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วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ แอร ์เอเชียเอก็ซ์  

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษทั ฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

 

วนัที่สอง กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – ทบลิซิี่ – ป้อมนารกิาล่า – Mother of a Georgia – โบสถเ์มเตค ี– ถนนรุสตาเวลี่ – มหา

วหิารทบลิซิี่  

03.00 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงทบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิแอร ์เอเชียเอก็ซ์  เทีย่วบนิที ่ XJ008 (เสริฟ์อาหารและเครื่องดืม่

บนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ชัว่โมง 45 นาท ี 

08.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) ผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และรบักระเป๋าสมัภาระ นาํท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนารคิาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่ งเป็นป้อมโบราณ  

สรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชูริสทซเิค และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้กีารก่อสรา้ง

ต่อขยายออกไปอกี และต่อมาในสมยัของกษตัริย ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึ้นอกี ซึ่งต่อมาเมือ่พวก

มองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมคีวามหมายว่า ป้อมอนัเลก็ (Little 

Fortress) ชมรูปปัน้ Mother of a Georgia หรืออกีชื่อหน่ึงคอื Kartlis Deda เป็นรูปปัน้หญงิสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขา

โซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบลิซิ ีโดยรูปปัน้น้ีสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพือ่ฉลองนครทบลิซิอีายุครบ 1,500 ปี และ

เป็นรูปปัน้ทีส่ะทอ้นถงึจติวญิญาณและนิสยัของคนจอรเ์จยีไดเ้ป็นอย่างดี  มอืขา้งหนึ่งของรูปปัน้จะถอืดาบ  ส่วนมอือกีขา้ง

หน่ึงจะถอืแกว้ไวน ์ซึ่งมคีวามหมายว่าหากใครทีม่าเยอืนจอรเ์จยีแบบศตัรูเธอจะใชด้าบในมอืขวาฟาดฟนัใหแ้ดดิ้น  แต่หาก

ใครทีม่าเยอืนอย่างมติรไมตรี เธอจะตอ้นรบัดว้ยไวนใ์นมอืซา้ยอย่างอบอุ่นและอิ่มหนาํสาํราญ นาํ นาํท่านไปชม โบสถเ์มเตห ์

ค ี(Metekhi Church) โบสถท์ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีต ัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาของแม่นํา้ มทวารี เป็น

โบสถห์น่ึงทีส่รา้งอยู่ในบริเวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ที ่1 แห่งจอรก์าซา

ล ีไดสร้า้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่ริเวณน้ี ต่อมาในปี ค .ศ.1278-1284 โลก จากนัน้ชม  โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่  (Bath Houses) 

ทีน่ี่มชีื่อเสยีงในเรื่องบ่อนํา้รอ้นกาํมะถนัธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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ท่านชม มหาวหิารศกัดิ์สทิธิ์ทบลิซิี  (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออกีชื่อหน่ึงคอืโบสถ์  Sameba เป็นโบสถ์

หลกัของคริสตจกัรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยี  อกีท ัง้ยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีม่ขีนาดใหญ่มากทีสุ่ดในแถบอ่าว

เปอรเ์ซยี  และมคีวามสูงเป็นอนัดบั  3 ของ จากนัน้ใหท้่านอสิระ  ถนนคนเดิน รุสตาเวลี่  (Rustaveli Street) ซึ่งเป็นถนน

ใหญ่ของเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงและกลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึ้นทีม่รูีปร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง และยงัเตม็ไปดว้ย

รา้นคา้ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมต่าง  ๆ มากมาย  และตามบริเวณทางเทา้ยงัเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้

พื้นเมอืงอนัหลากหลาย  

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พกัที่    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว  

วนัที่สาม  ทบลิซิี่ – ซาดาโคล – ดิลยิาน – ทะเลสาบเซวาน – วหิารเซวาน – เยเรวาน  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองซาดาโคล เพือ่เดนิทางสู่ประเทศอารเ์มเนีย เม่ือถงึด่านตรวจคนเขา้เมือง ทุกท่านตอ้งลงจากรถ เพื่อผ่านด่าน

