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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

 ***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                       (-/-/-) 
22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบนิแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบตัรโดยสาร 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ – สนามบนิทบลิซิ ี– เมอืงกอรี ่– พพิธิภณัฑส์ตาลนิ – อพุลสิชเิค ่– เมอืงทบลิซิี ่ 
    (- / L / D) 
03.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ชัว่โมง 45 นาท ี
 โดย สายการบนิแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ008 (บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง)   
08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงกอรี ่(Gori) ระยะทาง 111 ก.ม. เป็นเมอืงแหง่
ประวัตศิาสตร ์เป็นทีรู่จั้กกนัดวีา่เป็น บา้นเกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครอง
สหภาพโซเวยีต ในยคุศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีง เรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอรแีหง่นี้ 
น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Joseph Stalin Museum) ผูน้ าของลัทธคิอมมวินสิต ์เป็นคลังขอ้มลูหลักของอาคาร
ที่ซับซอ้นคือ หอศิลป์  ขนาดใหญ่ในรูปแบบ กอธิคของสตาลิน เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 ในฐานะพิพิธภัณฑ์
ประวัตศิาสตรแ์หง่ลัทธสิงัคมนยิม แตอ่ยา่งเห็นไดช้ดัวา่ตัง้ใจจะเป็นอนุสรณ์แกส่ตาลนิผูเ้สยีชวีติในปี พ.ศ. 2496 การจัด
แสดงนทิรรศการถกูแบง่ออกเป็นหกโถง ตามล าดับเวลาและมหีลายรายการทีถ่กูตอ้งหรอืถกูกลา่วหาโดยสตาลนิรวมทัง้
เฟอร์นิเจอร์ส านักงานของเขาผลงานส่วนตัวและของที่ระลึกที่เขาท าไวต้ลอดหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมี
ภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถา่ยภาพวาดและบทความในหนังสอืพมิพ ์การแสดงผลสรปุดว้ยหนึง่ในสบิสองชดุของ 
หนา้กาก แหง่ ความตาย ของสตาลนิถา่ยไมน่านหลังจากทีเ่ขาเสยีชวีติ 

 
 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว หมายเหต ุ
วนัที ่28 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63 45,876.- 45,876.- 7,900.- ปีใหม ่

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิ - อายไุมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 10,000 บาท 
จอยแลนดห์กัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 

ราคาทีร่ะบขุา้งตน้ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 
หากผูเ้ดนิทางถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ๆ โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่กอ่นท าการจอง 

http://bit.ly/2NMk5YE


BOOKING CODE : HGG-XJ74-C01 HAPPY GEORGIA พัก 4 ดาว                                                         UPDATE 05/11/62 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

หนา้ 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่1) 
บา่ย  จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่อุพลสิชเิค ่(Ulistsikhe Cave)  หนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีารตัง้ถิน่ฐานใน

ดนิแดนแถบนี้กันมานานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น ในอดตีชว่งยคุโบราณกอ่นยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique 
periods) ชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชว่งทีเ่มอืงนี้มี
ความเจรญิสดุขดีคอื ในชว่งครสิตวรรษที ่9 ถงึ 11 กอ่นจะถกูรุกรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถกู
ปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกับศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญท่ีช่าวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบ
พธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิชูาไฟ เป็นลัทธขิองคนในแถบนี้กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมือ่ 1700 ปีกอ่น และยังมหีอ้งตา่ง ๆ ซึง่
คาดว่าเป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 น าท่านออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงทบลิซิ ี
(Tbilisi) ระยะทาง 85 ก.ม. 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่2) 
พักที ่ โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 
 https://tbilisiparkhotel.tbilisihotels.website/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม ป้อมอนานรู ี– คาซเบกี ้– น ัง่รถ 4WD – โบสถเ์กอรเ์กตี ้– กดูาอรู ี– ทบลิซิ ี             (B / L / D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคัญ เป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รียกว่า Georgian Military 
Highway สรา้งขึน้โดยสหภาพโซเวยีต สมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครอง ส าหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายังภมูภิาคแหง่
นี้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่เทอืกเขาคอเคซสั (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 ก.ม. เป็นเทอืกเขาสงูขนาดใหญ่
แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและ
สาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม ป้อมอนานูร ี
(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสรา้งขึน้ราว
ศตวรรษที่ 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากก าแพงที่ลอ้มรอบป้อม
ปราการ เปรยีบเสมอืนมา่นทีซ่อ่นเรน้ความงดงามของโบสถ ์ทัง้ 2 
หลังทีตั่ง้อยู่ภายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอร ์ภายในมีหอคอย
ทรงเหลีย่มขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่าน หากมองจากมุมสงูของป้อม
ปราการนี้ลงมาจะมองทัศนียภาพทีส่วยงามของอา่งเก็บน ้าชนิวาร ี
(Zhinvali) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงคาซเบกี ้
(Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรอืปัจจบุนัเรยีกวา่ เมอืงสเตปันส
มนิดา (Stepansminda) ชือ่นี้เพิง่เปลี่ยนเมือ่ปี 2006 หลังจาก
นักบุญนิกายออร์โธดอกซ ์ชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและ
ก่อสรา้งสถานที่ส าหรับจ าศีลภาสนาขึน้ เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก ๆ 

