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วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

22.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ ์

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดย

สาร เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที 

และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที  

 

วันที่สอง ทบิลิซี่-เมืองมสิเคต้า–วิหารสเวติสเคอเวรี–วิหารจวารี–เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย–

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี-โบสถ์เมเตห์ค-ีสะพานแห่งสนัติภาพ-โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่-

ถนนคนเดินรุสทาเวล ี

01.30 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ 

เที่ยวบินที่ XJ908 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที 

บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องท่านละ 1 ชุด 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย 

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย3ชั่วโมง)หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัม

ภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. 

มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล 

เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 

3,000 ปี ตอ่มาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า 

(Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นำท่านชม 

วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบ 

จอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มี 

แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี 

และแม่น้ำอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคย 

เป็นอาณาจักรของไอบีเรีย 

 



 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti 

หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" โดยความหมายรวมกัน 

หมายถึงวหิารเสาที่มีชีวิตโบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอ

ร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ 

อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านชม เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย เสาหินสลักศิลปกรรมแบบเปอร์เซีย ขนาดใหญ่ 

จำนวน 16 ต้น ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นจุดชมวิวเมืองมุมสูงที่สวยงาม 

สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจียและผู้ปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา 

เสาแต่ละต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ มีความสูงถึง 35 เมตร 

ซึ่งเสาแต่ละต้นได้บันทึกเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้ในรูปแบบขอ

งงานจิตรกรรมนูนต่ำอนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของ

จอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย – 

รัสเซียและสถาปนิก ชื่อ Zurab Tsereteli 

อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลอง 3,000 ปี 

การได้มาซึ่งอำนาจอธิปไตยของชาวจอร์เจียและในวาระ 2,000 ปี 

แห่งการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซใ์นจอร์เจีย  

 นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity 

Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชือ่หนึ่งคือโบสถ์ Sameba 



 

เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซจ์อร์เจียอีกทั้งยังถูกจดัให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนา

ดใหญ่มากท่ีสุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์ค ี

(Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี 

ต้ังอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หน่ึงท่ีสร้างอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ 

ซึ่งเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษัตรยิ์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอรก์าซาลี 

ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ 

จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันตภิาพ(The Bridge Of Peace) 

เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซีออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ 

Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร 

ลักษณะการออกแบบร่วมสมัยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6พฤษภาคม2010โครงสร้างนั้นถูกออกแบ

บและสร้างที่ประเทศอิตาลี และนำเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน 

เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำมตควารี (Mtkvari River) 

สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง 

 

 

นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี (Tbilisi Old Town) สัมผัสบรรยากาศที่จะท่านย้อนกลับ 

ไปยังจอร์เจยีเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยบ้านของชาวจอร์เจียที่ยังคงอนุรักษ์ไว้บ้า

นบางหลังได้ปรับปรุงเป้นร้านกาแฟ ร้านไวน์ คาเฟ่ และอื่นๆ อีกมากมาย 

ที่รอให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไดม้าสัมผัส นอกจากนี้ภายในเมืองเก่า ยังมีมัสยิดของชาวมุสลิมชีอะห์ 

และสุเหร่าของชาวลัทธิโซโรแอสเตอร์ท่ี สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 2 อีกด้วย จากนั้นนำท่านชมภายนอก 



 

โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีช่ือเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ 

จากนั้นให้ทา่นอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveri Street) 

ชื่อถนนถูกตั้งข้ึนตามช่ือของกวีเอกชาวจอร์เจียในยุคกลางถนนสายนี้เร่ิมตั้งแต่ใจกลางจัตุรัสเสรีภาพต

ามรายทางมีอาคารร้านอาหารและเป็นที่ตั้งสำนักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่า 

ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค่ำคืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษ 

ด้วยการตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกได้ว่าถนนรุสทาเวลี 

เป็นถนนที่สวยและคุ้มค่าแก่การเยี่ยมชม อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย  

ที่พัก  โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 

 

วันที่สาม ป้อมอนานูรี – เมืองกดูาอูรี – นั่งรถ 4WD –โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย 

จอร์เจีย – ทบิลิซี ่– ศนูย์การค้า EAST POINT 

เช้า บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญในอดีตถนนเส้นนี้เป็นเป็นเส้นทางสำหรับเชื่อ

มต่อทางทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway สร้างข้ึนโดยสหภาพโซเวียต 

ในสมัยท่ีจอร์เจียตกอยูภ่ายใต้การปกครอง สำหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ 

ชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) 

เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึง่ของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 

กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียกับสาธารณรัฐจอร์เจีย 



 

ระหว่างทางให้ท่านแวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ 

ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษท่ี 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ 

เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน 

ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน 

หากมองจากมุมสูงของปอ้มปราการนี้ลงมาจะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชิ

นวารี (Zhinvali) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินสู่เมือง Stepantsminda จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็นรถออฟโรด (4X4 

ขับเคลื่อน 4 ล้อ) นั่งคันละไม่เกิน 6 คน ขึ้นสู่ยอดเขาคาสเบกิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 

นาที เมื่อเดินทางไปยังบริเวณจุดจอดรถ ภาพเบื้องหน้าของท่ีคือ โบสถ์เกอร์เกตี้ 

(Gergeti Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในยุคกลาง 

ด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปลี่ยม อายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 

