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BHT9221125 ทวัร์จอร์เจีย โปรฯ ตาลุก 5 วนั 3 คืน 
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วนัแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ) 

22.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ สนามบินสุวรรณภมิู บริเวณชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบินแอร ์

เอเชียเอก็ซ ์ เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ี และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาท ี 

 

วนัที่สอง ทบิลซิี่-เมืองมิสเคตา้–วิหารสเวติสเคอเวร–ีวิหารจวาร–ีเดอะโครนิเคิล ออฟ จอรเ์จยี–

มหาวิหารศกัด์ิสทิธ์ิทบิลิซี-โบสถเ์มเตหค์ี-สะพานแห่งสนัติภาพ-โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่-ถนนคนเดินรุสทาเวลี 

01.30 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ กรุงทบิลซิี ประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบินแอร ์ เอเชียเอก็ซ ์ เทีย่วบนิที ่ XJ908 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ช ัว่โมง 30 นาท ีบริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ืองท่านละ 1 ชุด 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินทบิลซิี ประเทศจอรเ์จีย 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย3ชัว่โมง)หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มสิเคตา้ 

เคยเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จยี สมยัอาณาจกัรไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) 

ซึง่เป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จยีในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีส่  าคญั 

และมอีายุเก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีน 

โบราณสถานแห่งเมอืงมสิเคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994 น าท่านชม 

วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาแบบจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซ ์

สรา้งขึ้นในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น า้สองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น า้มคิวารี 

และแม่น า้อรกัวแีละหากมองออกไปเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับริเวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรีย 

จากนัน้เดนิทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึง่ค าว่า Sveti หมายถงึ "เสา" และ Tskhoveli 

หมายถงึ "ชวีติ" โดยความหมายรวมกนั หมายถงึวหิารเสาทีม่ชีีวติ 

โบสถแ์ห่งน้ีถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิ์สทิธ์ิทีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี 

มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ 

อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่  าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาคริสต์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านชม เดอะโครนิเคิล ออฟ จอรเ์จยี เสาหนิสลกัศิลปกรรมแบบเปอรเ์ซยี ขนาดใหญ่ จ านวน 16 ตน้ 

ตัง้อยู่บนภูเขาสูงเป็นจดุชมววิเมอืงมมุสูงทีส่วยงาม 

สะทอ้นถงึประวตัิศาสตรข์องจอรเ์จยีและผูป้กครองรวมถงึฉากทางศาสนา เสาแต่ละตน้มขีนาดถงึ 10 คนโอบ มคีวามสูงถงึ 

35 เมตร 

ซึง่เสาแต่ละตน้ไดบ้นัทกึเร่ืองราวทางประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีเอาไวใ้นรูปแบบของงานจติรกรรมนูนต า่อนุสาวรียเ์ป็

นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จีย ถูกสรา้งขึ้นโดยจติรกรประตมิากรชาวจอรเ์จีย – 

รสัเซยีและสถาปนิก ชื่อ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิฉลอง 3,000 ปี 

การไดม้าซึง่อ  านาจอธิปไตยของชาวจอรเ์จยีและในวาระ 2,000 ปี 

แห่งการแผ่ขยายของศาสนาคริสตน์ิกายออรโ์ธดอกซใ์นจอรเ์จยี  

   

น าท่านชม มหาวิหารศกัด์ิสทิธ์ิทบิลซิี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออกีชื่อหนึ่งคือโบสถ ์Sameba 

เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออรท์อดอกซจ์อรเ์จียอกีท ัง้ยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิง่ก่อสรา้งทางศาสนาที่มขีนาดใหญ่มากที่สุดในแถบ

อ่าวเปอรเ์ซยี และมคีวามสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหคี์ (Metekhi Church) 

โบสถท์ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาของแม่น า้มทวารี 

เป็นโบสถห์นึ่งทีส่รา้งอยู่ในบริเวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ที ่1 

แห่งจอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่ริเวณนี้ 

จากนัน้น าท่านสู่ สะพานแห่งสนัติภาพ(The Bridge Of Peace) 

เป็นอกีหนึ่งงานสถาปตัยกรรมที่น่าสนใจในเมอืงทบลิซิอีอกแบบโดย สถาปนิกชาวอติาเลีย่นชื่อ Michele De Lucchi 

สะพานมคีวามยาวที ่150 เมตร 

ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยัเปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที6่พฤษภาคม2010โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งที่ประเทศอิ

ตาล ีและน าเขา้ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คนั เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมอืงทบลิซิ ีที่ต ัง้น ัน้อยู่บนแม่น า้มตควารี 

(Mtkvari River) สามารถมองเหน็ไดห้ลายมมุจากในเมอืง 

 

น าท่านสู่ย่านเมอืงเก่าของทบลิซิ ี(Tbilisi Old Town) 

สมัผสับรรยากาศทีจ่ะท่านยอ้นกลบัไปยงัจอรเ์จียเมือ่รอ้ยกว่าปีที่แลว้โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยบา้นของชาวจอรเ์จยีทีย่งั