https://tbilisiparkhotel.tbilisihotels.website/
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ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเทอรก์ี ้ถอืเป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซัส (Caucasus) ทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี 
มภีมูทิัศนท์ีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมววิของยอดเขาคาซเบกี ้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย  จากนัน้น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซัส (Caucasus) น าทา่นไปชมความ

สวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 มอีกีชือ่เรยีกกันว่า    
ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกนัของโบสถศั์กดิแ์หง่นี้สถานทีแ่หง่นี้ตัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของ แมน่ ้า
ชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(ในกรณีทีถ่นนถูกปิดกัน้ดว้ยหมิะและสง่ผลกระทบต่อการเดนิทาง ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสถานทีท่อ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ซึง่จะค านงึถงึความปลอดภัยเป็นหลัก) น าทา่นออก
เดนิทางสู ่เมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ ทีม่ชีือ่เสยีงทีตั่ง้อยูบ่รเิวณทีร่าบ
เชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ ่ทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่นี้เป็นแหลง่ทีพั่กผอ่น
เลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเลน่ในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลมุอยู่
ตลอดเวลา น าทา่นออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่5) 
พักที ่ โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 
 https://tbilisiparkhotel.tbilisihotels.website/ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซกินาก ี– วหิารบอด ี– ควาเรล ี– เมอืงทบลิซิ ี- โชวร์ะบ าพืน้เมอืง                    (B / L / D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซกินาก ี(Sighnaghi) ระยะทาง 109 ก.ม. เป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีใน
จังหวัดคาเคตทีี่อยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ เป็นเมอืงเล็กๆทีม่พีื้นที่ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ 4,000 คนมกีารปลกูพชืพันธุไ์มห้ลายอยา่งโดยเฉพาะตน้องุน่พันธุต์า่ง ๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทีม่ี
การท าเหลา้ไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารที่ส าคัญของจอร์เจีย ซึง่ต่อมาไดรั้บการบูรณะและปรับปรุงใหม้ีความ
เจรญิรุง่เรอืง พรอ้มกบัสิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ มากมาย จงึท าใหม้ชีือ่เสยีงส าหรับนักทอ่งเทีย่วใหท้า่นไดช้มความ
สวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินาก ีทีตั่ง้อยู่ในบรเิวณเทอืกคอเคซัสใหญ่ ทีม่ภีูมอิากาศแบบสีฤ่ดูในหนึ่งปีและมี
อณุหภมูปิานกลาง ในฤดรูอ้นมอีณุหภมูสิงูทีส่ดุประมาณ 25 องศาเซลเซยีส สว่นในฤดหูนาวอณุหภมูจิะอยูท่ีป่ระมาณ 1 
องศา น าทา่นเดนิทางสู ่วหิารบอด ี(Bodbe Monastery) เป็นวหิารของชาวจอรเ์จยีนทีนั่บถอืศาสนาครสิตน์กิายออร์
ทอดอกซถ์กูสรา้งขึน้ในครัง้แรกราวศตวรรษที ่9 และตอ่มาในศตวรรษที ่17 ก็ไดม้กีาร  สรา้งตอ่เตมิขึน้มาอกี จนกระท่ัง
วหิารแหง่นี้มคีวามส าคัญและเป็นหนึง่ในวหิารทีจ่ะมนี าทอ่งเทีย่วเดนิทางมาท าพธิแีสวงบญุ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่7) 
บา่ย  น าทา่นออกเดนิทางสู ่ควาเรล ี(Kvareli) ระยะทาง 60 ก.ม. แปลวา่ “ไวน์” ของแควน้คาเคต ิทีเ่ป็น 1 ในเขตทีเ่ป็น