ตรวจเอกสารขาออกจากจอรเ์จยี ไปยงัอารเ์มเนีย โดยทุกท่านตอ้งน ากระเป๋าเดินทางและสิ่งของทุกอยา่งลงจากรถ เพื่อผ่านการ X-ray และ

ผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเขา้เมือง ประเทศอาร์ เมเนียเป็นประเทศทีไ่ม่มทีางออกสู่ทะเล  ตัง้อยู่ทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั  

และอยู่ระหว่างทะเลดาํกบัทะเลแคสเปียน  โดยทางเหนือตดิกบัประเทศจอรเ์จยีและอาเซอรไ์บจาน  ทางใตต้ดิกบัประเทศ

อหิร่านและตรุกี อารเ์มเนีย หน่ึงในประเทศทีเ่ขา้โดดเดีย่วทีสุ่ดในโลก ทีถ่งึแมว้่าจะมปีระเทศลอ้มรอบท ัง้สีด่า้น แต่เนื่องดว้ย

ภาวะสงครามละความขดัแยง้กบัประเทศโดยรอบ ปจัจบุนัการเดนิทางเขา้อารเ์มเนี ยจะเขา้ไดจ้ากทางฝัง่ประเทศจอรเ์จยี

เท่านัน้  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิ่น  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่  เมอืงดลีจีาน ของจงัหวดัทาวุส  ทีต่ ัง้อยู่ทางดา้นเหนือของ กรุงเยเรวาน อยู่ริม ทะเลสาบเซวาน  

ทะเลสาบนํา้จดืขนาดใหญ่ลาํดบัตน้ๆของโลก นาํท่านชมทะเลสาบเซวาน จากนัน้นาํท่านชมความงดงามของ วหิารเซวาน  

กลุ่มวหิารริมทะเลสาบทีม่อีายุเกือบหน่ึงพนัปี ต ัง้อยู่บริเวณคาบสมทุรของทะเลสาบเซวาน แต่เดมินัน้ต ัง้อยู่ในบริเวณเกาะ

เลก็ๆ ในทะเลสาบ แต่หลงัจากการผนันํา้ในยุคสมยัของสตาลนิ ทาํใหป้ริมาณนํา้ลดลง เกาะเดมิจงึเชื่อมต่อกบัแผ่นดนิใหญ่

โดยปริยาย โบสถแ์ห่งนี้ก็เช่นเดยีวกบัโบสถค์ริสตส์่วนมากในแถบทรานคอเคเซยี ทีจ่ะต ัง้อยู่ห่างไกลฃจากชุมชน ทาํใหใ้น

บางครัง้หากไม่มกีารประกอบศาสนพธิ ีตวัโบสถจ์ะเหมอืนถูกทิ้งรา้งท่ามกลางความโดดเดีย่ว จา กนัน้นาํท่านเดนิทากลบัสู่ 

กรุงเยเรวาน  เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนีย เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานถงึสีพ่นัปี  ในอดตีกรุงเยเรวานเป็นชุมทาง
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สน้ทางสายไหม ดงันัน้จงึมกีารสะสมเอกสารตน้ฉบบัของอารม์เีนียโบราณ กรีก จนี ญี่ปุ่ น ซเีรีย ฮบีรู โรมนั และเปอรเ์ซยีทีม่ี

ค่าเอาไวม้ากมาย ปจัจบุนัเยเรวานมปีระชากรราว หน่ึงลา้นคน จากประชากรท ัว่ประเทศ 3 ลา้นคนโดยประมาณ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 

พกัที่    โรงแรม ANHIL HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่สี ่ เยเรวาน – วหิารเอคไิมอดัซิน – วหิารชวารต์นอตส ์– เยเรวาน – ตลาด พาคชูกา – The Cascade – โรงงานไวนอ์ารา

รตั – จตัรุสั Republic Square – มหาวหิารเยเรวาน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่เมอืง เอคดิไมอดัซนิ เมอืงสาํคญัทางศาสนาของชาวอารเ์มเนีย ถูกสรา้งขึ้นโดยนกับญุเกรกอรี่ในช่วงราว  

