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รหสัทวัร ์GOR78 

 

 

 

ก ำหนดเดินทำง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูมิฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคำน์เตอร ์สำยกำรบินแอร ์เอเชียเอ็กซ ์

เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ – กรุงทบลิซิี – ป้อมอนำนูร ี– อนุสรณ์สถำนรสัเซีย-จอรเ์จยี – เมืองกดูำอรู ี– โบสถเ์กอรเ์กตี้ 

01.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จยี โดย สำยกำรบินแอร ์เอเชียเอก็ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 908 ใชเ้วลาเดนิทาง 9 ชัว่โมง 55 นำที 

เสริฟ์อำหำรและน ้ำด่ืมบนเครื่อง 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบินทบิลซีิ ประเทศจอรเ์จยี (เวลำทอ้งถิ่นชำ้กว่ำประเทศไทย 3 ชัว่โมง) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทางสู่ เทือกเขำคอเคซสั (Greater Caucasus) เป็นเทอืกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของ
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ทวปียุโรป มคีวามยาวประมาณ 1,100 กม. และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง สหพนัธรฐัรสัเซยีและสาธารณรฐัจอรเ์จยี ระหว่างทาง

ใหท้า่นไดแ้วะเยีย่มชม ป้อมอนำนูรี (Ananuri Fortress)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้อมอนานูรีป้อมปราการเก่าแก่สรา้งขึ้นราวศตวรรษที่16 – 17 ปจัจุบนัยงัคงมซีากก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการ เปรียบเสมอืนมา่น

ที่ซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถท์ ัง้ 2 หลงัที่ต ัง้อยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอร ์ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตัง้

ตระหง่านหากมองจากมมุสูงของป้อมปราการนี้ลงมาจะมองทศันียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali) น าท่านเดนิทาง

ต่อไปยงั เมืองกูดำอูรี (Gudauri) เป็นเมืองพกัตากอากาศและสกีรีสอรท์ยอดนิยม ที่มีชื่อเสยีง ตัง้อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของ

เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ ทีม่คีวามสูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ2,100เมตรสถานทีแ่ห่งนี้ เป็นแหลง่ทีพ่กัผ่อนเลน่สกีของชาวจอรเ์จยีที่

จะนิยมมาเล่นในช่วงเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน มีหมิะปกคลุมซึ่งเป็นช่วงที่สวยงาม  ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถำน

รสัเซีย–จอรเ์จยี อนุสรณส์ถานหนิโคง้วงแหวนขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอร์

จเีอฟสก ี(Treaty of Georgievski) และความสมัพนัธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีต และจอรเ์จยี 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (ทอ้งถิ่น) 

จากนัน้น าท่านเปลีย่นยานพาหนะ (รถขบัเคลื่อน 4 ลอ้ 4WD) เพือ่เดนิทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาทรานสค์อเคเซยี (Transcaucasia)) 

ชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กต้ี (Gergeti Trinity Church) สรา้งขึ้นในยุคกลาง ราวศตวรรษที่ 14มอีกีชื่อเรียกกนัว่าทสัมนิดา

ซามบีา(TsmindaSameba)โบสถแ์ห่งนี้ต ัง้อยู่ในใจกลางหุบเขาที่ทอดยาวจากแนวกัน้พรมแดนระหว่างจอรเ์จียและรสัเซยี และยงั

เป็นยอดเขาทีสู่งเป็นอนัดบัที ่3 ของจอรเ์จยี ทีต่ ัง้ของโบสถม์คีวามสูงจากระดบัน ้าํทะเลมากถงึ 2,170 เมตร เบื้องลา่งมแีมน่ า้ชื่อ ชคั

เฮรี หลงัจากฟงับรรยายคร่าวๆ อสิระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจ   (ในกรณีทีถ่นนถูกปิดกัน้ดว้ยหมิะและส่งผลกระทบต่อการ

เดินทางขึ้นไปยงัโบสถแ์ละจุดชมวิว ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสลบัรายการตามความ

เหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลา น าทา่นเดนิทางลงจากยอดเขา ไปยงัโรงแรมทีพ่กั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ รำ้นอำหำร หรือ หอ้งอำหำรโรงแรม 

