รหัสโปรแกรม : 25329 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
วันแรก

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

22.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินแอร์
เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ
ประตูข้นึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที

วันที่สอง

ทบิลซิ ่-ี เมืองมิสเคต้า–วิหารสเวติสเคอเวรี–วิหารจวารี–เดอะโครนิ เคิล ออฟ จอร์เจีย–
มหาวิหารศักดิ์สทิ ธิ์ทบิลิซี-โบสถ์เมเตห์คี-สะพานแห่งสันติภาพ-โรงอาบน้ าแร่เก่าแก่-ถนนคนเดินรุสทาเวลี

01.30 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้ าสู่ กรุงทบิลซิ ี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ908
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่ โมง 30 นาที บริการอาหารและน้ าดื่มบนเครื่องท่านละ 1 ชุด
เดินทางถึง สนามบินทบิลซิ ี ประเทศจอร์เจีย
(เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าประเทศไทย3ชัว่ โมง)หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคต้า
เคยเป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)
ซึง่ เป็ นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาทีส่ าคัญ
และมีอายุเก่าแก่ทส่ี ุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ข้นึ ทะเบียน
โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็ นมรดกโลก เมือ่ ปี ค.ศ.1994 นาท่านชม
วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึง่ เป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์
สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตงั้ อยู่บนภูเขาทีม่ แี ม่นา้ สองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่นา้ มิควารี
และแม่นา้ อรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณทีก่ ว้างใหญ่ซง่ึ ในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย

08.00 น.
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จากนัน้ เดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึง่ คาว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli
หมายถึง "ชีวติ " โดยความหมายรวมกัน หมายถึงวิหารเสาทีม่ ชี ีวติ
โบสถ์แห่งนี้ถอื เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์ทส่ี ุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย
มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ
อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางทีท่ าให้ชาวจอร์เจียเปลีย่ นความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านชม เดอะโครนิ เคิล ออฟ จอร์เจีย เสาหินสลักศิลปกรรมแบบเปอร์เซีย ขนาดใหญ่ จานวน 16 ต้น
ตัง้ อยู่บนภูเขาสูงเป็ นจุดชมวิวเมืองมุมสูงทีส่ วยงาม
สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจียและผูป้ กครองรวมถึงฉากทางศาสนา เสาแต่ละต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ มีความสูงถึง
35 เมตร
ซึง่ เสาแต่ละต้นได้บนั ทึกเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้ในรูปแบบของงานจิตรกรรมนู นตา่ อนุสาวรียเ์ ป็
นทีร่ ูจ้ กั กันว่าเป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิ าสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย –
รัสเซียและสถาปนิก ชื่อ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพือ่ เฉลิมฉลอง 3,000 ปี
การได้มาซึง่ อานาจอธิปไตยของชาวจอร์เจียและในวาระ 2,000 ปี
แห่งการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในจอร์เจีย
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นาท่านชม มหาวิหารศักดิ์สทิ ธิ์ทบิลซิ ี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba
เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียอีกทัง้ ยังถูกจัดให้เป็ นสิง่ ก่อสร้างทางศาสนาที่มขี นาดใหญ่มากที่สุดในแถบ
อ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก นาท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church)
โบสถ์ทม่ี ปี ระวัตศิ าสตร์อยู่คู่บา้ นคู่เมืองของทบิลซิ ี ตัง้ อยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่นา้ มทวารี
เป็ นโบสถ์หนึ่งทีส่ ร้างอยู่ในบริเวณทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยู่ ซึง่ เป็ นประเพณีโบราณทีม่ มี าแต่ก่อน กษัตริยว์ าคตัง ที่ 1
แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้ อมและโบสถ์ไว้ทบ่ี ริเวณนี้
จากนัน้ นาท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ(The Bridge Of Peace)
เป็ นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลซิ อี อกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลีย่ นชื่อ Michele De Lucchi
สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร
ลักษณะการออกแบบร่วมสมัยเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือ่ วันที6่ พฤษภาคม2010โครงสร้างนัน้ ถูกออกแบบและสร้างที่ประเทศอิ
ตาลี และนาเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพือ่ เข้ามาติดตัง้ ในเมืองทบิลซิ ี ที่ตงั้ นัน้ อยู่บนแม่นา้ มตควารี
(Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง

