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รหัสโปรแกรม : 25780 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ) 

22.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ สนามบินสุวรรณภมิู บริเวณชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบินแอร ์

เอเชียเอก็ซ ์(Air Asia X) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร  

*เนื่องจากเป็นเที่ยวบนิเช่าเหมาล  าทีน่ ัง่อาจจะไม่ไดน้ ัง่ตดิกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที่น ัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะซึง่เป็นไป

ตามเงือ่นไขสายการบนิ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตู

ขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาท ี  

*หากตอ้งการเลอืกทีน่ ัง่มค่ีาบริการเพิม่เตมิ โปรดแจง้จองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางไม่ต า่กว่า 48 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 

 

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

บิลซิ-ีโบสถเ์มเตหค์ี-สะพานแห่งสนัติภาพ-โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่-ถนนคนเดินรุสทาเวล ี

01.30 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ กรุงทบิลซิี ประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบิน แอรเ์อเชียเอก็ซ ์ (Air Asia X) เทีย่วบนิที ่XJ908 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ช ัว่โมง 30 นาท ีบริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ืองท่านละ 1 ชุด 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินทบิลซิี ประเทศจอรเ์จีย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย3ชัว่โมง โปรดปรบัเวลาเพือ่สะดวกต่อการนดั

หมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองมิสเคตา้ 

(Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มสิเคตา้ เคยเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จยี สมยัอาณาจกัรไอบเีรีย 
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(Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่ส  าคญั 

และมอีายุเก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีน โบราณสถานแห่งเมอืงมสิ

เคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994 จากนัน้เดนิทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี 

(Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งค าว่า Sveti หมายถงึ "เสา" และ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" โดยความหมายรวมกนั 

หมายถงึวหิารเสาที่มชีวีติ โบสถแ์ห่งน้ีถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิ์สทิธ์ิทีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาว

จอรเ์จยี มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอีกทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ท าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอื

ศาสนาคริสต ์จากนัน้น าท่านชม วิหารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาแบบจอรเ์จียนออร์

โธดอ็กซ ์สรา้งขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น า้สองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น า้มคิวารี และ

แม่น า้อรกัวแีละหากมองออกไปเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับริเวณที่กวา้งใหญ่ซึง่ในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรีย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม เดอะโครนิเคิล ออฟ จอรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) เสาหนิสลกัศิลปกรรมแบบเปอรเ์ซยี ขนาดใหญ่ 

จ านวน 16 ตน้ ตัง้อยู่บนภูเขาสูงเป็นจดุชมววิเมอืงมมุสูงทีส่วยงามสะทอ้นถงึประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จยีและผูป้กครอง

รวมถงึฉากทางศาสนา เสาแต่ละตน้มขีนาดถงึ 10 คนโอบ มคีวามสูงถงึ 35 เมตร ซึง่เสาแต่ละตน้ไดบ้นัทกึเรื่องราวทาง

ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีเอาไวใ้นรูปแบบของงานจติรกรรมนูนต า่อนุสาวรียเ์ป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จยี ถูกสรา้งขึ้นโดยจติรกรประตมิากรชาวจอรเ์จยี – รสัเซยีและสถาปนิก ชื่อ Zurab Tsereteli 

อนุสรณ์ถูกสรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิฉลอง 3,000 ปี การไดม้าซึง่อ  านาจอธิปไตยของชาวจอรเ์จยีและในวาระ 2,000 ปี แห่งการแผ่

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

หลกัของคริสตจกัรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยีอีกทัง้ยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิ่งก่อสรา้งทางศาสนาที่มขีนาดใหญ่มากทีสุ่ดในแถบอ่าว

เปอรเ์ซยี และมคีวามสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก  

จากนัน้น าท่านชม โบสถเ์มเตหคี์ (Metekhi Church) โบสถท์ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิี ตัง้อยู่บริเวณริม