หำกตอ้งกำรอบัเกรดหอ้งพกัเป็นโซนดำ้นหนำ้ มีค่ำใชจ้ำ่ยเพิ่ม 1,000 บำท ต่อหอ้ง 

โปรดแจง้ควำมประสงคล์ว่งหนำ้ อย่ำงนอ้ย 15 วนั กอ่นเดินทำงเขำ้พกั (ทัง้น้ีข้ึนอยู่จ ำนวนหอ้งพกัท่ีคงเหลอื) 
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พกัท่ี   โรงแรม ROOMS HOTEL KAZBEGI หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน เท่ำนั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สำม  มิสเคตำ้ – วหิำรสเวตสิเคอเวร ี– วหิำรจวำร ี- มหำวหิำรศกัด์ิสทิธ์ิ ทบลิซิี  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคตำ้(Mtskheta) ในอดีตเคยเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จีย สมยัอาณาจกัรไอบเีรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จยีในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีส่  าคญั และมอีายุ

เก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยี อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีน โบราณสถานแห่งเมอืงมสิเคตา้ (Historical 

monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994  

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร 

น าท่านชม วิหำรจวำรี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาแบบจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซ ์สรา้งขึ้นในราว

ศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภูเขาที่มแีม่น า้สองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น า้มคิวารี และแม่น า้อรกัวแีละหากมองออกไป

เมอืงมทิสเคตา้ไปยงับริเวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) จากนัน้เดนิทางไปชม วิหำร

สเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งค าว่า Sveti หมายถึง "เสา" และTskhoveli หมายถึง "ชีวิต" โดยความหมาย

รวมกนั หมายถงึวหิารเสาทีม่ชีีวติ โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิ์สทิธิ์ทีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาว

จอรเ์จยี มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่  าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนา

ครสิต ์สมควรแก่เวลา น าทา่นออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงทบิลซีิ ใชเ้วลาประมาณ 1 ช ัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม มหำวิหำรศกัด์ิสิทธ์ิทบิลซีิ (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอือกีชื่อหนึ่งคือโบสถ ์Sameba เป็นโบสถห์ลกัของ

คริสตจกัรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยีอกีท ัง้ยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีม่ขีนาดใหญ่มากทีสุ่ดในแถบอ่าวเปอรเ์ซยี และมคีวาม

สูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร หรือ รำ้นอำหำร 

พกัท่ี   โรงแรม ELISI by GTM HOTEL หรือ เทียบเท่ำ 3 ดำว 
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วนัที่สี่  ป้อมปรำกำรนำริคำล่ำ – Mother of Georgia – โบสถเ์มเตหค์ ี– สะพำนแห่งสนัตภิำพ – โรงอำบน ้ ำแร่โบรำณ – อสิระช้

อปป้ิง ถนนคนเดินรุสทำเวล ี

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนำริคำล่ำ (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สรา้งในราวศตวรรษที่4ใน

รูปแบบของชูริสทซเิคและต่อมาในราวศตวรรษที่7สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี และต่อมาในสมยั

ของกษตัริย ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เติมขึ้นอกี ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รียกชื่อ ป้อม

แห่งนี้ ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมคีวามหมายว่า ป้อมเลก็ ชมรูปปัน้ Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis 

Deda เป็นรูปปัน้หญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลาก ิ(Solo Laki Hill) ในนครทบลิซิ ีโดยรูปปัน้นี้สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1958เพือ่

ฉลองนครทบลิซิอีายุครบ1,500ปีและเป็นรูปปัน้ทีส่ะทอ้นถงึจติวญิญาณและนิสยัของคนจอรเ์จยีไดเ้ป็นอย่างดมีอืขา้งหนึ่งของรูปปัน้

จะถอืดาบส่วนมอือกีขา้งหนึ่งจะถอืแกว้ไวนซ์ึง่มคีวามหมายว่าหากใครทีม่าเยอืนจอรเ์จยีแบบศตัรูเธอจะใชด้าบในมอืขวาฟาดฟนัให ้

แดดิ้นแต่หากใครทีม่าเยอืนอย่างเป็น มติรเธอจะตอ้นรบัดว้ยไวนใ์นมอืซา้ยอย่างอบอุ่นและอิม่หน าส  าราญ 

 

 

 

 

น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหคี์ (Metekhi Church) โบสถท์ี่มปีระวตัิศาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีต ัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาของ

แมน่ า้มทวาร ีเป็นโบสถห์นึ่งทีส่รา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษตัรยิว์าคตงั ที ่1 แห่ง

จอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 - 1284  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ชม โรงอำบน ้ ำแร่เก่ำแก่ (Bath Houses) ที่นี่มชีื่อเสยีงในเรื่องบ่อน า้รอ้นก ามะถนัธรรมชาติ จากนัน้น าท่านสู่ สะพำนแห่ง

สนัติภำพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปตัยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงทบลิซิ ีออกแบบโดย สถาปนิกชาวอติาเลีย่นชื่อ Michele De Lucchi 

สะพานมคีวามยาวที่ 150 เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่6พฤษภาคม2010โครงสรา้งนัน้ถูก

ออกแบบและสรา้งทีป่ระเทศอติาลแีละน าเขา้ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกวา่200คนัเพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมอืงทบลิซิทีีต่ ัง้น ัน้อยู่บน

แมน่ า้มตควาร ี(Mtkvari River) สามารถมองเหน็ไดห้ลายมมุจากในเมอืง 
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กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

จากนัน้ใหท้า่นอสิระ ถนนคนเดินรุสทำเวล ี(RustaveriStreet)  

ชื่อถนนถูกตัง้ขึ้นตามชื่อของกวเีอกชาวจอรเ์จยีในยุคกลาง ถนนสายนี้ เริ่มตัง้แต่ใจกลางจตุรสัเสรีภาพ ตามรายทางมอีาคารรา้นคา้ 

รา้นอาหารและเป็นทีต่ ัง้ส  านกังานอาคารรฐับาล โรงละครโอเปร่า ทีม่สีถาปตัยกรรมอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง และในยามค า่คืน

ถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพเิศษ ดว้ยการตกแต่งจากการประดบัไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกไดว้่าถนนรุสทาเวล ีเป็นถนนทีส่วย

และคุม้ค่าแก่การเยีย่มชม อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี   โรงแรม ELISI by GTM HOTEL หรือ เทียบเท่ำ 3 ดำว 

 

วนัที่หำ้   กรุงทบลิซิี – กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู) 

สมควรแก่เวลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบินทบิลซีิ เช็คอนิและรบับตัรโดยสาร 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สำยกำรบินแอร ์ เอเชียเอก็ซ ์ เทีย่วบนิที ่XJ 909 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง 55 

นำท ีเสริฟ์อำหำรและน ้ำด่ืมบนเครื่อง ทา่นละ 1 ชดุ 

20.10 น.  เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภมิูฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

อตัรำค่ำบรกิำรต่อท่ำนและเงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

Fin Georgia บนิตรง จอรเ์จยี ชมววิหลกัลำ้น พกั ROOMS HOTEL KAZBEGI 5 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิ ไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์XJ 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่ำน พกัเด่ียว 

01 - 05 พฤศจกิำยน 65 35,990. - 5,990. - 

08 - 12 พฤศจกิำยน 65 35,990. - 5,990. - 

15 - 19 พฤศจกิำยน 65 35,990. - 5,990. - 

22 - 26 พฤศจกิำยน 65 35,990. - 5,990. - 

29 พฤศจกิำยน – 03 ธนัวำคม 65 35,990. - 5,990. - 

06 - 10 ธนัวำคม 65 36,990. - 5,990. - 

13 - 17 ธนัวำคม 65 35,990. - 5,990. - 

20 - 24 ธนัวำคม 65 35,990. - 5,990. - 

27 - 31 ธนัวำคม 65 37,990. - 5,990. - 
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อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม 

✔ ตัว๋โดยสารเครื่องบนิช ัน้ประหยดั ระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

✔ ภาษนี า้มนั และภาษสีนามบนิ (กรณีภาษนี า้มนัปรบัเพิม่ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บค่าภาษทีีม่อีตัราเพิม่ตามจรงิ) 

✔ โรงแรมทีพ่กั มาตราฐาน 3 - 4 ดาว 3 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่ำน (เท่ำนั้น) 

● หากหอ้งพกัแบบเตยีงคู่มไีมเ่พยีงพอ ทางบรษิทัจ าเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นเตยีงเดีย่ว Double bed (DBL) 

✔ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

✔ ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั จ ากดัทา่นละไมเ่กนิ 2 ใบ 

✔ ค่ารถรบั – สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้  านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

