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วนัท่ีหน่ึง  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิูฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซ ์

เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

 

วนัท่ีสอง   กรุงเทพฯ – กรุงทบิลซิี่ – เทือกเขาคอเคซสั – ป้อมปราการอนานูรี – นัง่รถ 4WD – โบสถเ์กอรเ์กต้ี – เมืองกูดาอูรี – 

อนุสรณ์สถานรสัเซีย จอรเ์จยี 

01.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงทบิลซิี ประเทศจอรเ์จีย โดย สายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 908 ใชเ้วลาเดนิทาง 8 ชัว่โมง 55 

นาที เสริฟ์อาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ือง 

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบินทบิลซิี ประเทศจอรเ์จีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

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 

ถูกสรา้งขึ้นราวศตวรรษที ่16 – 17 ปจัจบุนัยงัคงมซีากก าแพงที่ลอ้มรอบป้อมปราการ 

เปรียบเสมอืนม่านทีซ่่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์ท ัง้ 2 หลงัที่ต ัง้อยู่ภายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอร ์

ภายในมหีอคอยทรงเหลีย่มขนาดใหญ่ตัง้ตระหงา่น หากมองจากมมุสูงของป้อมปราการนี้ลงมา 

จะมองทศันียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali) 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น  

สมคมรแก่เวลา น าท่านเดนิทางต่อไปยงั เมืองกูดาอูรี (Gudauri) กูดาอูรีเป็นเมอืงพกัผ่อนส าหรบันกัท่องเที่ยว มกีิจกรรม 

ยอดนิยมคือ เลน่สกีรี ทีต่ ัง้อยู่บริเวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ มคีวามสูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100  

เมตร เปลีย่นรถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ลอ้) เดนิทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus)  
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ชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กต้ี (Gergeti Trinity Church) สรา้งขึ้นราวศตวรรษที ่14 มอีกีชื่อเรียกกนัว่า ทสมนิดา ซา 

มบีา ชื่อทีเ่รียกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิ์แห่งน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีตัง้อยู่ริมฝัง่ขวาของ แม่น า้ชคเฮรี อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบก้ี 

 (ในกรณีทีถ่นนถูกปิดกัน้ดว้ยหมิะและส่งผลกระทบต่อการเดนิทางขึ้นไปยงัโบสถแ์ละจดุชมววิ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการ 

เปลีย่นแปลงสถานทีท่่องเทีย่วหรือสลบัรายการตามความเหมาะสม) 

ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซีย–จอรเ์จยี (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหนิโคง้ 

วงแหวนขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอรจ์เีอฟสกี (Treaty of  

Georgievski) และแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวยีตกบัจอรเ์จยี 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านออกเดนิทางกลบัไปยงั กรุงทบิลซิี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ รา้นอาหาร 

พกัท่ี    โรงแรม IVERIA INN  HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัท่ีสาม  เมืองมิสเคตา้ – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จยี – มหาวิหารศกัด์ิสทิธ์ิทบิลซิี – 

ถนนคนเดินรุสทาเวลี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น.  น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) มสิเคตา้ เคยเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จีย สมยัอาณาจกัร 

ไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จยีในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล 

เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีส่  าคญั และมอีายุเก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยี อายุมาก กว่า 3,000 ปี 

ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีน โบราณสถานแห่งเมอืงมสิเคตา้ เป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ.1994น าท่านชม 

วิหารจวารี(JvariMonastery) 

ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาแบบจอรเ์จยีนออรโ์ธดอ็กซส์รา้งขึ้นในราวศตวรรษที6่วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภูเขาทีม่แี

ม่น า้สองสายไหลมาบรรจบกนัคือแม่น า้มคิวารีและแม่น า้อรกัวแีละหากมองออกไปเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับริเวณที่กวา้งใหญ่ซึง่

ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรีย 

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

Tskhoveliหมายถงึ"ชวีติ"โดยความหมายรวมกนัหมายถงึวหิารเสาทีม่ชีวีติโบสถแ์ห่งน้ีถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิ์
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สทิธ์ิทีสุ่ดของจอรเ์จยีสรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยีมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ท าใ

หช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาคริสต ์  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิ่น) 

บ่าย เดนิทางไปยงัริมทะเลสาบ เยี่ยมชม 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินรุสทาเวล ี(Rustaveri Street) 

ชื่อถนนถูกตัง้ขึ้นตามชื่อของกวเีอกชาวจอรเ์จยีในยุคกลางถนนสายนี้เร่ิมตัง้แต่ใจกลางจตัรุสัเสรีภาพตามรายทางมอีาคารรา้น

อาหารและเป็นทีต่ ัง้ส านกังานอาคารรฐับาล โรงละครโอเปร่า ทีม่สีถาปตัยกรรมอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง 

และในยามค า่คืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพเิศษ ดว้ยการตกแต่งจากการประดบัไฟตามอาคารเก่าแก่ 

เรียกไดว้่าถนนรุสทาเวล ีเป็นถนนทีส่วยและคุม้ค่าแก่การเยี่ยมชม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ รา้นอาหาร 