แหล่งผลติไวน์ของจอรเ์จีย เนื่องจากมดีนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นท าไวน์ โดยมกีารท าอโุมงคส์กัดเขา้ไปใน
ภเูขาขนาดมหมึา จ านวน 15 อโุมงคแ์ละมเีสน้ทางเชือ่มแตล่ะอโุมงค ์เพือ่ใหเ้ป็นทีเ่ก็บไวน์ในอณุหภมูเิหมาะสม จากนัน้
ใหท้่านไดช้มิไวน์คูวาเรลี รสเลศิ ไวน์ทอ้งถิน่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมภิาคและสามารถซือ้กลับไดใ้นราคาย่อมเยาว ์
(ประเทศจอรเ์จยีขึน้ชือ่ชเืรือ่งไวนแ์ละผลติไวนม์าเป็นเวลาหลายพันปีรว่มประวัตศิาสตร ์เนื่องดว้ยวธิกีารท าไวน์และพันธุ์
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องุน่ของจอรเ์จยีจะมคีวามพเิศษ ไวนแ์ดงจะเขม้จนสอีอกด า สว่นไวน์ขาวจะเขม้จนออกเหลเดนิทางกลับสู ่เมอืงทบลิซิ ี
(Tbilisi) ระยะทาง 141 ก.ม. 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่8) พรอ้มชมโชวร์ะบ าพืน้เมอืง 
พักที ่ โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 
 https://tbilisiparkhotel.tbilisihotels.website/ 
 

วนัทีห่า้ เมอืงมสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอเวร ี– เมอืงทบลิซิ ี– สะพานแหง่สนัตภิาพ –  
 ถนนคนเดนิรสุทาเวล ี                                                                                      (B / L / D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. เมืองมสิเคตา้ เคยเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของ
ประเทศจอรเ์จีย สมัยอาณาจักรไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จียในชว่ง 500 ปีกอ่น
ครสิตกาล เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีส่ าคัญ และมอีายเุกา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยี อายุมาก กวา่ 3,000 ปี ต่อมาองคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียน โบราณสถานแห่ง
เมอืงมสิเคตา้ (Historical monument of 
Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994 
น าท่านชม วหิารจวารี (Jvari Monastery) 
ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนาออร์
โธ ด๊อกที่ถูกสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 
วหิารแห่งนี้ตัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีม่น ้าสองสาย
ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่นา้มิควารี และ
แมน่ ้าอรักวแีละถา้มองออกไปขา้มเมอืงมทิส
เคตา้ไปยังบรเิวณทีก่วา้งใหญซ่ึง่ในอดตีเคย
เป็นอาณาจักรของไอบเีรีย (Kingdom of 
Iberia) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนในบรเิวณ
นี้ตั ้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราว

ครสิตศ์ตวรรษที ่5 จากนัน้น าทา่นชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitkhoveli Cathedral) ซึง่ค าวา่ Sveti หมายถงึ 
"เสา" และ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" เรยีกงา่ยๆรวมกนัก็คอืวหิารเสามชีวีติ สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์หง่นี้ถอืเป็น
ศนูยก์ลางทางศาสนาทีศั่กดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่10) 
บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) 

