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วนัแรก กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 

 

22.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิบรเิวณชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ 

สายการบนิแอร ์ เอเชยีเอ็กซ ์ เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิรับบตัรโดยสาร เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ี และ

ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 20 นาท ี 

 

วนัทีส่อง ทบลิซิี-่เมอืงกอรี–่พพิธิภณัฑส์ตาลนิ–เมอืงถ า้อพุลสิชเิค-่ไรไ่วน ์ Villa Mosavali ชมิไวน ์ 3 

ชนดิ-เดอะ โครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี 

 

01.30 น. ออกเดนิทางบนิลัดฟ้าสู ่กรงุทบลิซิ ี ประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิแอร ์ เอเชยีเอ็กซ ์ เทีย่วบนิที ่

XJ908 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ชัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่งทา่นละ 1 ชุด 

 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย3ชัว่โมง)หลังผา่น

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงกอรี ่(Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. กอรีเ่มอืงแหง่ประวตัศิาสตร ์อกีทัง้ยงัเป็น

เมอืงทีใ่หก้ าเนดิบคุคลส าคญัของอดตีผูน้ าโลกอยา่ง “โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph Stalin) ผูป้กครอง

สหภาพโซเวยีต ในยคุศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 สตาลนิเป็นผูน้ าทีม่ชี ือ่เสยีงของสหภาพโซเวยีตทีม่ี

บทบาทน าในสงครามรกุรบทีเ่อาชนะฝ่ายอกัษะนาซ ีเยอรมนั  

 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Joseph Stalin Museum) ผูน้ าคนส าคัญของพรรคบอลเชวดิ

พพิธิภณัฑส์ตาลนิ เป็นพพิธิภณัฑอ์ยา่งเป็นทางการแหง่เดยีวในโลกทีร่ะลกึถงึสตาลนิ ประกอบไปดว้ย

หอ้งจดัแสดงนทิรรศการ 7 หอ้ง นับตัง้แตเ่กดิจนเตบิโต จนน าไปสูก่ารขึน้เป็นผูน้ าของพรรคบอลเชวคิ 

ในกลุม่ประเทสสหภาพโซเวยีต ภาพตา่งๆ บอกเลา่เรือ่งราวกจิกรรมการปฏวิัต ิรวมถงึสิง่ของเครือ่งใช ้

สว่นตวัของสตาลนิในขณะทีย่งัมชีวีติ ภายนอกพพิธิภณัฑย์งัมรีถไฟและบา้นของสตาลนิ จัดแสดงไว ้

กลางแจง้   
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณอพุลสิชเิค (Uplistsikhe Cave Town) หนึง่ในเมอืงถ ้า

เกา่แกข่องจอรเ์จยี ในแถบนีเ้คยมกีารตัง้ถิน่ฐานกนัมานานแลว้กวา่ 3,000 ปี ในอดตีชว่งยคุโบราณกอ่น

ยคุกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ค.ศ. 500 เมอืงนีเ้คย

เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชว่งทีเ่มอืงนีม้คีวามเจรญิสงูสดุ อยูใ่นชว่งครสิตวรรษที ่9 

ถงึ 11 กอ่นจะถกูรกุรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถกูปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้ง  

ทา่นจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญท่ีช่าวเพแกน (ลัทธทิอ้งถิน่)ใชเ้ป็นที่

ประกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิชูาไฟเป็นลทัธขิองคนในแถบนีก้อ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมือ่ 1,700 ปี

กอ่นครสิตกาลและยงัมหีอ้งตา่งๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิตท์ีส่รา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่9 
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จากนัน้น าทา่นชม ไรไ่วน ์Villa Mosavali จอรเ์จยีเป็นประเทศทีม่กีรรมวธิหีมกัไวนเ์กา่แกถ่งึแปดพันปี 

น าทา่นชมขัน้ตอนวธิกีารผลติไวนใ์นแบบฉบบัของชาวจอรเ์จยีซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นจดุก าเนดิไวนเ์ป็นทีแ่รก