พกัท่ี    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
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วนัท่ีสี่  โบสถเ์มเตหคี์ – สะพานแห่งสนัติภาพ – โรงอาบน ้าแร่โบราณ – มสัยิด จูมาร ์–  เมืองซิกนาก ีวิหารบอดี – โรงบ่มไวน์ 

Khareba Winery – ศูนยก์ารคา้ EAST POINT 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหคี์ (Metekhi Church) โบสถท์ี่มปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ี

ตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาของแม่น า้มทวารี เป็นโบสถห์นึ่งที่สรา้งอยู่ในบริเวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ 

ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษตัริยว์าค ตงั ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดสร้า้งป้อมและโบสถไ์วท้ี่บริเวณนี้  

จากนัน้เดนิชมบริเวณย่านเมอืงเก่า โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ทีน่ี่มชีื่อเสยีงในเรื่องบ่อน า้รอ้นก ามะถนัธรรมชาต ิ

ชมดา้นนอก มสัยิดจูมาร ์(Juma Mosque) มสัยดิเก่าแก่ย่านเมอืงเก่า เป็นมสัยดิหนึ่งทีง่ดงามแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได ้

มสัยดินี้สรา้งขึ้นในศตวรรษที ่12 ภายในตกแต่งและประดบัดาดว้ยหนิและโมเสกจากนัน้น าท่านสู่ สะพานแห่งสนัติภาพ 

(The Bridge Of Peace) เป็นอกีหนึ่งงานสถาปตัยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงทบลิซิ ีออกแบบโดย สถาปนิกชาวอติาเลีย่นชื่อ 

Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาวที ่150 ม. ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่6 

พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งทีป่ระเทศอติาล ีและน าเขา้ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 

คนั เพือ่เขา้มาติดตัง้ในกรุงทบลิซิ ีตัง้เด่นบนแม่น า้มตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมมุจากในเมอืง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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น าท่านออกเดนิทางสู่ น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองซิกนาก ี(Sighnaghi) ระยะทาง 109 ก.ม. 

เป็นเมอืงศูนยก์ลางการปกครองเขตซกินากี ในจงัหวดัคาเคต ีตัง้อยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ เป็นเมอืงตากอากาศขนาดเลก็ 

ทีม่พีื้นที่ประมาณ 2,978 ตร .กม. ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน 

มกีารปลูกพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุน่พนัธุต่์างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัที่มกีารท าเหลา้ไวน ์

จนท าใหม้ชีื่อเสยีงและ ดงึดูดนกัท่องเที่ยว ชมความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงคอเคซสัใหญ่ 

 

 

 

เยี่ยมชม วิหารบอดี (Bodbe Monastery) เป็นวหิารทีส่รา้งขึ้นเพือ่ร าลกึถงึ นกับญุซานนิโน่ (San Nino) 

และเป็นคนแรกทีเ่ผยแพร่นิกายออรโ์ธดอกซเ์ขา้มายงัจอรเ์จยี วหิารแห่งนี้สรา้งขึ้นราวศตวรรษที่  9 และต่อมาในศตวรรษที ่

17 ภายในวหิารมจีิตรกรรมฝาผนงัทีว่จิติรงดงาม (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปภายในวหิาร) ถดัจากโบสถเ์ป็นหอระฆงัตัง้ตระหงา่น 

รายลอ้มไปดว้ยการจดัสวน และทศันียภ์าพของเทอืกเขาคอเคซสัแนวยาวที่ปกคลุมไปดว้ยหมิะ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น าท่านชม โรงบ่มไวน์ Khareba Winery อโุมงคเ์ก็บไวน ์ในภูเขามหมึา ณ เมอืงคูวาเรล ีประเทศจอรเ์จยี ดนิ 

 แดนแห่งไวนโ์บราณเก่าแก่ทีสุ่ดในโลก ประเทศจอรเ์จยีนกัโบราณคดพีบหลกัฐานว่าเริ่มมกีารผลติไวนร์ุ่นแรกๆ ของโลก 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนยก์ารคา้ EAST POINT ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ทีร่วมสนิคา้ผลติภณัฑ ์

 แบรนดด์งัจากทัว่โลกมาไวร้วมกนั อาท ิเช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH,  

 H&M, LOREAL, LEVI’S, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, ZARA นอกจากจะมรีา้นคา้หลากหลายแบรนด ์

 ชัน้น าแลว้ ยงัมเีครื่องเลน่ส าหรบัเดก็ๆ และรา้นอาหารหลากหลายแบบ รวมไปถงึฟาสตฟ์ู้ ดจานด่วนทีคุ่น้เคย รบัรองได ้

 เลยว่าท่านจะสนุกและเพลดิเพลนิไปกบักิจกรรมตามแบบทีต่วัเองชื่นชอบ 

เย็น   อสิระอาหารเย็น 

พกัท่ี    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ีหา้   อสิระทอ่งเที่ยวตามอธัยาศยั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

  อสิระท่องเที่ยวเต็มวนั 

 

พกัท่ี    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 
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วนัท่ีหก   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่สนามบนิทบลิซิี่ เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