ศตวรรษที ่3 จากนัน้นาํท่านเขา้ชม วหิารเอคดิไมอดัซิน โบสถค์ริสตแ์ห่งแรกทีส่รา้งขึ้นในอารเ์มเนียและคาดการณ์กนัว่าเป็น

วหิารทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก ในราวช่วงคริสตศ์ตวรรษที ่ 3 ตวัโบสถส์รา้งขึ้นบนบริเวนวดัของศาสนาทอ้งถิ่น สรา้ งในยุคของ

กษตัริย ์ทรีีดาเทสที ่3 แห่งอารเ์มเนีย ตวัวหิารไดร้บัความเสยีหายจากสงครามหลายครัง้ ความพเิศษของโบสถแ์ห่งนี้คอื  

ประตูขนาดใหญ่ทาํดว้ยไมท้ีม่ภีาพวาดเรื่องราวในศาสนาคริสต ์ รวมท ัง้ภาพวาดอนัวจิติรงดงามของเพดาน  ชาวคริสตม์กัจะ

มาทาํการแสวงบญุทีน่ี่อยู่เสมอ จากนัน้ชม โบราณสถานซวารท์น็อตส ์ชมผลงานสถาปตัยกรรมชัน้เอกจากการอทุศิตนเพือ่

ศาสนาของชาวคริสตใ์นยุคกลาง ตวัอาคารก่อสรา้งขึ้นในปี ค .ศ. 643 เพือ่เป็นการอทุศิแด่ นกับญุเกรกอรี่ แมว้่าปจัจบุนั

โครงสรา้งส่วนใหญ่ของวหิารจะเสือ่มสลายไปตามกาลเวลา ทว่าบริเวณโดยรอบยงัเห ลอืวตัถโุบราณเป็นหลกัฐานสาํหรบั

ความยิ่งใหญ่ในอดตีใหไ้ดช้ม จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่กรุงเยเรวาน  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น  
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นาํท่านอสิระชมสนิคา้พื้นเมอืง ณ ตลาด พาคชูกา ตลาดทอ้งถิ่นในร่มชื่อดงั ภายใตโ้ครงสรา้งรูปโดมครึ่งวงกลมทีแ่กะสลกั

ลวดลายอย่างวจิติรงดงาม จากนัน้นาํท่านชม The Cascade  ซึ่งสิง่ก่อสรา้งทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเยเรวาน อทุยานทางศิลปะขนาด

ยกัษ ์สรา้งเป็นบนัไดขนาดมหมึา 572 ข ัน้  ถูกสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะของโซเวยีตรสัเซยี จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ 

โรงงานไวนอ์ารารตั หน่ึงในโรงงานผลติบรัน่ดรีะดบัแนวหนา้ของโลก  เปิดกิจการมาต ัง้แต่ปีค .ศ. 1887 สนิคา้เป็นทีข่ ึ้นชื่อ

จนถงึข ัน้ ประธานาธบิดสีหรฐัฯ  ท่านหน่ึงคอื  ธโีอ  ดอร์ รูสเวลท์  ทีฟ่นัธงว่า  “ถา้จะดืม่บรัน่ดี  ก็ตอ้งเป็นของอารเ์มเนีย

เท่านัน้” ชมพพิธิภณัฑข์องโรงงาน ชมข ัน้ตอนการผลติ  ชมโรงบ่มบรัน่ดดีว้ยถงัไมโ้อก๊  จากนัน้นาํท่านชม จตัรุสักลางเมือง

เยเรเวาน  (Republic Square) ชมความสวยงามของ อาคารนีโอคลาสสกิสชีมพู  บริเวณรอบ ๆ จตัรุสัมซีุม้แกะสลกัทีน่่า

ประทบัใจ ในช่วงหลงัจากพระอาทติยต์กดนิ มหาวหิาร เซนต ์เกรกอรี (Saint Gregory) หรือทีรู่จ้กักนัในอกีชื่อหน่ึงว่าวหิาร