คงอนุรกัษไ์วบ้า้นบางหลงัไดป้รบัปรุงเป้นรา้นกาแฟ รา้นไวน ์คาเฟ่ และอื่นๆ อกีมากมาย 

ทีร่อใหน้กัท่องเทีย่วจากทัว่โลกไดม้าสมัผสั นอกจากนี้ภายในเมืองเก่า ยงัมมีสัยดิของชาวมสุลมิชอีะห ์

และสุเหร่าของชาวลทัธิโซโรแอสเตอรท์ี ่สรา้งขึ้นในศตวรรษที ่2 อกีดว้ย จากนัน้น าท่านชมภายนอก โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ 

(Bath Houses) ทีน่ี่มชีื่อเสยีงในเร่ืองบ่อน า้รอ้นก ามะถนัธรรมชาต ิจากนัน้ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินรุสทาเวล ี

(Rustaveri Street) 
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ชื่อถนนถูกตัง้ขึ้นตามชื่อของกวเีอกชาวจอรเ์จยีในยุคกลางถนนสายนี้เร่ิมตัง้แต่ใจกลางจตัรุสัเสรีภาพตามรายทางมอีาคารรา้น

อาหารและเป็นทีต่ ัง้ส านกังานอาคารรฐับาล โรงละครโอเปร่า ทีม่สีถาปตัยกรรมอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง 

และในยามค า่คืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพเิศษ ดว้ยการตกแต่งจากการประดบัไฟตามอาคารเก่าแก่ 

เรียกไดว้่าถนนรุสทาเวล ีเป็นถนนทีส่วยและคุม้ค่าแก่การเยี่ยมชม อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  

ท่ีพกั  โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สาม ป้อมอนานูร ี – เมืองกูดาอูรี – นัง่รถ 4WD –โบสถเ์กอรเ์กต้ี – อนุสรณ์สถานรสัเซีย จอรเ์จยี – ทบิลซิี่ – 

ศูนยก์ารคา้ EAST POINT 

เชา้ บริการอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่  าคญัในอดีตถนนเสน้นี้เป็นเป็นเสน้ทางส าหรบัเชื่อมต่อทางทหารทีเ่รียกว่า Georgian 

Military Highway สรา้งขึ้นโดยสหภาพโซเวยีต ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครอง 

ส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภูมภิาคแห่งนี้ ชมววิทวิทศันข์อง เทือกเขาคอเคซสั (Greater Caucasus) 

เป็นเทอืกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวปียุโรป มคีวามยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง 

สหพนัธรฐัรสัเซยีกบัสาธารณรฐัจอรเ์จยี ระหว่างทางใหท่้านแวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ 

ถูกสรา้งขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปจัจุบนัยงัคงมซีากก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการ 

เปรียบเสมอืนม่านทีซ่่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์ ท ัง้ 2 หลงัที่ต ัง้อยู่ภายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอร ์

ภายในมหีอคอยทรงเหลีย่มขนาดใหญ่ตัง้ตระหงา่น หากมองจากมมุสูงของป้อมปราการนี้ลงมา 

จะมองทศันียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali) 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิสู่เมอืง Stepantsminda จากนัน้น าท่านเปลีย่นเป็นรถออฟโรด (4X4 ขบัเคลือ่น 4 ลอ้) นัง่คนัละไม่เกิน 6 

คน ขึ้นสู่ยอดเขาคาสเบกิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี เมือ่เดนิทางไปยงับริเวณจดุจอดรถ ภาพเบื้องหนา้ของทีค่ือ 

โบสถเ์กอรเ์กต้ี (Gergeti Trinity Church) โบสถเ์ก่าแก่ทีส่รา้งขึ้นในยุคกลาง ดว้ยความศรทัธาอย่างเต็มเปลีย่ม อายุกว่า 

600 ปี ตัง้อยู่บนความสูงจากระดบัน า้ทะเล 2,170 เมตร ผูม้าเยอืนต่างขนานนามว่า โบสถเ์กอรเ์กตี้ 

เป็นหนึ่งในโบสถท์ีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกโบสถเ์กอรเ์กตี้แห่งนี้เป็นหมดุหมายส าคญัและยงัเป็นจดุหมายปลายทางของ

นกัท่องเทีย่วที่เดนิทางมาเยอืนประเทศจอรเ์จีย 

 

 (ในกรณีท่ีถนนถูกปิดก ัน้ดว้ยหิมะและสง่ผลกระทบต่อการเดินทางข้ึนไปยงัโบสถแ์ละจุดชมวิว 

ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีท่องเท่ียวหรือสลบัรายการตามความเหมาะสม) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่ ทบิลซิี่ ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซีย–จอรเ์จยี (Russia-Georgia 

Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหนิโคง้วงแหวนขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี 

ของสนธิสญัญาจอรจ์เีอฟสกี (Treaty of Georgievski) และแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวยีตกบัจอรเ์จีย 

สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนยก์ารคา้ EAST POINT 

ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ที่รวมสนิคา้ผลติภณัฑแ์บรนดด์งัจากทัว่โลกมาไวร้วมกนั อาท ิเช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, 