✔ ภาษภีาษมีลูค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 

✔ ค่าประกนัชวีติและอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ความคุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม ์(อำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง) 

- กรณีเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ หรอื ทพุพลภาพถาวรเนื่องจากอุบตัเิหต ุคุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  

- กรณีการรกัษาพยาบาล (ต่ออบุตัเิหตแุต่ละครัง้) คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท 

หมายเหต ุจ านวนวงเงนิจ ากดัความรบัผดิสูงสุดต่อเหตแุต่ละครัง้ 

อตัรำค่ำบรกิำรไม่รวม 

× ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางต่างชาต ิค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ(Re-Entry) หรอื 

คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัท า) 

× ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเครื่อง และบรกิารเสรมิต่างๆของสายการบนิ 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษนอก

รายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและ

เขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงท ัง้สองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอรเ์จยี) 

× ค่าใชจ้่ายเกี่ยวขอ้งกบัขอ้ก าหนดการควบคุมโรคตดิต่อต่าง ตามกฏการเดนิทางเขา้ประเทศปลายทางและประเทศไทย 

× ค่าปรบั ส  าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ ทปิคนขบัรถ ท่ำนละ 50 USD ทรปิ/ทา่น  

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึ้นอยู่กบัความพงึพอใจในบรกิารทีท่า่นไดร้บั 

เงือ่นไขกำรส ำรองที่นัง่ 

1. กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นัน้ โดยสง่อเีมลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

      เพือ่ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 20,000 บำท 

2. ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะเรยีกเก็บเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 20 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางของ

ทา่น และการคืนเงนิท ัง้หมดหรอืตามค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

3.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารทีไ่ดร้ะบไุวใ้น

เอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้ 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ 

1. ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 50 วนั บรษิทัฯ คืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ ตามระเบยีบพระราชญตัิ 

ธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์ดงัม ีค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ ค่ามดัจ าโรงแรม ค่ารถ ค่าธรรมเนียมวซีา่ รวมไปถงึรา้นอาหาร ฯลฯ 

● สามารถศึกษารายละเอยีดเพิม่เตมิโดยคน้หา พระรำชบญัญติั ธุรกจิน ำเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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2.  ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์70% 

3.  ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนัเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อทา่น 

4.  ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่อนุมตั ิหากยกเลกิการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการไมค่ืนเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทาง ข ัน้ต า่ 30+ ทา่น รวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ทา่นัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกวา่ทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

● กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10 – 14 ทา่น ตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 2,500 บำท 

● กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ทา่นตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 1,500 บำท 

● กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20 – 29 ทา่นตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 1,000 บำท 

2.  หากประเทศจอรเ์จยี มปีระกาศค าส ัง่ระงบัหรอืยกเวน้ใหผู้ถ้อืหนงัสอืเดินทางสญัชาตไิทยประเภทบคุคลธรรมดา ตอ้งท าค ารอ้งขออนุญาตเขา้

ประเทศจอรเ์จยี (วซีา่) ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมค ารอ้งขอวซีา่และค่าบรกิารเพิม่เตมิ 

3.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

เทา่นัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.  บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดั 

ดา้นภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้สว่นมาก

เป็นส าคญั 

5.  รายการทวัรน์ี้ เป็นการทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) เทา่นัน้ 

6.  อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบรกิารใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้น

ในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.  ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคืนค่าบรกิารได ้

8.  หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.  ค่าบรกิารทีท่า่นช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา 

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคืนค่าบรกิารไมไ่ด  ้

10.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทัขนสง่ 

หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบัค่าบรกิารนั้น ๆ 

11. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี  านาจของ

บรษิทัฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

12. บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อืน่ๆ ที่เขา้

ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สีว่นรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใดๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.  หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่างในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตวัท่านเอง 

บรษิทัฯจะไมส่ามารถรบัผดิชอบหากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วนี้  

15.  ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ 

ใดๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 
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16.  บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทัขนสง่ 

โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กิดจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุด

งาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การ

เจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตุต่าง ๆ 

18.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั สภาพ

ธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.  ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ทอ่งเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

21.  กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋การเดนิทางทกุประเภท กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่า่นออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ 

ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22.  หนงัสอืเดนิทางของทา่นตอ้งมอีายุการใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน หรอื 180 วนั (วนักลบั) 