เยเรวาน สรา้งขึ้นระหว่างปี  1997 - 2000 ตัง้ตระหงา่นในใจกลางเมอืงเยราวาน  วหิารแห่งนี้ต ัง้ตามชื่อของนกับญุเกรกอรี่  

นกับญุผูอ้ปุถมัป์ผูเ้ผยแพร่คริสตจกัรในอารเ์มเนีย เขาเป็นผูน้าํทางศาสนาทีส่าํคญัยิ่งทีเ่ปลีย่นอารเ์มเนียจากลทัธนิอกศาสนา

เป็นคริสจกัร อารเ์มเนียจงึกลายเป็นประเทศแรกทีย่อมรบัศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 โรงแรม ANHIL HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่หา้  หบุเขาเอวาน – วหิารการน่ี์ – อารามเกก็ฮารด์ – เมืองบากราทาเชน – ซาดาโคล – ทบลิซิี่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านไปเทีย่วชมความสวยงามของ หบุเขาเอวาน (Avan Canyon) ทีม่คีวามสวยงามของหน ้ าผาทีม่คีวาม สูงชัน และมี

แม่นํา้อาซดัไหลผ่านทาํใหเ้กิดบรรยากาศทีส่วยงดงาม ใหท้่านไดถ่้ายภาพเก็บความประทบัใจ นาํท่านชม วหิารการนี์ (Garni 
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Temple) เมือ่ประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของกษตัริยอ์ารเ์มเนีย  ปจัจบุนัยงัคงมี

สถาปตัยกรรมหลงเหลอือยู่ ซากหอ้งสรงนํา้(Royal Bath House)และอาคารรูปทรงกรีก ทีถู่กสรา้งขึ้นช่วงคริสตศ์ตวรรษที ่

1 โดยกษตัริยอ์ารเ์มเนียในสมยันัน้ ดา้นขา้งของวหิารทรงกรีกก็มซีากตอของโบสถค์ริสต์  ทีส่รา้งขึ้นเมือ่คริสตวรรษที ่ 9 

เหลอือยู่ ต่อมาวหิารแห่งนี้ถูกทาํลายดว้ยเกิดแผ่นดนิไหวเมือ่ปี ค .ศ. 1679 สาํหรบัอาคารทีพ่บเหน็อยู่ทกุวนัน้ี เพิง่มา

ประกอบใหม่ในสมยัของสหภาพโซเวยีตเมือ่ปี ค .ศ.1974 น้ีเอง โดยใชเ้ศษซากปรกัหกัพงัของเก่าผสมกบัของใหม่ จงึดู

สมบูรณ์อย่างทีเ่หน็ในปจัจบุนั จากนัน้นาํท่านชม วหิารเกก๊ฮารด์  (Geghard monastery) หน่ึงในความสวยงามของ

อารเ์มเนีย เพราะวหิารทีส่รา้งอยู่ท่ามกลางเทอืกเขาทีส่วยงาม ยงัมสี่วนทีส่รา้งโดยการตดัหนิเขา้ไปในภเูขาอกีดว้ย ตวัอาคาร

ของวหิารเกก๊ฮารด์น้ีถูกสรา้งขึ้นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที ่12-13 ใหท้่านไดช้มส่วนของหอ้งโถงของตวัโบสถท์ีม่กีารตดัหนิสรา้ง

เป็นโดมแกะสลกัอย่างสวยงาม ทีถู่กตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยความศรทัธาในศาสนาคริสตอ์ย่างเตม็เป่ียม และยงัมวีหิารที่

สรา้งโดยการตดัหนิใหก้ลายเป็นหอ้งโถง และไดข้ึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 2000  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิ่น  

นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองบากราทาเชน (Bagratashen) เป็นการเดนิทาง ขา้มพรมแดน  โดยมเีมอืงชายแดนของอารเ์มเนียซึ่ง

อยู่ตดิกบัประเทศจอรเ์จยี จากนัน้เดนิทางต่อไปยงั เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) (ระยะทางประมาณ 100 กม.) ซึ่งเป็นเมอืง