หนา้ผาของแม่น า้มทวารี เป็นโบสถห์นึ่งทีส่รา้งอยู่ในบริเวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน 

กษตัริยว์าคตงั ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ี่บริเวณนี้ 
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จากนัน้น าท่านสู่ สะพานแห่งสนัติภาพ (The Bridge Of Peace) เป็นอกีหนึ่งงานสถาปตัยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงทบลิซิี

ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลีย่นชื่อ Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาวที ่150 เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วม

สมยัเปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที่6พฤษภาคม2010โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งที่ประเทศอติาล ีและน าเขา้

ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คนั เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมอืงทบลิซิี ที่ต ัง้น ัน้อยู่บนแม่น า้มตควารี (Mtkvari River) 

สามารถมองเหน็ไดห้ลายมมุจากในเมอืง 

 

 

 

 

 น าท่านสู่ ย่านเมอืงเก่าของทบลิซิ ี(Tbilisi Old Town) สมัผสับรรยากาศทีจ่ะท่านยอ้นกลบัไปยงัจอรเ์จยีเมือ่รอ้ยกว่าปีที่แลว้

โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยบา้นของชาวจอรเ์จยีทีย่งัคงอนุรกัษไ์วบ้า้นบางหลงัไดป้รบัปรุงเป้นรา้นกาแฟ รา้นไวน ์ คาเฟ่ 

และอื่นๆ อกีมากมาย ทีร่อใหน้กัท่องเที่ยวจากทัว่โลกไดม้าสมัผสั นอกจากนี้ภายในเมอืงเก่า ยงัมมีสัยดิของชาวมสุลมิชอีะห ์

และสุเหร่าของชาวลทัธิโซโรแอสเตอรท์ี่ สรา้งขึ้นในศตวรรษที่ 2 อกีดว้ย จากนัน้น าท่านชมภายนอก โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ 

(Bath Houses) ทีน่ี่มชีื่อเสยีงในเร่ืองบ่อน า้รอ้นก ามะถนัธรรมชาต ิ จากนัน้ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินรุสทาเวล ี

(Rustaveri Street) ชื่อถนนถูกตัง้ขึ้นตามชื่อของกวเีอกชาวจอรเ์จยีในยุคกลางถนนสายนี้เร่ิมตัง้แต่ใจกลางจตัรุสัเสรีภาพ

ตามรายทางมอีาคารรา้นอาหารและเป็นที่ต ัง้ส  านกังานอาคารรฐับาล โรงละครโอเปร่า ทีม่สีถาปตัยกรรมอนัสวยงามตลอดสอง

ขา้งทาง และในยามค า่คืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพเิศษ ดว้ยการตกแต่งจากการประดบัไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกได ้

ว่าถนนรุสทาเวล ีเป็นถนนทีส่วยและคุม้ค่าแก่การเยี่ยมชม อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ท่ีพกั  Reikart Oriental Hotel หรือ เทียบเท่า 3 ดาว เมืองทบิลซิี่ 
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วนัที่สาม ป้อมอนานูร–ีGudauri Ski area–คาสเบกิ-นัง่รถ4WD–โบสถเ์กอรเ์กต้ี–อนุสรณ์สถานรสัเซียจอรเ์จยี–ทบิลซิี่–

ศูนยก์ารคา้ TBILISI MALL 

เชา้ บริการอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่  าคญัในอดีตถนนเสน้นี้เป็นเป็นเสน้ทางส าหรบัเชื่อมต่อทางทหารทีเ่รียกว่า Georgian 

Military Highway สรา้งขึ้นโดยสหภาพโซเวยีต ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครอง ส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงั

ภูมภิาคแห่งนี้ ชมววิทวิทศันข์อง เทือกเขาคอเคซสั (Greater Caucasus) เป็นเทอืกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวปียุโรป 

มคีวามยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง สหพนัธรฐัรสัเซยีกบัสาธารณรฐัจอรเ์จยี ระหว่างทางใหท่้าน

แวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ้นราวศตวรรษที ่16 – 17 ปจัจุบนัยงัคงมซีากก าแพง

ทีล่อ้มรอบป้อมปราการ เปรียบเสมอืนม่านทีซ่่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์ ท ัง้ 2 หลงัทีต่ ัง้อยู่ภายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาว

เวอร ์ ภายในมหีอคอยทรงเหลีย่มขนาดใหญ่ตัง้ตระหงา่น หากมองจากมมุสูงของป้อมปราการนี้ลงมา จะมองทศันียภาพที่

สวยงามของอ่างเก็บน า้ชนิวารี (Zhinvali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง กูดาอูร ี(Gudauri) น าท่านสมัผสับรรยากาศ Gudauri Ski area เทอืกเขาคอเคซสัทีถู่กปก

คลุมไปดว้ยหมิะอนักวา้งใหญ่สุดอลงัการ ลานสก ีแบ่งออก 3 ระดบั ตัง้แต่ระดบัความสูง 1,998 จนถงึระดบั 3,267 เมตร 

ลานสกีแห่งนี้ไดร้บัความนิยมจากนกัเล่นสกีท ัง้มอืสมคัรเลน่และมอือาชพีจากทัว่โลกมาสมัผสัความทา้ทายการเลน่สกีทีน่ี่  

จากนัน้ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกเลน่กิจกรรมต่างๆ อาท ิเช่น เลน่สกี, ขบัรถ Snow mobile *ไม่รวมค่าชุด, ค่าอปุกรณ์สก ีหรือ
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ค่าบตัรกจิกรรมต่างๆ *ในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยต่อการเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

สถานท่ีท่องเที่ยวหรือสลบัรายการตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

ท่าน ขึ้นสู่ยอดเขาคาสเบกิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ี เมือ่เดนิทางไปยงับริเวณจดุจอดรถ ภาพเบื้องหนา้ของที่คือ 
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โบสถเ์กอรเ์กต้ี (Gergeti Trinity Church) โบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึ้นในยุคกลาง ดว้ยความศรทัธาอย่างเต็มเปลีย่ม อายุกว่า 

600 ปี ตัง้อยู่บนความสูงจากระดบัน า้ทะเล 2,170 เมตร ผูม้าเยอืนต่างขนานนามว่า โบสถเ์กอรเ์กตี้ เป็นหนึ่งในโบสถท์ี่

สวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกโบสถเ์กอรเ์กตี้แห่งนี้เป็นหมดุหมายส าคญัและยงัเป็นจดุหมายปลายทางของนกัท่องเที่ยวที่

เดนิทางมาเยอืนประเทศจอรเ์จยี สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่ ทบลิซิี ่ ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซีย–

จอรเ์จยี (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหนิโคง้วงแหวนขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นในปี 1983 เพือ่

เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอรจ์เีอฟสกี (Treaty of Georgievski) และแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง

สหภาพโซเวยีตกบัจอรเ์จยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนยก์ารคา้ TBILISI MALL ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงซื้อของฝากตามอธัยาศยั 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  Reikart Oriental Hotel หรือ เทียบเท่า 3 ดาว เมืองทบิลซิี่ 
 

วนัที่สี่ อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (FREE DAY) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิงและท่องเท่ียวตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  Reikart Oriental Hotel หรือ เทียบเท่า 3 ดาว เมืองทบิลซิี่ 
 

วนัที่หา้ โรงแรม–สนามบินทบิลซิี่–สนามบินสุวรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) 

06.00 น.  สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินทบิลซิี่ เพือ่เดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

09.15 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ แอรเ์อเชียเอก็ซ ์ (Air Asia X) เทีย่วบนิที่ 

XJ909 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง 55 นาท ีมีบริการอาหารและเครื่องด่ืม ท่านละ 1 ชุด 