2,170 เมตร ผู้มาเยือนต่างขนานนามว่า โบสถ์เกอร์เกตี้ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยงาม 

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโบสถ์เกอร์เกตี้แห่งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญและยังเป็นจุดหมายปลาย

ทางของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาเยือนประเทศจอร์เจีย 

 

 (ในกรณีทีถ่นนถูกปิดกั้นด้วยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทางขึน้ไปยังโบสถ์และจุดชม

วิวทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสลับรายการตามควา

มเหมาะสม) 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ทบิลิซี่ ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซีย–

จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) 

อนุสรณ์สถานหินโค้งวงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 



 

200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) 

และแสดงถงึความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับจอร์เจีย 

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์การค้า EAST POINT 

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ท่ีรวมสินค้าผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังจากทั่วโลกมาไว้รวมกัน อาทิ เช่น 

ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, H&M, LOREAL, 

LEVI’S, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, ZARA 

นอกจากจะมีร้านค้าหลากหลายแบรนด์ช้ันนำแล้ว ยังมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ 

และร้านอาหารหลากหลายแบบ รวมไปถึงฟาสต์ฟู้ดจานด่วนที่คุ้นเคย 

รับรองได้เลยว่าท่านจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตามแบบที่ตัวเองชื่นชอบ 

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก  โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 

 

วันที่สี ่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (FREE DAY) 

เช้า บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ทา่นอิสระช้อปปิ้งและท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 

ที่พัก  โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 

 

วันที่ห้า โรงแรม – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

06.00 น.  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลซิี่ เพื่อเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 



 

09.15 น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์ 

เอเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ909 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 55 นาที 

มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ท่านละ 1 ชุด 

20.10 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 

 

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

อัตราค่าบริการ 

FIN GEORGIA บินตรง จอร์เจีย โปรตาลุก 5 วัน 3 คืน – XJ 

กำหนดการเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ตอ่ท่าน พักห้องละ 

2 – 3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 

เดินทางเดือน พฤศจกิายน 2565 

29 พฤศจกิายน-03 ธันวาคม 2565 29,990  22,990.- 4,990.- 

เดินทางเดือน ธันวาคม 2565 

06 – 10 ธันวาคม 2565 24,990.- 4,990.- 

13 – 17 ธันวาคม 2565 24,990.- 4,990.- 

20 – 24 ธันวาคม 2565 24,990.- 4,990.- 

 

 

** หมายเหตุ เนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก / Infant (ทารก) เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 

7,000 บาท/ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

✔ ค่าบัตรโดยสารช้ันประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันท่ีระบุในรายการ 

✔ ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมตอ่ท่าน ต่อเที่ยวบิน 

✔ ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม 

✔ ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 



 

✔ ค่าท่ีพักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน 

ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมค่าพักห้องเดี่ยว *หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ 

ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว 

✔ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

(ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

✔ ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 

บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท 

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  

✔ ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง 

✔ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

🗶 ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว 

🗶 ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงในกรณีทีส่ายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม 

🗶 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง 

🗶 ค่าอาหารบนเคร่ืองบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน 

🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 

🗶 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ 

🗶 ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ 

อาหารพิเศษทางโภชนาการ 

🗶 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, 

การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจาก 

เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 

🗶 ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 70 USD ต่อท่าน 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 

1.  กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น 

โดยส่งอีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่น่ัง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท 

2.  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

3.  เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการทีไ่ด้ระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดนี้แล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

***เงื่อนไขการยกเลกิทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญตัิธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์*** 

🗶 แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 60 วัน คืนเงินค่าทัวร ์100% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ 

ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการ 

🗶 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ 

ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการ 

🗶 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน  

**ในกรณีจองทวัร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ ทั้งสิ้น** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ 

ให้ถือเป็นข้อยุติส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว 

ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว 

2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 10 

ท่านรวมในคณะตามท่ีกำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าท่ีกำหนดไว้ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง 



 

3. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 30 ท่าน 

รวมในคณะตามท่ีกำหนดไว้เท่าน้ัน หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าท่ีกำหนดไว้ บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง 

●กรณีที่มผีู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,500 บาท 

●กรณีที่มผีู้เดินทาง 15 – 19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท 

●กรณีที่มผีู้เดินทาง 20 – 29 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 

4. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเท่ียวบินเช่าเหมาล

ำ ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน 

ไม่สามารถเปลีย่นแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ 

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด 

และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทางของเท่ียวบิน 

ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

5. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เท่ียวบิน,สายการบินและ

ที่นั่งบนรถนำเท่ียวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, 

จำนวนท่ีนั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ 

จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 

ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

7. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ 

ได้ชำระให้กับบริษัทฯตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไ

ม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 

เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ 

จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ 

แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ 

9. เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ 

ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ 

หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี ้



 

10. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ 

อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ 

ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

11. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่า

ช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด 

ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง 

หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 

และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 

ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

13. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว 

ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเห

ตุสุดวิสัย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

14. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน 

กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ 

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)  

15. กรณีที่ผู้เดนิทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ 

กรุณาติดตอ่สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร 

โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใ

ดๆทั้งสิ้น 

16. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุ

มโรค การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น 

17. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเส

ธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตามทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

18. กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋การเดินทางทุกประเภทกรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออ

กตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้

าทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆในกรณีท่ีท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบิน

มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

รบกวนอ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