พรมแดนทีอ่ยู่ตดิกบัอารเ์มเนีย ตลอด การเดนิทาง ท่านจะไดช้มววิธรรมชาตอินัสวย งาม ของเทอืกเขาคอเคซสันอ้ยทีอ่ยู่

ระหว่างอารเ์มเนียและอาเซอรไ์บจาน  นาํท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง เมื่อถงึด่านตรวจคนเขา้เมือง ทกุท่านตอ้งลงจากรถ 

เพือ่มาผ่านด่านและตรวจเอกสารขาออกจากอารเ์มเนีย เพือ่เขา้ประเทศจอรเ์จยี โดยทกุท่านตอ้งน า กระเป๋าเดินทางและ

สิง่ของทกุอย่างลงจากรถ เพือ่ผ่านการ X-ray และผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเขา้เมือง  จากนัน้นาํ ท่านเดนิทางต่อไปยงั  

กรุงทบลิซิี (Tbilisi) ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่นํา้คูรา ในภาษาทอ้งถิ่นบางครัง้ถูกอา้งถงึในชื่อว่า ตฟิลสิ ประชากรของเมอืงน้ีมคีวาม

หลากหลาย เพราะเมอืงน้ีเป็นทีอ่ยู่ของผูค้นต่างวฒันธรรม ต่างศาสนา และต่างชาตพินัธุม์าชา้นาน 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

พกัที่    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว  

 

วนัที่หก  มิสเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวรี่ – ทบลิซิี่ – สะพานสนัตภิาพ – ถนนคนเดินชาเดอรน่ี์  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมืองมิสเค ตา้ (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มสิเคตา้  เคยเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศ

จอรเ์จยี สมยัอาณาจกัรไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จยีในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล  เป็น

ศูนยก์ลางทางศาสนา ทีส่าํคญั  และมอีายุ เก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยี  อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้น

ทะเบยีน โบราณสถานแห่งเมอืงมสิเคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค .ศ.1994 นาํท่าน

ชม วหิารจวารี  (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนา แบบจอรเ์จยีน ออรโ์ธดอ็ก ซ ์สรา้งขึ้นในราว

ศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภเูขาทีม่แีม่นํา้สองสายไหลมาบรรจบกนั  คอื แม่นํา้มคิวารี และแม่นํา้อรกัวแีละ หากมอง

ออกไปเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับริเวณทีก่วา้งใหญ่ซึ่งในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรีย  (Kingdom of Iberia) จากนัน้

เดนิทางไปชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคาํว่า Sveti หมายถงึ "เสา" และ Tskhoveli หมายถงึ 
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"ชีวติ" เรียกงา่ย ๆ รวมกนัก็คอืวหิารเสาทีม่ชีีวติ โบสถแ์ห่ง

น้ีถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิ์สทิธิ์ทีสุ่ดของจอรเ์จยี 

สรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั

สองของประเทศ อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่าํใหช้าวจอรเ์จยี

เปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาคริสต ์ 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองทบลิซิี (Tbilisi) จากนัน้

นาํท่านสู่  สะพานแหง่สนัตภิาพ  (The Bridge of peace) 

เป็นอกีหน่ึงงานสถาปตัยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืง ทบลิซิี  

ออกแบบโดย  สถาปนิกชาว อติาเลีย่น ชื่อ Michele De 

Lucchi สะพานมคีวามยาวที่  150 เมตร  ลกัษณะการ

ออกแบบร่วมสมยั  เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที่  6 

พฤษภาคม  2010 โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งที่

ประเทศ อติาลี  และนาํเขา้ ส่วนประกอบโดย รถบรรทกุ

มากกว่า  200 คนั เพือ่เขา้มาตดิต ัง้ในเมอืง ทบลิซิี ทีต่ ัง้นัน้

อยู่บนแม่นํา้มตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเหน็ไดห้ลายมมุจากในเมอืง  และยงัมี illuminating ทีจ่ะแสดงแสงสี

