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วันแรก

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

23.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

วันที่สอง

กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – ทบิลิซ่ี – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองกอรี – พิพธิ ภัณฑ์ สตาลิน –
เมืองคูทายสิ

03.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ008 (เสิรฟ์ อาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่ โมง 45 นาที
เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่ โมง) ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และรับกระเป๋ าสัมภาระนาท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta ) ระยะทาง 40 ก.ม. ในอดีตมิสเคต้า เคยเป็ นเมือง
หลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย ในสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็ นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง
500 ปี ก่อนคริสตกาล เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาที่สาคัญ และมีอายุเก่าแก่ท่สี ุดของจอร์เจีย อายุมากกว่า 3,000 ปี ต่อมา
องค์การยูเนสโกได้ข้นึ ทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็ นมรดกโลก เมือ่
ปี ค.ศ.1994 นาท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกที่ถกู สร้างขึ้นใน
ราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตงั้ อยู่บนภูเขาที่มแี ม่นา้ สองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่นา้ มิควารี และแม่นา้ อรักวี และถ้ามอง
ออกไปข ้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซ่งึ ในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งได้
เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตงั้ แต่ 400 ปี ก่อนคริสตกาล จนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 จากนัน้ นาท่านชม วิหารสเวติ
สเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคาว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่ายๆ
รวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ท่สี ุดของจอร์เจีย
สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางที่ทาให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยน
ความเชื่อ และหันมานับถือศาสนาคริสต์ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. เมืองแห่งประวัติศาสตร์
เป็ นที่รูจ้ กั กันดีว่าเป็ น บ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็ นผู ป้ กครองสหภาพโซเวียต
ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีช่อื เสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรี
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

08.25 น.
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พักที่

นาท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผูน้ าของลัทธิคอมมิวนิสต์ เป็ นคลังขอ้ มูลหลักของอาคารที่
ซับซ้อนคือ หอศิลป์ ขนาดใหญ่ในรูปแบบกอธิคของสตาลิน เริ่มขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2494 ในฐานะพิพธิ ภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่ง
ลัทธิสงั คมนิยม เห็นได้ชดั ว่าตัง้ ใจจะเป็ นอนุ สรณ์แก่สตาลินผูเ้ สียชีวิตในปี พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนิทรรศการถูกแบ่ง
ออกเป็ นหกโถง ตามลาดับเวลา และมีหลายรายการที่ถูกต้องหรือถู กกล่าวหาโดยสตาลิน รวมทัง้ เฟอร์นิเจอร์สานักงาน
ผลงานส่วนตัว และของที่ระลึกที่เขาทาไว้ตลอดหลายปี ท่ผี ่านมา นอกจากนี้ยงั มีภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่า ย
ภาพวาด และบทความในหนังสือพิมพ์ การแสดงผลสรุปด้วยหนึ่งในสิบสองชุดของ หน้ากาก แห่ง ความตาย ของสตาลิน
ถ่ายไม่นานหลังจากที่เขาเสียชีวติ สมควรแก่เวลา นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคูทายสิ ระยะทาง 150 ก.ม. เป็ นเมืองที่มี
ประชากรมากสุดเป็ นอันดับ สามของประเทศ ตัง้ อยู่ทางตะวันตกของทบิลิซี คูทายสิ เป็ นเมืองเอกของภูมิภาคอิเมเรติ
(Imereti Region) ตัง้ อยู่ริมแม่นา้ ริโอนี (Rioni River)
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

