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วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
22.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการ

บิน แอร์จอร์เจีย (Air Georgia) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
รับบัตรโดยสาร  
*เน่ืองจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลําที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเคร่ืองบินได้ใน
คณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ี
และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 20 นาที   
*หากต้องการเลือกที่นั่งมีค่าบริการเพิ่มเติม โปรดแจ้งจองล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่ต่ํากว่า 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 

 

วันที่สอง ทบิลิซ่ี-เมืองกอร่ี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-เมืองถ ้าอุพลิสิิเ่่-ไร่ไวน์ Villa Mosavali ิิมไวน์ 3 ินิด-

เดอะ โ่รนิเ่ิล ออฟ จอร์เจีย 
01.30 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน แอร์จอร์เจีย (Air Georgia) เที่ยวบินที่ 

DC002 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและน้ําดื่มบนเคร่ืองท่านละ 1 ชุด 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย3ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการ
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ละรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่เมือง กอรี่ (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม.  
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กอร่ีเมืองแห่งประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ให้กําเนิดบุคคลสําคัญของอดีตผู้นําโลกอย่าง “โจเซฟ สตาลิน” 

(Joseph Stalin) ผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 สตาลินเป็นผู้นําที่มีชื่อเสียงของสหภาพ

โซเวียตที่มีบทบาทนําในสงครามรุกรบที่เอาชนะฝ่ายอักษะนาซี เยอรมัน นําท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph 

Stalin Museum) สตาลิน ผู้นําคนสําคัญของพรรคบอลเชวิดพิพิธภัณฑ์สตาลิน เป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ

แห่งเดียวในโลกที่ระลึกถึงสตาลิน ประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ 7 ห้อง นับตั้งแต่เกิดจนเติบโต จน

นําไปสู่การขึ้นเป็นผู้นําของพรรคบอลเชวิค ในกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียต ภาพต่างๆ บอกเล่าเร่ืองราวกิจกรรม

การปฏิวัติ รวมถึงสิ่งของเคร่ืองใช้ส่วนตัวของสตาลินในขณะที่ยังมีชีวิต ภายนอกพิพิธภัณฑ์ยังมีรถไฟและบ้าน

ของสตาลินจัดแสดงไว้อีกด้วย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตา่ารอาหารท้องถิ่น 

บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอุพลิสิิเ่ (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ําเก่าแก่ของจอร์เจีย 

ในแถบนี้เคยมีการต้ังถิ่นฐานกันมานานแล้วกว่า 3,000 ปี ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and 

Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 500 เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและ

วัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสูงสุด อยู่ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมอง

โกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาด

ใหญ่ที่ชาวเพแกน (ลัทธิท้องถิ่น)ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟเป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่
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ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตกาลและยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่

สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 

 จากนั้นนําท่านชม ไร่ไวน์ Villa Mosavali จอร์เจียเป็นประเทศที่มีกรรมวิธีหมักไวน์เก่าแก่ถึงแปดพันปี นําท่าน

ชมขั้นตอนวิธีการผลิตไวน์ในแบบฉบับของชาวจอร์เจียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจุดกําเนิดไวน์เป็นที่แรกของโลก พิเศษ 
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น์ 3 ชนิด ต้นตํารับของจอร์เจีย 

 

 นําท่านชม เดอะโ่รนิเ่ิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เสาหินสลักศิลปกรรมแบบเปอร์เซีย 

ขนาดใหญ่ จํานวน 16 ต้น ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นจุดชมวิวเมืองมุมสูงที่สวยงาม สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของ

จอร์เจียและผู้ปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา เสาแต่ละต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ มีความสูงถึง 35 เมตร ซึ่งเสาแต่

ละต้นได้บันทึกเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้ในรูปแบบของงานจิตรกรรมนูนต่ํา

อนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากร

ชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก ชื่อ Zurab Tsereteli อนุสรณถ์ูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปี การได้มาซึ่ง
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อํานาจอธิปไตยของชาวจอร์เจียและในวาระ 2,000 ปี แห่งการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ใน

จอร์เจีย จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี่ 

่่้า บริการอาหาร่่้า ณ ภัตตา่าร 

ท่ีพัก IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 

วันที่สาม เมืองมิสเ่ต้า – วิหารสเวติสเ่อเวรี – วิหารจวารี – ป้อมปราการนาริ่าล่า (รวม่่าขึ นเ่เบิล่าร์) –  
Mother of Georgia – โบสถ์เมเตห์่ี – สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน ้าโบราณ–ิ้อปปิ้ง รุสทาเวลี 

เิ้า บริการอาหารเิ้า ห้องอาหารของโรงแรม 
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สู่ เมืองมิสเ่ต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม.  
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มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็น

ราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สําคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุด

ของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า 

(Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นําท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) 

ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้

ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ํามิควารี และแม่น้ําอรักวีและหากมองออกไปเมือง

มิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)  
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กนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเ่อเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคําว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ 

Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" โดยความหมายรวมกัน หมายถึงวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทาง

ศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ 

อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทําให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตา่าร 
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บ่าย นําท่านไปชม โบสถ์เมเตห์่ี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่
บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ํามทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณี
โบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดสร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 
1278 – 1284 จากนั้นนําท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge Of Peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่
น่าสนใจในเมืองทบิลิซีออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 
เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6พฤษภาคม2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบ
และสร้างที่ประเทศอิตาลี และนําเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพื่อเข้ามาติดต้ังในเมืองทบิลิซี 
ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ํามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านสู่ ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี (Tbilisi Old Town) สัมผัสบรรยากาศที่จะท่านย้อนกลับไปยังจอร์เจียเมื่อร้อย
กว่าปีที่แล้วโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยบ้านของชาวจอร์เจียที่ยังคงอนุรักษ์ไว้บ้านบางหลังได้ปรับปรุงเป็น
ร้านกาแฟ ร้านไวน์ คาเฟ่ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่รอให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มาสัมผัส นอกจากนี้ภายใน
เมืองเก่า ยังมีมัสยิดของชาวมุสลิมชีอะห์ และสุเหร่าของชาวลัทธิโซโรแอสเตอร์ที่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 2 อีก
ด้วย  

 จากนั้นนําท่านชมภายนอก โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเร่ืองบ่อน้ําร้อนกํามะถัน
ธรรมชาติ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveri Street) ชื่อถนนถูกตั้งขึ้นตามชื่อของกวี
เอกชาวจอร์เจียในยุคกลางถนนสายนี้เร่ิมตั้งแต่ใจกลางจัตุรัสเสรีภาพตามรายทางมีอาคารร้านอาหารและเป็นที่ตั้ง
สํานักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค่ําคืน
ถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษ ด้วยการตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกได้ว่าถนนรุสทาเว
ลี เป็นถนนที่สวยและคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชม อิสระอาหาร่่้าตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก  IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 
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วันที่สี่ ป้อมอนานูรี–เมืองกูดาอูรี–นั่งรถ 4WD–โบสถ์เกอร์เกตี  
เิ้า บริการอาหารเิ้า ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญในอดีตถนนเส้นนี้เป็นเป็นเส้นทางสําหรับเชื่อมต่อทางทหารที่

เรียกว่า Georgian Military Highway สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต ในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครอง 

สําหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ ชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขา่อเ่ซัส (Greater Caucasus) เป็น

เทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง 

สหพันธรัฐรัสเซียกับสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านแวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ถูกสร้าง

ขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปัจจุบนัยังคงมีซากกําแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความ

งดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้ง

ตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการน้ีลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ําชินวารี 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน 

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตา่าร 

บ่าย จากนั้นนําท่านเดินสู่เมือง Stepantsminda จากนั้นนําท่านเปลี่ยนเป็น รถออฟโรด (4X4 ขับเคลื่อน 4 ล้อ) นั่งคัน

ละไม่เกิน 6 ท่าน ขึ้นสู่ยอดเขาคาสเบกิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เมื่อเดินทางไปยังบริเวณจุดจอดรถ ภาพ

เบื้องหน้าของที่คือ โบสถ์เกอร์เกตี  (Gergeti Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในยุคกลาง ด้วยความ

ศรัทธาอย่างเต็มเปลี่ยม อายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ําทะเล 2,170 เมตร ผู้มาเยือนต่างขนานนาม
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ว่า โบสถ์เกอร์เกตี้ เป็นหน่ึงในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โบสถ์เกอร์เกตี้แห่งนี้เป็นหมุดหมายสําคัญ

และยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศจอร์เจีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

ใ

นกรณีที่ถนนถูกปิดก้ันด้วยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทางขึ้นไปยังโบสถ์และจุดชมวิวทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปล่ียนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสลับรายการตามความเหมาะสม) 

่่้า บริการอาหาร่่้า ณ ภัตตา่าร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่ีพัก  INTOURIST HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันที่ห้า อนุสรณ์สถาน รัสเซีย จอร์เจีย –มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิทบิลิซี – ิ้อปปิ้ง Tbilisi Mall 
เิ้า บริการอาหารเิ้า ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางกลับสู่ ทบิลิซี่ ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหินโค้งวงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับจอร์เจีย 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตา่าร 

บ่าย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ ทบิลิซี ่นําท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of 

Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียอีกทั้งยังถูกจัดให้

เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก นํา

ท่านแวะชม ศูนย์การ่้า TBILISI MALL ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก 

ท่ีพัก  IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันที่หก โรงแรม-สนามบินทบิลิซ่ี – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
เิ้า บริการอาหารเิ้า ห้องอาหารของโรงแรม 

  สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 

11.00 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์จอร์เจีย (Air Georgia) 
เที่ยวบินที่ DC001 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ท่านละ 1 ชุด 

22.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
 

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

อัตราค่าบริการ 
FIN GEORGIA บินตรง จอร์เจีย สวยสุดปัง 6 วัน 4 ่ืน-DC 

ก้าหนดการเดินทาง 
รา่าผู้ใหญ่ ต่อท่าน 

พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 
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เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2566 

17 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 36,990.- 4,990.- 

24 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2566 36,990.- 4,990.- 

เดินทางเดือน มีนา่ม 2566 

03 - 08 มีนาคม 2566 37,990.- 4,990.- 

10 - 15 มีนาคม 2566 38,990.- 4,990.- 

17 - 22 มีนาคม 2566 38,990.- 4,990.- 

24 - 29 มีนาคม 2566 38,990.- 4,990.- 

31 มีนาคม - 05 เมษายน 2566 39,990.- 4,990.- 

เดินทางเดือน เมษายน 2566 

07 - 12 เมษายน 2566 39,990.- 4,990.- 

11 - 16 เมษายน 2566 *วันสงกรานต์ 46,990.- 4,990.- 

14 - 19 เมษายน 2566 *วันสงกรานต์ 43,990.- 4,990.- 

21 - 26 เมษายน 2566 39,990.- 4,990.- 

28 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2566 40,990.- 4,990.- 

เดินทางเดือน พฤษภา่ม 2566 

05-10 พฤษภาคม 2566 39,990.- 4,990.- 

12-17 พฤษภาคม 2566 38,990.- 4,990.- 

19-24 พฤษภาคม 2566 38,990.- 4,990.- 
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26-31 พฤษภาคม 2566 38,990.- 4,990.- 

** หมายเหต ุไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเปน็ราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี ราคา 9,000 บาท 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

✔ ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ 

✔ ค่าน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน 

✔ ค่าน้ําหนักสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองท่านละ 20 กิโลกรัม 

✔ ค่ารถนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

✔ ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มค่าพักห้อง
เด่ียว *หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว 

✔ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✔ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

✔ ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  

✔ ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชํานาญเส้นทาง 

✔ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

�  ค่าทําหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว 

�  ค่าภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม 

�  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง 

�  ค่าอาหารบนเคร่ืองบินแบบสั่งพิเศษ, ค่าเลือกที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

�  ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 

�  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
นอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ 

�  ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ 

�  ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุด
งาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

�  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 90 USD ต่อท่าน 
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เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
1.  กรุณาทําการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทําการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งอีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทาง 

เพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท 

2.  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นน้ันบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการ เดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

3.  เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการ
ให้บริการที่ ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว 

เงื่อนไขการยกเลิก 
*** เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ *** 

�  แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 60 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 100% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจํารถบัส, ค่ามัดจํา
โรงแรมที่พัก, ค่ามัดจําร้านอาหาร และ ค่าบริการ 

�  แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจํารถบัส, ค่ามัดจํา
โรงแรมที่พัก, ค่ามัดจําร้านอาหาร และ ค่าบริการ 

�  แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจํานวน  
**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น** 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หาก
ท่านได้ชําระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออ่ืนๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้
แล้ว 
2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจํานวนผู้เดินทางขั้นตํ่า 10 ท่านรวมในคณะตามที่กําหนดไว้
เท่านั้น หากมีจํานวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กําหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยน
กําหนดการเดินทาง 
3. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจํานวนผู้เดินทาง ขั้นต่ํา 30 ท่าน รวมในคณะตามที่กําหนดไว้
เท่านั้น หากมีจํานวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กําหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยน
กําหนดการเดินทาง 
●กรณีทีม่ีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,500 บาท 
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●กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท 
●กรณีที่มีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 
4. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลํา ทางบริษัท
จะทําการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจํานวนขั้นตํ่า 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกําหนดการ
เดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกําหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากําหนดการเดินทางของเที่ยวบิน ตามข้อกําหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 
5. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถ
นําเที่ยวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจํากัดด้านภูมิอากาศ, จํานวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของ
สายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้าส่วนมากเป็นสําคัญ 
6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไมส่ามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
7. ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชําระให้กับบริษัทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทําให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่
ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืน
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้น ๆ 
9. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้
ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ 
10. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะ
ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมี
สาเหตุมาจากผู้เดินทาง 
11. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จาก
อุบัติเหตุต่าง ๆ 
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้
เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนใน
ประเทศที่เดินทางไป 
13. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิด
จากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
14. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด
ขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้าม)ี  
15. กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสารโดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น 
16. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่
ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น 
17. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใด ๆ ก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
18. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกตั๋ว เน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับ เปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ใดๆในกรณีที่ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับ
ในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 
 

รบกวนอ่านท้า่วามเข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพื่อประโยิน์สูงสุดของตัวท่าน 
 

 