COLUMBIA, CHARLES & KEITH, H&M, LOREAL, LEVI’S, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, ZARA 

นอกจากจะมรีา้นคา้หลากหลายแบรนดช์ ัน้น าแลว้ ยงัมเีครื่องเล่นส าหรบัเดก็ๆ และรา้นอาหารหลากหลายแบบ 

รวมไปถงึฟาสตฟ์ู้ ดจานด่วนทีคุ่น้เคย รบัรองไดเ้ลยว่าท่านจะสนุกและเพลดิเพลนิไปกบักิจกรรมตามแบบที่ตวัเองชื่นชอบ 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที่สี่ อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (FREE DAY) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิงและท่องเท่ียวตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที่หา้ โรงแรม – สนามบินทบิลซิี่ – สนามบินสุวรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) 

06.00 น.  สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินทบิลซิี่ เพือ่เดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 
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09.15 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ แอร ์ เอเชียเอก็ซ ์ เทีย่วบนิที ่ XJ909 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง 55 นาท ีมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่านละ 1 ชุด 

20.10 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

*********************************************** 

อตัราค่าบรกิาร 

FIN GEORGIA บินตรง จอรเ์จยี โปรตาลกุ 5 วนั 3 คืน – XJ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ต่อท่าน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเดี่ยวเพิ่มท่านละ 

เดินทางเดือน พฤศจกิายน 2565 

29 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2565 29,990  22,990.- 4,990.- 

เดินทางเดือน ธนัวาคม 2565 

06 – 10 ธนัวาคม 2565 24,990.- 4,990.- 

13 – 17 ธนัวาคม 2565 24,990.- 4,990.- 

20 – 24 ธนัวาคม 2565 24,990.- 4,990.- 
 

 

** หมายเหต ุเน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ ไม่มีราคาเด็ก / Infant (ทารก) เด็กอายุต า่กว่า 2 ปี ราคา 7,000 บาท/ท่าน 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✔ ค่าบตัรโดยสารชัน้ประหยดัเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัที่ระบใุนรายการ 

✔ ค่าน า้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรมัต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ 

✔ ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่านละ 20 กิโลกรมั 

✔ ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

✔ ค่าทีพ่กัตามรายการที่ระบ ุพกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ พกัหอ้งละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มค่าพกัหอ้งเดี่ยว 

*หากหอ้งพกัแบบเตียงคู่มไีม่เพยีงพอ ทางบริษทัจ าเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นเตียงเดี่ยว 

✔ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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✔ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

✔ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอุบตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทาง 

✔ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านัน้) 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

🗶 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งของผูถ้อืหนงัสอืเดินทางต่างดา้ว 

🗶 ค่าภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิในกรณีที่สายการบนิมปีระกาศเก็บเพิม่เติม 

🗶 ค่าใชจ้่ายเกี่ยวขอ้งกบัการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบยีบการเขา้ประเทศตน้ทางและปลายทาง 

🗶 ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเคร่ืองบนิ 

🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 

🗶 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการ 

ค่าซกัรีด ฯลฯ 

🗶 ค่าอาหารพเิศษส ัง่เพิ่มเตมิ เช่น อาหารเจ, มงัสวริตั,ิ อาหารฮาลาล หรือ อาหารพเิศษทางโภชนาการ 

🗶 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, 

การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

🗶 ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 70 USD ต่อท่าน 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.  กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยส่งอเีมลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

เพือ่ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.  ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 20 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการ 

เดนิทางของท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรือตามค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการที่ 

ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกจิน าเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 

🗶 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 60 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์100% โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั, ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, 

ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และ ค่าบริการ 

🗶 แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั, ค่ามดัจ าโรงแรมที่พกั, 

ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และ ค่าบริการ 

🗶 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้ริการขอ้อื่นๆทีไ่ดร้ะบมุาท ัง้หมดนี้แลว้ 

2. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 10 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไวเ้ท่านัน้ 

หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

3. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทาง ข ัน้ต า่ 30 ท่าน รวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

●กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,500 บาท 

●กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,500 บาท 

●กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20 – 29 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

4. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษของเที่ยวบนิปกติและเที่ยวบนิเช่าเหมาล  า 

ทางบริษทัจะท าการออกบตัรโดยสารทนัทีเม่ือคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง 

และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินก าหนด 

และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาก าหนดการเดนิทางของเที่ยวบนิ 

ตามขอ้ก าหนดของกรมการบนิพลเรือนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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5. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่วตามความเหมาะส

มใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ, จ านวนที่น ัง่ของชัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง 

ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

6. ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

7. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ 

ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท่้านไม่ไดท่้องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้

ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

8. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้

แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 

9. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ 

ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ 

หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วนี้  

10. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิ รฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่าง ๆ 

12. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่เก่ียวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

13. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั 

ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั 

ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

14. ในกรณีผูเ้ดนิทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร ์ทางบริษทัของสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง (ถา้ม)ี  

15. กรณีทีผู่เ้ดนิทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่่อนทกุครัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร 

โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น 

16. ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 

บริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น 
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17. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ 

ก็ตามทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

18. กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋การเดนิทางทกุประเภท กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบั 

เปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ 

ในกรณีที่ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแ

ลว้ 

 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงื่อนไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

 

 