09.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินแอร ์ เอเชียเอก็ซ ์ เที่ยวบนิที ่ XJ909 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง 55 นาที บริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ืองท่านละ 1 ชุด 

20.10 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภมิูฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

บินตรง จอรเ์จยี (Chill Chill) 6 วนั 4 คืน โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์XJ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน พกัเดี่ยว 

02 – 07 ธนัวาคม 65 36,990 ลดเหลอื 27,990. - 4,490.- 

09 – 14 ธนัวาคม 65 36,990 ลดเหลอื 28,990. - 4,490.- 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✔ ตัว๋โดยสารเครื่องบนิชัน้ประหยดั ระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

✔ ภาษนี า้มนั และภาษสีนามบนิ (กรณีภาษนี า้มนัปรบัเพิม่ ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าภาษีทีม่อีตัราเพิ่มตามจริง) 

✔ โรงแรมทีพ่กั มาตราฐาน 3 ดาว หรือ เทียบเท่า จ านวน 4 คืน พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน 

● หากหอ้งพกัแบบเตยีงคู่มไีมเ่พยีงพอ ทางบริษทัจ าเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นเตยีงเดี่ยว Double bed (DBL) 

✔ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

✔ ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าสมัภาระไม่เกิน 20 กโิลกรมั จ ากดัท่านละไม่เกิน 2 ใบ 

✔ ค่ารถรบั – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

✔ ภาษภีาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

✔ ค่าประกนัชวีติและอุบตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว ความคุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม ์(อาจะมีการเปลี่ยนแปลง) 

- กรณีเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ หรือ ทพุพลภาพถาวรเนื่องจากอุบตัเิหต ุคุม้ครองในวงเงนิไม่เกิน 1,000,000 บาท  

- กรณีการรกัษาพยาบาล (ต่ออบุตัเิหตแุต่ละครัง้) คุม้ครองในวงเงนิไม่เกิน 500,000 บาท 

หมายเหต ุ; จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิสูงสุดต่อเหตแุต่ละครัง้ 50,000,000 บาท  
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อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
× ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดินทางต่างชาต ิค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ(Re-

Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัท า) 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อ

กและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้สองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอรเ์จีย) 

× ค่าปรบั ส าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางที่เกินจากที่ทางสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ ทปิคนขบัรถ ท่านละ 90 ดอลล่าห ์(Usd) ทริป/ท่าน (ช าระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึ้นอยู่กบัความพงึพอใจในบริการทีท่่านไดร้บั 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.  กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยส่งแฟกซห์รืออเีมลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

เพือ่ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.  ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 30 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการ 

เดนิทางของท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรือตามค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการที่ 

ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 50 วนั บริษทัฯ คืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ตามระเบยีบ พระราช 

บญัญตั ิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์ดงัม ีค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ ค่ามดัจ าโรงแรม ค่ารถ ค่าธรรมเนียมวซี่า รวมไปถงึรา้นอาหาร 

● สามารถศึกษารายละเอยีดเพิ่มเติมโดยคน้หา พระราชบญัญติั ธุรกจิน าเท่ียวและมคัคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

2.  ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์70% 

3.  ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนัเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.  ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าอนุมตั ิหากยกเลกิการเดนิทาง บริษทัฯ  

ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทาง ข ัน้ต า่ 30+ ท่าน รวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

● กรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,500 บาท 
● กรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 15 – 19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,500 บาท 
● กรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 20 – 29 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 
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2.  หากประเทศจอรเ์จยี มปีระกาศค าส ัง่ระงบัหรือยกเวน้ใหผู้ถ้อืหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยประเภทบคุคลธรรมดา ตอ้งท าค ารอ้งขอ 

อนุญาตเขา้ประเทศจอรเ์จยี (วซ่ีา) ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค ารอ้งขอวซ่ีาและค่าบริการเพิม่เตมิ 

3.  บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ  

ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.  บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดั 

ดา้นภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ 

ส่วนมากเป็นส าคญั 

5.  รายการทวัรน์ี้ เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) เท่านัน้ 

6.  อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นราคาค่า 

บริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรือ 

อตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.  ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการ 

8.  หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได  ้

9.  ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา 

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได  ้

10.  กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ  

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิให  ้

ส าหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 

11.  มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การ 

ไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการ 

รา้ย และ อื่นๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการก 

ระท าดงักลา่วทัง้สิ้น 

13.  หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่ 

อยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมด 

14.  ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ย 

ตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วนี้  

15.  ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบ 

ใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.  บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมสีาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบนิ  

บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.  บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ 

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง  
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หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัเิหตุต่าง ๆ 

18.  บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่ก่ียวขอ้งกบั  

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตุในรายการ 

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

21. กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋การเดนิทางทุกประเภท กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบั 

เปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ 

ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22.  หนงัสอืเดนิทางของท่านตอ้งมอีายุการใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน หรือ 180 วนั (วนักลบั) 

 

 

 

 

  



 

FT-TBS XJ06C บนิตรง จอรเ์จยี (Chill Chill) 6 วนั 4 คืน                                                                 Page 11 of 11 

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