ้งตน้  

เพือ่ใหร้ายการทวัรส์ามารถด าเนนิตอ่ไปได ้โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ 

อตัราคา่บรกิาร 

ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในตา่งประเทศ 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ โรงแรมทีพ่ัก 4 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น)

✓ คา่รถโดยสารปรับอากาศ รถประเภทซดีาน ตามทีร่ะบรุายการ (รับ-สง่สนามบนิ-โรงแรมทีพ่ัก และ วันทีม่ทีัวร)์

✓ คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ (อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่กจ านวน 4 มือ้ )

✓ ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงื่อนไข

กรมธรรม์

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท ส าหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป

-เด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถท าประกันการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน้ี์ ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตานี ยะลา นราธวิาส

จ านวน       
ผูเ้ดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ
2 -12 ปี 

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่

2 ทา่น 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 10,000.- 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 

× คา่ตรวจ RT PCR กอ่นเดนิทางออกนอกประเทศ (ประเทศจอรเ์จยี ไมต่อ้งใชผ้ลตรวจในการเดนิทางเขา้ประเทศ 

แตต่อ้งรับวัคซนีครบ 2 เข็มแลว้) 

× คา่โรงแรมกักตัวตอนมาถงึประเทศไทย (Test&Go / ASQ) 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสือเดินทาง 

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนือจากรายการ 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่น ัน้

ประเทศจอรเ์จยี รบัรองการฉดีวคัซนีทกุยีห่อ้

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

→เง ือ่นไขการจอง และ วธิกีารช าระเงนิ:

ราคายงัไมก่ารนัต ีเนือ่งจากยงัไมท่ าการจองทีน่ ัง่

 กรณุาจา่ยคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนทา่นละ 18,900 บาท หลังการยนืยันการจองภายใน 2 วัน

• หากไมช่ าระคา่มัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมล 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

→เงือ่นไขยกเลกิการจอง :

เนื่องจากเปน็ราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวรชําระเงินค่าจองค่าทัวรแล้วไม่สามารถยกเลิก,เลื่อนหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี

 และกรณีที่กองตรวจคนเข ้าเมืองทัง้กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว ้
้ในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัรไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว 
ถ้ าท่านงดการใช้บ้ริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการ 
และเงินมัดจ ําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 2 ทา่น 
ตามทีก่ าหนด   

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. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ่้ายโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมัคคุเทศก์ทอ้งถิน่และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่ตอ้ง

ไมท่ าใหผู้ร่้วมเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎขอ้บังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิท Exclusive Journey Co.,Ltd. เป็นตัวแทนในการตดิต่อที่พัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศ

ไทยสูจุ่ดหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบต่อการยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากัดใน

การใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่่องเทีย่ว

ตา่งๆตามรายการ  

 