ของโลก พเิศษ ใหท้า่นไดท้ดลองชมิไวน ์3 ชนดิ ตน้ต ารับของจอรเ์จยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นชม เดอะโครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี เสาหนิสลักศลิปกรรมแบบเปอรเ์ซยี ขนาดใหญ ่จ านวน 16 

ตน้ ตัง้อยูบ่นภเูขาสงูเป็นจดุชมววิเมอืงมมุสงูทีส่วยงาม สะทอ้นถงึประวัตศิาสตรข์องจอรเ์จยีและ

ผูป้กครองรวมถงึฉากทางศาสนา เสาแตล่ะตน้มขีนาดถงึ 10 คนโอบ มคีวามสงูถงึ 35 เมตร  

ซึง่เสาแตล่ะตน้ไดบ้นัทกึเรือ่งราวทางประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีเอาไวใ้นรปูแบบของงาน

จติรกรรมนูนต ่าอนุสาวรยีเ์ป็นทีรู่จ้ักกนัวา่เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรข์องจอรเ์จยี ถกูสรา้งขึน้โดย

จติรกรประตมิากรชาวจอรเ์จยี – รัสเซยีและสถาปนกิ ชือ่ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถกูสรา้งขึน้เพือ่เฉลมิ

ฉลอง 3,000 ปี การไดม้าซึง่อ านาจอธปิไตยของชาวจอรเ์จยีและในวาระ 2,000 ปี แหง่การแผข่ยายของ

ศาสนาครสิตน์กิายออรโ์ธดอกซใ์นจอรเ์จยี  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงทบลิซิี ่

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 3 ดาว 
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วนัทีส่าม เมอืงมสิเคตา้-วหิารสเวตสิเคอเวร-ีวหิารจวาร-ีป้อมปราการนารคิาลา่ (รวมคา่ขึน้เคเบลิคาร)์ – 

Mother of Georgia – โบสถเ์มเตหค์ ี– สะพานแหง่สนัตภิาพ – โรงอาบน า้แรโ่บราณ – ชอ้ป

ป้ิงยา่นการคา้ รสุทาเวล ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม.  

มสิเคตา้ เคยเป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของประเทศจอรเ์จยี สมยัอาณาจักรไอบเีรยี (Kingdom of 

Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาที่

ส าคญั และมอีายเุกา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยี อายมุาก กวา่ 3,000 ปี ตอ่มาองคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีน 

โบราณสถานแหง่เมอืงมสิเคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994  

 

น าทา่นชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของครสิตศ์าสนาแบบจอรเ์จยี

นออรโ์ธด็อกซ ์สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่นีต้ัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั 

คอื แมน่ ้ามคิวาร ีและแมน่ ้าอรักวแีละหากมองออกไปเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญซ่ึง่ในอดตี

เคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี (Kingdom of Iberia)  

 

จากนัน้เดนิทางไปชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitkhoveli Cathedral) ซึง่ค าวา่ Sveti หมายถงึ 

"เสา" และ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" โดยความหมายรวมกนั หมายถงึวหิารเสาทีม่ชีวีติ โบสถแ์หง่นีถ้อื

เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญ่

เป็นอนัดับสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอื

ศาสนาครสิต ์
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นไปชม โบสถเ์มเตหค์ ี (Metekhi Church) โบสถท์ีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ี

ตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาของแมน่ ้ามทวาร ี เป็นโบสถห์นึง่ทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศัยอยู ่ซ ึง่เป็น

ประเพณีโบราณทีม่มีาแตก่อ่น กษัตรยิว์าคตัง ที ่1 แหง่จอรก์าซาล ี ไดสรา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณนี ้

ตอ่มาในปี ค.ศ. 1278 – 1284  

  

จากนัน้น าทา่นสู ่สะพานแหง่สนัตภิาพ (The Bridge Of Peace) เป็นอกีหนึง่งานสถาปัตยกรรมที่

น่าสนใจในเมอืงทบลิซิ ี

ออกแบบโดย สถาปนกิชาวอติาเลีย่นชือ่ Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาวที ่ 150 เมตร 