ระยะทาง 25 ก.ม. เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ
ของจอร์เจีย ตัง้อยู่ร ิมฝ่ังแม่น ้ าคูรา (Kura) หรือ
เรียกวา่ แม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ 
ทบลิซิ ิมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากร
ประมาณ 1.1 ลา้นคน เมืองนี้ถูกสรา้งโดย วาคตัง 
จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยี
แห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย)  ไดก้่อตั ้ง เมืองนี้ ข ึ้นใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิ ิเป็นศนูยก์ลางการท า
อตุสาหกรรม สงัคมและวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซัส 
ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของ
เสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมบีทบาทส าคัญใน
ฐานะศูนยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความ
ไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั ้งที่เป็นจุดตัด
ระหว่างทวปีเอเชยีกับทวีปยุโร  ป จากนั้นน าท่านสู ่
สะพานแหง่สนัตภิาพ (The Bridge of peace) 
เป็นอกีหนึง่งานสถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงทบลิซิ ีออกแบบโดย สถาปนกิชาวอติาเลีย่นชือ่ Michele De Lucchi 
สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 
โครงสรา้งนัน้ถกูออกแบบและสรา้งทีป่ระเทศอติาล ีและน าเขา้สว่นประกอบโดยรถบรรทกุ 200 คัน เพือ่เขา้มาตดิตัง้ใน
เมืองทบลิซิี ที่ตัง้นั้นอยู่บนแม่น ้ามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง และยังม ี
illuminating ทีจ่ะแสดงแสงสจีากไฟ LED จากนั้นใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิรุสทาเวล ี(Rustaveli 
Street) เป็นถนนทีม่สีนิคา้มากมาย อาทขิองทีร่ะลกึ ของฝาก สนิคา้หลายหลายประเภท ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง โดยบรเิวณ
นี้จะมรีา้นอาหารชือ่ดังคอื Samikitno ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมง โดยดา้นหนา้ของรา้นจะมป้ีาย I love Tbilisi ทีเ่หมอืน
เป็น Landmark ส าหรับการถา่ยภาพของนักทอ่งเทีย่ว 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่11) 
พักที ่ โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 4 ดาว 
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วนัทีห่ก มหาวหิารศกัด ิส์ทิธ ิท์บลิซิ ี– ป้อมนารคิาลา่ – โบสถเ์มเตหค์ ี– โรงอาบน า้แรเ่กา่แก ่–ถนนคนเดนิ
ชาเดอนี ่– สนามบนิทบลิซิ ี                                                                             (B / L / อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่12) 
น าทา่นชม มหาวหิารศกัดิส์ทิธ ิท์บลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอือกีชือ่หนึง่คอืโบสถ ์Sameba 
เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยี อกีทัง้ยังถกูจัดใหเ้ป็นสิง่กอ่สรา้งทางศาสนาทีม่ขีนาดใหญม่ากทีส่ดุ
ในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนารคิาล่า (Narikala 
Fortress) ชมป้อมปราการซึง่เป็นป้อมโบราณ สรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค และต่อมาในราว
ศตวรรษที ่7 สมัยของราชวงศอ์มูัยยาดไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี และตอ่มาในสมัยของกษัตรยิ ์เดวดิ (ปีค.ศ.
1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ ป้อมแหง่นี้วา่ นารนิ 
กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายวา่ ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi 
Church) โบสถท์ีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาของแมน่ ้ามทวาร ีเป็นโบสถห์นึง่ที่
สรา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศัยอยู่ ซ ึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่กอ่น กษัตรยิว์าคตัง ที ่1 แหง่จอรก์าซาล ีได ้
สรา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณนี้ ตอ่มาในปี ค.ศ.1278-1284 จากนัน้ชม โรงอาบน า้แรเ่กา่แก ่(Bath Houses) ทีน่ี่มี
ชือ่เสยีงในเรือ่งบอ่น ้ารอ้นก ามะถันธรรมชาต ิ(Sulphur Spring Water) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่13) 
บา่ย  จากนัน้ใหท้า่นอสิระ ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni Street) ซึง่เป็นถนนใหญข่องเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบ

ยโุรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ 
มากมาย และตามบรเิวณทางเทา้ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอนัหลากหลาย 

  สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิทบลิซิ ี
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย   
บา่ย สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิทบลิซิ ี
22.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง 35 นาท ี
 โดย สายการบนิแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ009 (บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง)  
 