20.10 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

*********************************************** 
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อตัราค่าบรกิาร 

FIN GEORGIA บินตรง จอรเ์จยี โปรสุดปงั หนาวน้ี ไม่เหงาแลว้ 5 วนั 3 คืน-XJ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ต่อท่าน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน พกัเดี่ยวเพิ่มท่านละ 

เดินทางเดือน ธนัวาคม 2565 

06 – 10 ธนัวาคม 2565 44,990 22,990. - 4,990. - 

13 – 17 ธนัวาคม 2565 44,990 19,990. - 4,990. - 

20 – 24 ธนัวาคม 2565 44,990  23,990. - 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 าเป็นตอ้งเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว 

✔ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

✔ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอุบตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทาง 

✔ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านัน้) 
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อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

🗶 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งของผูถ้อืหนงัสอืเดินทางต่างดา้ว 

🗶 ค่าภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิในกรณีที่สายการบนิมปีระกาศเก็บเพิม่เติม 

🗶 ค่าใชจ้่ายเกี่ยวขอ้งกบัการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบยีบการเขา้ประเทศตน้ทางและปลายทาง 

🗶 ค่าอาหารบนเครื่องบนิกรณีส ัง่เพิ่ม, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเครื่องบนิ 

🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 

🗶 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการ 

ค่าซกัรีด ฯลฯ 

🗶 ค่าอาหารพเิศษส ัง่เพิ่มเตมิ เช่น อาหารเจ, มงัสวริตั,ิ อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ 

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

การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

🗶 ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 90 USD ต่อท่าน 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.  กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยส่งอเีมลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

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 

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.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทัง้
ข้อสรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นข้อยตุิสิ้นสุดสมบรูณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงือ่นไขการ
ให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาท้ังหมดนี้แล้ว 
2.โปรแกรมทัวร์นีจ้ะสามารถออกเดนิทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นตำ่ 10 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อย
กว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง 
3.โปรแกรมทัวร์นีจ้ะสามารถออกเดนิทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทาง ขั้นตำ่ 30 ท่าน รวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อย
กว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง 
●กรณีที่มีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 4,000 บาท 
●กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,500 บาท 
●กรณีที่มีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท 
4.เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ทางบรษิัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทเีมื่อคณะ
มีจำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชือ่ผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได ้หากท่านต้องการเปลีย่นแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนยีมตามที่สาย
การบินกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน ตามขอ้กำหนดของกรมการบินพลเรอืนโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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5.บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่น่ังบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะสมให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ขอ้จำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพเิศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้นี้ทางบริษัทฯ จะยดึถือและ
คำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 
6.ในระหว่างการทอ่งเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าท้ังหมดหรอืบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
7.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดช้ำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาดเช่นกัน ดงันั้นหาก
ท่านมีเหตอุันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ 
หน่วยงานที่ให้บรกิาร บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบรกิารนั้น ๆ 
9.ผู้เดินทางตอ้งใช้วจิารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ  ในระหว่างการเดินทางทอ่งเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัท
ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าท่ีผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเทีย่วนี้ 
10.ผูเ้ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรพัย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการ
สูญหายของ ทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางทอ่งเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 
11.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนดัหยุดงาน 
การจลาจล การปฏิวัติ รฐัประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรอื ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตัิเหตุต่าง ๆ 
12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่รับผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกีย่วข้องกับ สภาพธรรมชาต ิ
ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดินทางไป 
13.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึง่ไม่ได้เกิดจากอุบัตเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว (ซึ่ง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
14.ในกรณผีู้เดินทางทีต่้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่
ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)  
15.กรณีทีผู่้เดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุก
ครั้งก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น 
16.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัตติามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพรร่ะบาด COVID-19 บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น 
17.กรณีใช้หนงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ กต็ามทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
18.กรณีทีท่่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรับในเงือ่นไขดังกล่าวแล้ว 
 

รบกวนอา่นทำความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตัดสนิใจเพือ่ประโยชนส์งูสดุของตวัท่าน 
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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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