FT - TBS XJ05E บินตรง จอร์เจีย โปรฯ ตาลุก 5 วัน 3 คืน - XJ

Page 3 of 12

นาท่านสู่ย่านเมืองเก่าของทบิลซิ ี (Tbilisi Old Town)
สัมผัสบรรยากาศทีจ่ ะท่านย้อนกลับไปยังจอร์เจียเมือ่ ร้อยกว่าปี ท่แี ล้วโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยบ้านของชาวจอร์เจียทีย่ งั
คงอนุรกั ษ์ไว้บา้ นบางหลังได้ปรับปรุงเป้ นร้านกาแฟ ร้านไวน์ คาเฟ่ และอื่นๆ อีกมากมาย
ทีร่ อให้นกั ท่องเทีย่ วจากทัว่ โลกได้มาสัมผัส นอกจากนี้ภายในเมืองเก่า ยังมีมสั ยิดของชาวมุสลิมชีอะห์
และสุเหร่าของชาวลัทธิโซโรแอสเตอร์ท่ี สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 2 อีกด้วย จากนัน้ นาท่านชมภายนอก โรงอาบน้ าแร่เก่าแก่
(Bath Houses) ทีน่ ่มี ชี ่อื เสียงในเรื่องบ่อนา้ ร้อนกามะถันธรรมชาติ จากนัน้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินรุสทาเวลี
(Rustaveri Street)
ชื่อถนนถูกตัง้ ขึ้นตามชื่อของกวีเอกชาวจอร์เจียในยุคกลางถนนสายนี้เริ่มตัง้ แต่ใจกลางจัตรุ สั เสรีภาพตามรายทางมีอาคารร้าน
อาหารและเป็ นทีต่ งั้ สานักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่า ทีม่ สี ถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง
และในยามคา่ คืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็ นพิเศษ ด้วยการตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก่
เรียกได้ว่าถนนรุสทาเวลี เป็ นถนนทีส่ วยและคุม้ ค่าแก่การเยี่ยมชม อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ที่พกั

โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว
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วันที่สาม

ป้ อมอนานู รี – เมืองกูดาอูรี – นัง่ รถ 4WD –โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุ สรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – ทบิลซิ ่ี –
ศูนย์การค้า EAST POINT

เช้า

บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีส่ าคัญในอดีตถนนเส้นนี้เป็ นเป็ นเส้นทางสาหรับเชื่อมต่อทางทหารทีเ่ รียกว่า Georgian
Military Highway สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต ในสมัยทีจ่ อร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครอง
สาหรับใช้เป็ นเส้นทางมายังภูมภิ าคแห่งนี้ ชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus)
เป็ นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็ นเส้นกัน้ พรมแดนระหว่าง
สหพันธรัฐรัสเซียกับสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านแวะชม ป้ อมอนานู รี (Ananuri Fortress) ป้ อมปราการเก่าแก่
ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปัจจุบนั ยังคงมีซากกาแพงที่ลอ้ มรอบป้ อมปราการ
เปรียบเสมือนม่านทีซ่ ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทัง้ 2 หลังที่ตงั้ อยู่ภายใน ซึง่ เป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์
ภายในมีหอคอยทรงเหลีย่ มขนาดใหญ่ตงั้ ตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้ อมปราการนี้ลงมา
จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บนา้ ชินวารี (Zhinvali)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนัน้ นาท่านเดินสู่เมือง Stepantsminda จากนัน้ นาท่านเปลีย่ นเป็ นรถออฟโรด (4X4 ขับเคลือ่ น 4 ล้อ) นัง่ คันละไม่เกิน
6 คน ขึ้นสู่ยอดเขาคาสเบกิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เมือ่ เดินทางไปยังบริเวณจุดจอดรถ ภาพเบื้องหน้าของทีค่ ือ
โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ท่สี ร้างขึ้นในยุคกลาง ด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปลีย่ ม อายุกว่า
600 ปี ตัง้ อยู่บนความสูงจากระดับนา้ ทะเล 2,170 เมตร ผูม้ าเยือนต่างขนานนามว่า โบสถ์เกอร์เกตี้
เป็ นหนึ่งในโบสถ์ทส่ี วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลกโบสถ์เกอร์เกตี้แห่งนี้เป็ นหมุดหมายสาคัญและยังเป็ นจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเทีย่ วที่เดินทางมาเยือนประเทศจอร์เจีย
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(ในกรณี ที่ถนนถูกปิ ดกัน้ ด้วยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทางขึ้นไปยังโบสถ์และจุดชมวิว
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสลับรายการตามความเหมาะสม)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ ทบิลซิ ่ี ระหว่างทางแวะชม อนุ สรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย (Russia-Georgia
Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหินโค้งวงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 เพือ่ เฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี
ของสนธิสญั ญาจอร์จเี อฟสกี (Treaty of Georgievski) และแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับจอร์เจีย
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์การค้า EAST POINT
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ท่รี วมสินค้าผลิตภัณฑ์แบรนด์ดงั จากทัว่ โลกมาไว้รวมกัน อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA,
COLUMBIA, CHARLES & KEITH, H&M, LOREAL, LEVI’S, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, ZARA
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ที่พกั

นอกจากจะมีรา้ นค้าหลากหลายแบรนด์ชนั้ นาแล้ว ยังมีเครื่องเล่นสาหรับเด็กๆ และร้านอาหารหลากหลายแบบ
รวมไปถึงฟาสต์ฟ้ ดู จานด่วนทีค่ ุน้ เคย รับรองได้เลยว่าท่านจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตามแบบที่ตวั เองชื่นชอบ
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ส่ี

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (FREE DAY)

เช้า
ที่พกั

บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งและท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว

วันที่หา้

โรงแรม – สนามบินทบิลซิ ่ี – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

06.00 น.
09.15 น.