จากไฟ LED จากนัน้ใหท้่านอสิระ ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงและกลิน่

ไอแบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึ้นทีม่รูีปร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง และยงัเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ 

มากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พื้นเมอืงอนัหลากหลาย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี  

พกัที่    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่เจด็ คาซเบกี้  – ป้อมอนาอรูี่ – อนุสรณ์มิตรภาพรสัเซีย จอรเ์จยี – กูดาอรูี่ – โบสถเ์กอรเ์กตี้  – ทบลิซิี่  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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นาํท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่าํ คญั เป็นเสน้ทางสาํ หรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รียกว่า Georgian Military 

Highway สรา้งขึ้นโดยสหภาพโซเวยีต สมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครอง  สาํหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภมูภิาคแห่งน้ี  

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เทอืกเขาคอเคซสั (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 ก.ม. เป็นเทอืกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของ

ทวปียุโรป  มคีวามยาวประมาณ  1,100 กม.และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง สหพนัธรฐัรสัเซยี และสาธารณรฐัจอรเ์จยี  

ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม  ป้อมอนานูรี  (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ้น ราวศตวรรษที ่ 16 – 17 

ปจัจบุนัยงัคงมซีาก กาํแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการ  เปรียบเสมอืนม่านทีซ่่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์ ท ัง้ 2 หลงัทีต่ ัง้อยู่

ภายใน ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอร ์ภายในมหีอคอยทรงเหลีย่มขนาดใหญ่ตัง้ตระหงา่น หากมองจากมมุสูงของป้อมปราการน้ี

ลงมา จะมองทศันียภาพทีส่วยงามของอ่างเก็บนํา้ชินวารี (Zhinvali) สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางต่อไปย ั ง เมืองคาซเบกี้  

(Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปจัจบุนัเรียกว่า  เมืองสเตปนัสมินดา  (Stepansminda) ชื่อน้ีเพิง่เปลีย่นเมือ่ปี  2006 

หลงัจากนกับญุนิกายออรโ์ธดอกซ์  ชื่อ สเตฟาน  ไดม้าพาํนกัอาศยัและก่อสรา้งสถานทีส่าํหรบัจาํศีลภาสนาขึ้น  เมอืงน้ีเป็น

เมอืงเลก็ ๆ ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่นํา้เทอรก์ี้ ถอืเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) ทีส่าํคญัของประเทศ

จอรเ์จยี มภีมูทิศันท์ีส่วยงามโดยรอบ  รวมท ัง้เป็นจดุชมววิของยอดเขาคาซเบกี้   ระหวา่งทาง ทีเ่ดนิทางกลบั แวะชม อนุสรณ์

สถาน รสัเซีย–จอรเ์จยี อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่ บนเนนิเขา ถนนจอรเ์จยีนมลิแิทรไีฮเวย์  เป็นจดุชมววิทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ของจอรเ์จยี  สรา้งขึ้นในปี  1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ  200 ปี ของสนธิสญัญาจอรจ์เีอฟสกี  (Treaty of Georgievski) และ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีต และจอรเ์จยี  
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิ่น 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมืองกูดาอรู ี(Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซึ่งเป็นเมอืงสาํหรบัสกีรีสอรท์  ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ ัง้อยู่บริเวณ

ทีร่าบเชิงเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่  ทีม่คีวามสูงจากระดบันํา้ทะเลประมาณ  2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้ เป็นแหล่งที่

พกัผ่อนเล่นสกีของชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงทีส่วยงามและมหีมิะปกคลุม

อยู่ตลอดเวลา จากนัน้นาํท่านขึ้นรถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) นาํท่านไปชม

ความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที ่14 มอีกีชื่อเรียกกนัว่า ทส

มนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ชื่อทีเ่รียกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิ์แห่งน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีต ัง้อยู่ริมฝัง่ขวาของ แม่นํา้ชคเฮรี 

อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี้  (ในกรณีที่ถนน ถูกปิดก ัน้ดว้ยหมิะ และสง่ผลกระทบต่อการเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ซึ่งจะค านึงถงึความปลอดภยัเป็นหลกั ) นาํท่านออกเดนิทางกลบั สู่ เมืองทบลิซิี 

(Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 

พกัที่    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่แปด  ทบลิซิี่ – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิทบลิซิี 

09.40 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง ) โดย สายการบนิแอร ์เอเชียเอก็ซ์  เทีย่วบนิที ่ XJ009 (บริการอาหารและเครื่องดืม่บน

เครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง 45 นาท ี 

20.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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******************************* 

อตัราค่าบริการต่อท่านและเงือ่นไขการใหบ้ริการ 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั ระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

 ภาษนีํา้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนิด (สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง) 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 6 คนื พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ จะตอ้งเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 อตัราค่าธรรมเนียมวซ่ีา ประเทศอารเ์มเนีย (สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย เท่านัน้)  

 ค่าระวางนํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 25 กก. จาํกดัท่านละ 1 ใบ เท่านัน้ 

 ค่ารถรบั – ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

เที่ยวฟิน บนิตรง 2 ประเทศ จอรเ์จยี อารเ์มเนีย 8 วนั 6 คนื  

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 ท่าน 

 เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี ไม่เสริมเตียง 
พกัเดี่ยว 

14 – 21 มี.ค. 63  42,990.- 42,990.- 7,990.- 

21 – 28 มี.ค. 63  42,990.- 42,990.- 7,990.- 

28 มี.ค. – 04 เม.ย. 63  43,990.- 43,990.- 7,990.- 

04 – 11 เม.ย. 63  43,990.- 43,990.- 7,990.- 

18 – 25 เม.ย. 63  42,990.- 42,990.- 7,990.- 

25 เม.ย. – 02 พ.ค. 63 42,990.- 42,990.- 7,990.- 

หมายเหตุ : โปรแกรมน้ีไม่มีหอ้งพกัชนิดที่พกั 3 ท่าน 

กรณีที่มาไม่ครบคู่ ตอ้งใชห้อ้งพกัแบบเดี่ยวเท่านั้น 

เน่ืองดว้ยโปรแกรมมีไฟลทบ์ินเหมาล า ขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัจอยแลนด ์
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 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ(Re-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบันํา้หนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กินจากทีท่างสายการบนิกาํหนด 25 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,ทปิคนขบัรถ และทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท/ทริป (ชาํระพรอ้มค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืงวดสุดทา้ย) *** เดก็

ชาํระเท่ากบัผูใ้หญ่ ยกเวน้เด็กทารก *** 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1. กรุณาทาํการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยส่งแฟกซห์รืออเีมลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทางเพือ่

ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท 

2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 20 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการ

เดนิทางของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรือตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3. เมือ่ท่านตกลงชาํระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการทีไ่ด ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 50 วนั บริษทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมวี

ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มเีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้สิ้น 

2. ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์70% 

3. ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4. สาํหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาอนุมตั ิหากยกเลกิการเดนิทาง บริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการไม่คนืเงนิค่ามดัจาํท ัง้หมด 



FT-EVN XJ03A                     Page 12 of 13 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 30 ท่าน รวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10 – 

14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท 

2. ในกรณีทีท่างประเทศจอรเ์จยี หรือ ประเทศ อารเ์มเนีย ส ัง่ใหม้กีารระงบัการใหว้ซ่ีาา ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการเพิม่เตมิตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง เพือ่ดาํเนินการขอวซ่ีาโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซ่ีา 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นสาํคญั 

5. รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) เท่านัน้ 

6. อตัราค่าบริการคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการ

ในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํา้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัรา

แลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคนืค่าบริการ

ได ้

8. หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้

9. ค่าบริการทีท่่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว  ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

10. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

11. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

12. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ 

อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าว

ท ัง้สิ้น 

13. หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 
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14. ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

15. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

18. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มนํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

21. กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณีถา้

ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน และบรษิทั ฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทั ฯ ไม่รบัผดิชอบ หากเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้

 