ลักษณะการออกแบบรว่มสมยัเปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที6่พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถกู

ออกแบบและสรา้งทีป่ระเทศอติาล ี และน าเขา้สว่นประกอบโดยรถบรรทกุมากกวา่ 200 คัน เพือ่เขา้มา

ตดิตัง้ในเมอืงทบลิซิ ี ทีต่ัง้นัน้อยูบ่นแมน่ ้ามตควาร ี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมมุจากใน

เมอืง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นสูย่า่นเมอืงเกา่ของทบลิซิ ี Tbilisi Old Town) สมัผัสบรรยากาศทีจ่ะทา่นยอ้นกลบัไปยงัจอรเ์จยี

เมือ่รอ้ยกวา่ปีทีแ่ลว้โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยบา้นของชาวจอรเ์จยีทีย่งัคงอนุรักษ์ไวบ้า้นบางหลังได ้

ปรับปรงุเป้นรา้นกาแฟ รา้นไวน ์คาเฟ่ และอืน่ๆ อกีมากมาย ทีร่อใหนั้กทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกไดม้าสมัผัส 
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นอกจากนีภ้ายในเมอืงเกา่ ยงัมมีสัยดิของชาวมสุลมิชอีะห ์ และสเุหรา่ของชาวลัทธโิซโรแอสเตอรท์ี ่

สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่2 อกีดว้ย  

  

จากนัน้น าทา่นชมภายนอก โรงอาบน า้แรเ่กา่แก ่ (Bath Houses) ทีน่ีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งบอ่น ้ารอ้น

ก ามะถันธรรมชาต ิจากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิรสุทาเวล ี (Rustaveri Street) ชือ่ถนน

ถกูตัง้ขึน้ตามชือ่ของกวเีอกชาวจอรเ์จยีในยคุกลางถนนสายนีเ้ริม่ตัง้แตใ่จกลางจัตรัุสเสรภีาพตามราย

ทางมอีาคารรา้นอาหารและเป็นทีต่ัง้ส านักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปรา่ ทีม่สีถาปัตยกรรมอนั

สวยงามตลอดสองขา้งทาง และในยามค ่าคนืถนนสายนีจ้ะสวยงามมากเป็นพเิศษ ดว้ยการตกแตง่จาก

การประดับไฟตามอาคารเกา่แก ่เรยีกไดว้า่ถนนรสุทาเวล ีเป็นถนนทีส่วยและคุม้คา่แกก่ารเยีย่มชม 

 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 3 ดาว 

  

วนัทีส่ ี ่ ป้อมอนานรู ี– เมอืงกดูาอรู ี– น ัง่รถ 4WD – โบสถเ์กอรเ์กตี ้

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

น าทา่นออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัในอดตีถนนเสน้นีเ้ป็นเป็นเสน้ทางส าหรับเชือ่มตอ่ทาง

ทหารทีเ่รยีกวา่ Georgian Military Highway สรา้งขึน้โดยสหภาพโซเวยีต ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่

ภายใตก้ารปกครอง ส าหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภมูภิาคแหง่นี ้ ชมววิทวิทศันข์อง เทอืกเขาคอเคซสั 

(Greater Caucasus) เป็นเทอืกเขาสงูขนาดใหญแ่หง่หนึง่ของทวปียโุรป มคีวามยาวประมาณ 1,100 

กม.และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวา่ง สหพันธรัฐรัสเซยีกบัสาธารณรัฐจอรเ์จยี  

 

ระหวา่งทางใหท้า่นแวะชม ป้อมอนานรู ี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก ่ ถกูสรา้งขึน้ราว

ศตวรรษที ่16 – 17 ปัจจบุนัยงัคงมซีากก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการ เปรยีบเสมอืนมา่นทีซ่อ่นเรน้ความ

งดงามของโบสถ ์ทัง้ 2 หลงัทีต่ัง้อยูภ่ายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอร ์ภายในมหีอคอยทรงเหลีย่มขนาด

ใหญต่ัง้ตระหงา่น หากมองจากมมุสงูของป้อมปราการนีล้งมา จะมองทศันยีภาพทีส่วยงามของอา่งเก็บ