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลซิ ่ี เพือ่ เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์ เอเชียเอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ909
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง 55 นาที มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ท่านละ 1 ชุด
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

20.10 น.

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

อัตราค่าบริการ
FIN GEORGIA บินตรง จอร์เจีย โปรตาลุก 5 วัน 3 คืน – XJ
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่ต่อท่าน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

06 – 10 ธันวาคม 2565

24,990.-

4,990.-

13 – 17 ธันวาคม 2565

24,990.-

4,990.-

20 – 24 ธันวาคม 2565

24,990.-

4,990.-

เดินทางเดือน ธันวาคม 2565

** หมายเหตุ เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก / Infant (ทารก) เด็กอายุตา่ กว่า 2 ปี ราคา 7,000 บาท/ท่าน
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
✔
✔
✔
✔

ค่าบัตรโดยสารชัน้ ประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
ค่านา้ หนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
ค่านา้ หนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
ค่ารถนาเทีย่ วตามรายการที่ระบุ

✔ ค่าทีพ่ กั ตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มค่าพักห้องเดี่ยว
*หากห้องพักแบบเตียงคู่มไี ม่เพียงพอ ทางบริษทั จาเป็ นต้องเปลีย่ นเป็ นเตียงเดี่ยว
✔ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ (ทางบริษทั สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่ นแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
✔ ค่าเข้าชมสถานทีต
่ ่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
✔ ค่าประกันชีวติ กรณีอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
✔ ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทาง
✔ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม
่ 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านัน้ )

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
🗶 ค่าทาหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องของผูถ้ อื หนังสือเดินทางต่างด้าว
🗶 ค่าภาษีนา้ มันเชื้อเพลิงในกรณีท่สี ายการบินมีประกาศเก็บเพิม่ เติม
🗶 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง
🗶 ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน
🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋ าส่วนเกิน
🗶 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งั ่ เพิม่ เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษนอกรายการ
ค่าซักรีด ฯลฯ
🗶 ค่าอาหารพิเศษสัง่ เพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรตั ,ิ อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ
🗶 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีผ่ ูเ้ กี่ยวข้องซึง่ อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
🗶 ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 70 USD ต่อท่าน
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เงือ่ นไขการสารองทีน่ งั ่
1. กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านัน้ โดยส่งอีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทาง
เพือ่ ยันการจองทีน่ งั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด 30 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
3. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่
ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทงั้ หมดนี้แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์***
🗶 แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 60 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 100% โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจารถบัส, ค่ามัดจาโรงแรมทีพ่ กั ,
ค่ามัดจาร้านอาหาร และ ค่าบริการ
🗶 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจารถบัส, ค่ามัดจาโรงแรมที่พกั ,
ค่ามัดจาร้านอาหาร และ ค่าบริการ
🗶 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจานวน
**ในกรณี จองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ สิ้น**

เงือ่ นไขการให้บริการ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์
หากท่านได้ชาระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงือ่ นไขการให้บริการข้ออื่นๆทีไ่ ด้ระบุมาทัง้ หมดนี้แล้ว
2. โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 10 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้
หากมีจานวนผูเ้ ดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง
3. โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ตา่ 30 ท่าน รวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้
หากมีจานวนผูเ้ ดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง
●กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 2,500 บาท
●กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 15 – 19 ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 1,500 บาท
●กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 20 – 29 ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 1,000 บาท
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4. เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ บัตรโดยสารชัน้ ประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลา
ทางบริษทั จะทาการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจานวนขัน้ ตา่ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเ้ ดินทาง
และกาหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมตามที่สายการบินกาหนด
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน เวลากาหนดการเดินทางของเทีย่ วบิน
ตามข้อกาหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. บริษทั ฯและตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์,เทีย่ วบิน,สายการบินและทีน่ งั ่ บนรถนาเทีย่ วตามความเหมาะส
มให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขอ้ จากัดด้านภูมอิ ากาศ, จานวนที่นงั ่ ของชัน้ ประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง
ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
6. ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
7. ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทั ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
9. เดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ
ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วนี้
10. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว
อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
11. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร โรคระบาด ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
12. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
13. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว
ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเทีย่ ว (ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั
ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
14. ในกรณีผูเ้ ดินทางที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เช่น การขอใช้วลี แชร์ทส่ี นามบิน กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
(ถ้ามี)
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15. กรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัวเครื
๋ ่องบิน , ตัวรถทั
๋ วร์ , ตัวรถไฟ
๋
กรุณาติดต่อสอบถามเพือ่ ยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ ก่อนออกบัตรโดยสาร
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นใดๆทัง้ สิ้น
16. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบ หากผูเ้ ดินทางไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นใดๆทัง้ สิ้น
17. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใด ๆ
ก็ตามทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
18. กรณีท่ที ่านต้องออกตัวการเดิ
๋
นทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับ
เปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ที ่านออกตัวภายในโดยไม่
๋
แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่า วแ
ล้ว

รบกวนอ่านทาความเข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
➢ หรือโทร 02-234-5936
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