วนัทีเ่จ็ด สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                      (-/-/-) 
08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศจอรเ์จยี 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศจอรเ์จยีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศจอรเ์จยีเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ระบวุันเดนิทางไป-กลับ พรอ้มคณะตามรายการ    
2. คา่ภาษีน ้ามนัและภาษีต๋ัวทกุชนดิ (สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

3. ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 4 คนื พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

4. อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

5. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

6. คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 25 กก. จ ากดัทา่นละ 2 ใบ เทา่นัน้ 

7. คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

8. คา่มัคคเุทศกผ์ูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาล

กรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย คา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิคา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิ

(Re-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่อาหารและ

เครือ่งดืม่สัง่พเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

4. คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธ

ไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่

นอกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

5. คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้25 กก. 
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6. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ 1,800 บาท /ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น (ช าระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง) 

7. คา่ทปิหวัหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิารทีท่า่นไดรั้บ 

8. ภาษีภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 25,000 บาท 
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

หากตอ้งการส ัง่อาหารรอ้นบนเครือ่ง XJ 
โปรดแจง้ลว่งหนา้การเดนิทางอยา่งนอ้ย 5 วนั 

(ภาพตวัอยา่ง) 
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เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรง กบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่

นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทาง
ควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

2. กรณีวันเดนิทางไมต่รง กบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทาง
ควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 

4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์  
คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์  
ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 

2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์  
ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร  
การจองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. หากจ านวนการจองของผูเ้ดนิทางเต็มกรุป๊แลว้ ผูจ้องไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
4. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิมัด 
    จ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
5. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น 
 
หมายเหต ุ
1.โปรแกรมทัวรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 30 ทา่น รวมในคณะตามทีก่ าหนดไวเ้ทา่นัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทีก่ าหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืปรับเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง  
2.ในกรณีทีท่างประเทศจอรเ์จยี หรอื ประเทศอารเ์มเนีย สั่งใหม้กีารระงับการใหว้ซีา่า ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารเพิม่เตมิตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เพือ่ด าเนนิการขอวซีา่โดยตรงกบัทางศนูยรั์บยืน่วซีา่ 
3.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขตา่ง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ใหข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของ

บรษัิทฯ เทา่นัน้ อกีทัง้ขอ้สรปุและขอ้ตัดสนิใด ๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิ ิน้สดุสมบรูณ์ 
4.บรษัิทฯ และตัวแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ขอ้จ ากัดดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุ
ของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 
5.รายการทัวรน์ี้เป็นการทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner) เทา่นัน้ 
6.อัตราค่าบรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาต๋ัวเครื่องบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคา

คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋วเครื่องบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรือ
อตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 
7.ในระหว่างการทอ่งเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้รกิารใด ๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรียกรอ้งขอคนื

คา่บรกิารได ้
8.หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ต๋ัวเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้
9.คา่บรกิารทีท่า่นช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบ

เหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้
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10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 
บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิให ้
ส าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ 
11.มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
12.บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เชน่ 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่
การรา้ย และ อืน่ ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรมอนัด ีบรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกีย่วขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรับผดิชอบใด ๆ กับการ
กระท าดังกลา่วทัง้สิน้ 
13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล

ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจ และความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคนืเงนิทัง้หมด 
14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตัวและรับผดิชอบตอ่การตัดสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ดว้ยตัวท่านเอง บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดนิทางไดซ้ือ้ระหว่างการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วนี้ 
15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยส์นิส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บรษัิทฯ จะไม่สามารถ

รับผดิชอบใด ๆ หากเกดิการสญูหายของ ทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 
16.บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของทรัพยส์นิ และ สัมภาระระหวา่งการเดนิทางอันมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ 

บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แตจ่ะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 
17.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิัต ิรัฐประหาร ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง 
หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที่

เกีย่วขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดกูาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 
19.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุน

รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 
20.กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
21.กรณีทีท่า่นตอ้งออกต๋ัวภายในประเทศ เชน่ (ต๋ัวเครือ่งบนิ,ตั๋วรถทัวร,์ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผิดชอบใด 
ๆ ในกรณีถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรับในเงือ่นไข
ดังกลา่วแลว้ 
22. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้
 
 
 
 
 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 
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