น ้าชนิวาร ี(Zhinvali) 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิสูเ่มอืง Stepantsminda  
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จากนัน้น าทา่นเปลีย่นเป็นรถออฟโรด (4X4 ขบัเคลือ่น 4 ลอ้) น่ังคันละไมเ่กนิ 6 คน ขึน้สูย่อดเขาคาสเบ

ก ิใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีเมือ่เดนิทางไปยงับรเิวณจดุจอดรถ  

 

ภาพเบือ้งหนา้คอื โบสถเ์กอรเ์กตี ้ (Gergeti Trinity Church) โบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในยคุกลาง 

ดว้ยความศรัทธาอยา่งเต็มเปลีย่ม อายกุวา่ 600 ปี ตัง้อยูบ่นความสงูจากระดับน ้าทะเล 2,170 เมตร ผูม้า

เยอืนตา่งขนานนามวา่ โบสถเ์กอรเ์กตี ้เป็นหนึง่ในโบสถท์ีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก โบสถเ์กอรเ์กตี้

แหง่นีเ้ป็นหมดุหมายส าคัญและยงัเป็นจดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเยอืนประเทศ

จอรเ์จยี (ในกรณีทีถ่นนถกูปิดก ัน้ดว้ยหมิะและสง่ผลกระทบตอ่การเดนิทางขึน้ไปยงัโบสถแ์ละ

จดุชมววิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสถานทีท่อ่งเทีย่วหรอืสลบัรายการตาม

ความเหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  INTOURIST HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 3 ดาว 
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วนัทีห่า้ อนสุรณ์สถานรสัเซยี จอรเ์จยี  – มหาวหิารศกัดิส์ทิธิท์บลิซิ ี– ชอ้ปป้ิง East Point 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ทบลิซิี ่ 

 

ระหวา่งทางแวะชม อนสุรณ์สถานรสัเซยี–จอรเ์จยี (Russia-Georgia Friendship Monument) 

อนุสรณ์สถานหนิโคง้วงแหวนขนาดใหญ ่ สรา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของ

สนธสิญัญาจอรจ์เีอฟสก ี (Treaty of Georgievski) และแสดงถงึความสมัพันธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีต

กบัจอรเ์จยี 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นชม มหาวหิารศกัดิส์ทิธิท์บลิซิ ี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอือกีชือ่หนึง่คอื

โบสถ ์Sameba เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยีอกีทัง้ยงัถกูจัดใหเ้ป็นสิง่กอ่สรา้งทาง

ศาสนาทีม่ขีนาดใหญม่ากทีส่ดุในแถบอา่วเปอรเ์ซยี และมคีวามสงูเป็นอนัดับ 3 ของโลก  

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ทบลิซิี ่ศนูยก์ารคา้ EAST POINT ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญท่ีร่วม

สนิคา้ผลติภณัฑแ์บรนดด์ังจากทัว่โลกมาไวร้วมกนั อาท ิ เชน่ ADIDAS, ALDO, BERSHKA, 

COLUMBIA, CHARLES & KEITH, H&M, LOREAL, LEVI’S, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, 

ZARA นอกจากจะมรีา้นคา้หลากหลายแบรนดช์ัน้น าแลว้ ยงัมเีครือ่งเลน่ส าหรับเด็กๆ และรา้นอาหาร

หลากหลายแบบ รวมไปถงึฟาสตฟ์ู้ดจานดว่นทีคุ่น้เคย รับรองไดเ้ลยวา่ทา่นจะสนุกและเพลดิเพลนิไปกบั

กจิกรรมตามแบบทีต่ัวเองชืน่ชอบ 

 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูโ๋รงแรมทีพั่ก 

ทีพ่กั  IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัทีห่ก โรงแรม-สนามบนิทบลิซิี ่– สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

 

06.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิี ่เพือ่เดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย 

09.15 น. ออกเดนิทางบนิลัดฟ้ากลับสู ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ แอร ์ เอเชยีเอ็กซ ์

เทีย่วบนิที ่XJ909 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง 55 นาท ีมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ ทา่นละ 

1 ชุด 

20.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

FIN GEORGIA บนิตรง จอรเ์จยี สวยสดุปงั 6 วนั 4 คนื-XJ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ตอ่ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 

เดนิทางเดอืน พฤศจกิายน 2565 

18-23 พฤศจกิายน 2565 37,990 32,990.- 4,990.- 

25-30 พฤศจกิายน 2565 37,990 32,990.- 4,990.- 

เดนิทางเดอืน ธนัวาคม 2565 

02-07 ธนัวาคม 2565 39,990.- 4,990.- 

09-14 ธนัวาคม 2565 39,990.- 4,990.- 

16-21 ธนัวาคม 2565 38,990.- 4,990.- 

23-28 ธนัวาคม 2565 39,990.- 4,990.- 

30 ธนัวาคม 2565-04 มกราคม 

2566 
43,990.- 6,990.- 

เดนิทางเดอืน มกราคม 2566 

06-11 มกราคม 2566 36,990.- 4,990.- 

13-18 มกราคม 2566 36,990.- 4,990.- 

20-25 มกราคม 2566 36,990.- 4,990.- 

27 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2566 36,990.- 4,990.- 

เดนิทางเดอืน กมุภาพนัธ ์2566 

03-08 กมุภาพนัธ ์2566 36,990.- 4,990.- 

10-15 กมุภาพนัธ ์2566 36,990.- 4,990.- 
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17-22 กมุภาพนัธ ์2566 36,990.- 4,990.- 

24 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2566 36,990.- 4,990.- 

เดนิทางเดอืน มนีาคม 2566 

03-08 มนีาคม 2566 37,990.- 4,990.- 

10-15 มนีาคม 2566 38,990.- 4,990.- 

17-22 มนีาคม 2566 38,990.- 4,990.- 

24-29 มนีาคม 2566 38,990.- 4,990.- 

เดนิทางเดอืน เมษายน 2566 

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

07-12 เมษายน 2566 39,990.- 4,990.- 

14-19 เมษายน 2566 43,990.- 4,990.- 

21-26 เมษายน 2566 39,990.- 4,990.- 

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

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,000 บาท/ทา่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✔ คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัเดนิทางไปกลับตามเสน้ทางและวันทีร่ะบใุนรายการ 

✔ คา่น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัมตอ่ทา่น ตอ่เทีย่วบนิ 

✔ คา่น ้าหนักสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม 

✔ คา่รถน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

✔ คา่ทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุพกัหอ้งละ 2 ทา่น หรอื พักหอ้งละ 3 ทา่น ในกรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่คา่

พักหอ้งเดีย่ว *หากหอ้งพักแบบเตยีงคูม่ไีมเ่พยีงพอ ทางบรษัิทจ าเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นเตยีงเดีย่ว 

✔ คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ (ทางบรษัิทสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
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✔ คา่ประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่

รักษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✔ คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ านาญเสน้ทาง 

✔ คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิารเทา่นัน้) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

� คา่ท าหนังสอืเดนิทางประเทศไทย และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งของผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว 

� คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิในกรณีทีส่ายการบนิมปีระกาศเกบ็เพิม่เตมิ 

� คา่ใชจ้า่ยเกีย่วขอ้งกบัการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบยีบการเขา้ประเทศตน้ทางและปลายทาง 

� คา่อาหารบนเครือ่งบนิ, คา่เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

� คา่บรกิารโหลดกระเป๋าสว่นเกนิ 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่อาหารและ

เครือ่งดืม่สัง่พเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

� คา่อาหารพเิศษสัง่เพิม่เตมิ เชน่ อาหารเจ, มงัสวรัิต,ิ อาหารฮาลาล หรอื อาหารพเิศษทางโภชนาการ 

� คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, 

การนัดหยดุงาน, การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กีย่วขอ้งซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุ

ของบรษัิทฯ 

� คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 90 USD ตอ่ทา่น 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.  กรณุาท าการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้ โดยสง่อเีมลร์ายชือ่และหนา้หนังสอื

เดนิทางเพือ่ยนัการจองทีน่ั่ง พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท 

2.  คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะเรยีกเก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 20 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มิ

เชน่นัน้บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางของทา่น และคนืเงนิทัง้หมดหลังหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขการใหบ้รกิารทีไ่ดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันีท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

� แจง้ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 60 วัน คนืเงนิคา่ทวัร ์100% โดยหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ ไดแ้ก ่คา่มดัจ ารถบสั, คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก, คา่มดัจ ารา้นอาหาร และ คา่บรกิาร 

� แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืเงนิคา่ทวัร ์50% หลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ ไดแ้ก ่คา่มดัจ ารถบสั, คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก, คา่มดัจ ารา้นอาหาร และ คา่บรกิาร 
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� แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทัง้หมด  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิโดย

ไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขตา่ง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีใ้หข้ ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เทา่นัน้ อกีทัง้ขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิ ิน้สดุสมบรูณ์ 

หากทา่นไดช้ าระเงนิคา่บรกิารมาแลว้ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับและรับทราบเงือ่นไขการใหบ้รกิารขอ้อืน่ๆทีไ่ดร้ะบมุา

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

2. โปรแกรมทัวรน์ีจ้ะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 10 ทา่นรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว ้

เทา่นัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทีก่ าหนดไว ้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืปรับเปลีย่น

ก าหนดการเดนิทาง 

3. โปรแกรมทัวรน์ีจ้ะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า 30 ทา่น รวมในคณะตามทีก่ าหนดไว ้

เทา่นัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทีก่ าหนดไว ้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืปรับเปลีย่น

ก าหนดการเดนิทาง 

●กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 10 – 14 ทา่น ตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 2,500 บาท 

●กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 15 – 19 ทา่น ตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 1,500 บาท 

●กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 20 – 29 ทา่น ตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 1,000 บาท 

4. เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษของเทีย่วบนิปกตแิละเทีย่วบนิเชา่เหมาล า ทางบรษิทั

จะท าการออกบตัรโดยสารทนัทเีมือ่คณะมจี านวนข ัน้ต า่ 10 ทา่น ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทาง 

และก าหนดการเดนิทางได ้ หากทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาก าหนดการเดนิทางของเทีย่วบนิ ตามขอ้ก าหนดของ

กรมการบนิพลเรอืนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. บรษัิทฯและตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ั่งบนรถน า

เทีย่วตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ, จ านวนทีน่ั่งของชัน้ประหยดัพเิศษ

ของสายการบนิ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึ

ประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

6. ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถ

เรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

7. คา่บรกิารทีท่า่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทน

แตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการที่

ระบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้
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8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ 

9. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรับผดิชอบตอ่การตัดสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตัวทา่นเอง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่ ้

เดนิทางไดซ้ือ้ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วนี ้

10. ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไม่

สามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิการสญูหายของ ทรัพยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

11. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิ การนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิัต ิ รัฐประหาร โรคระบาด ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของ

ทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

12. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผู ้

เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิ ภมูอิากาศ ฤดกูาล ทศันยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของ

ประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

13. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว (ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอื

ความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

14. ในกรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร ์ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตาม

จรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

15. กรณีทีผู่เ้ดนิทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์ , ตั๋วรถไฟ กรณุาตดิตอ่

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้กอ่นออกบตัรโดยสาร โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้ 

16. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากผูเ้ดนิทางไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดมาตรการควบคมุโรค การแพร่

ระบาด COVID-19 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้ 

17. กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใด ๆ กต็ามทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

18. กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วการเดนิทางทกุประเภท กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับ 

เปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่า่น

ออกตั๋วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไข

ดังกลา่วแลว้ 
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รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงือ่นไขในการใหบ้รกิารกอ่นตดัสนิใจเพือ่ประโยชนส์งูสดุของตวัทา่น 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