อารามเกลาติ – อารามบากราติ - บาทูม่ี – อาลีและนี โน่ – ล่องเรือทะเลดา - รับประทานอาหารเย็น มื้อพิเศษ + โชว์น้ าพุ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านชม อารามเกลาติ (Gelati Monastery) โบสถ์
สาคัญ ประจ าเมือ ง สร้า งขึ้นตามพระประสงค์ข อง
กษัตริยเ์ ดวิดที่ 4 กษัตริยผ์ ูป้ กครองประเทศจอร์เจีย
ในช่วงศตวรรษที่ 10–11 โดยที่อารามนัน้ จะประกอบ
ไปด้วยโบสถ์ 2 แห่ง คือ โบสถ์พระแม่มารี และโบสถ์
เซนต์จ อร์จ –เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์น ั้นจะมี
ภาพเขียนเฟรสโก้ ที่สวยงาม นอกจากนี้อารามเกลาติ
นั้ น ยั ง เ ป็ น ส ถ า บั น ชั้ น น า ขอ งป ร ะ เท ศ ที่ ผ ลิ ต
นักวิทยาศาสตร์,นักเทววิทยา และนักปราชญ์ช่อื ดังเป็ นจานวนมาก ซึ่ง องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้ เกลาติแห่งนี้เป็ นหนึ่ง
ในมรดกโลกสถาน เมือ่ ปี ค.ศ.1944 อีกด้วย จากนัน้ นาท่านชม โบสถ์เบกราติ (Bagrati Church) โบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์
ที่ใหญ่ท่สี ุดในประเทศจอร์เจีย มีความสาคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมจนได้ข้นึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก โบสถ์สร้างขึ้นมา
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 หลังจากการสูร้ บแย่งชิงจนได้รบั ชัยชนะจากสงครามรวบรวมอาณาจักรกลับมาเป็ นปึ กแผ่นได้ ซึ่งต่อมา
ได้ถูกท าลายจากผลของสงครามกับ เติรก์ ส่งผลทาให้โบสถ์นนั้ ได้รบั ความเสียหายไปบางส่วน ปัจจุบนั ได้รบั การบูรณะ
สมบูรณ์แบบ และสวยงาม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
ออกเดินทางไปยัง เมืองบาตูมี (Batumi) เป็ นเมืองท่าชายทะเล
และเป็ นหนึ่งในเมือ งเศรษฐกิจ ตัง้ อยู่ ชายฝัง่ ทะเลดา ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ มีสถานะเป็ นรัฐอิสระที่ปกครอง
ตนเองของจอร์เ จีย ในปี ค.ศ.2010 เมือ งบาตู มี ได้ร ับการ
สนับสนุนให้เป็ นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ ตัง้ อยู่ใกลก้ บั
ทะเลดา สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ ได้ร บั แรงบันดาลใจมากจาก
ประเทศอิตาลี โดยจะสังเกตได้จากภาพโมเสก และงานกระจกสี
ต่าง ๆ ที่หาดูได้ตามอาคารโดยรอบจัตุรสั ภูมทิ ศั น์ในเมืองได้รบั
การปรับรู ปโฉมตัวอาคารและตัวเมืองเก่า ซึ่งมีโรงแรมที่มรี ะดับมาตรฐานโรงแรมสากลเปิ ดใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อ

กลางวัน
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รองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในอนาคตที่นบั วัน จะมียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี นาท่านเดินทางไปยัง จัตุรสั
บาตูมี ปิ อาซซ่า (Batumi Piazza) หนึ่งในจัตุรสั ที่สาคัญของเมืองบาตูมี ชมบ้านเรือนในเขตเมืองเก่า (Old town) ชมตึก
Alphabetic Tower ซึ่งเป็ นแลนด์มาร์คที่สาคัญ และชม Europe Square อีกหนึ่งจัตุรสั ที่สาคัญประจาเมือง ถ่ายรูปกับรูป
ปัน้ อาลี และ นี โน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปปัน้ หญิงชาย ความสูง 8 เมตร ตัง้ ตระหง่านโดดเด่นอยู่ริม
ทะเลดา สัญลักษณ์น้ สี ร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวที่มคี วามแตกต่างกันทางด้านเชื่อชาติ ศาสนา เพื่อสื่อถึง
ความรักที่ผสานกลมเกลียว จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือริมฝัง่ ทะเลดา ของบาตูมี ชมความสวยงามของทะเล บ้านเรือนที่ถูกสร้าง
ขึ้นตามแบบรู ปทรงโบราณที่ปลูก กันอย่า งสวยงามตามริ มทะเล พร้อมกับรายลอ้ มไปด้วยธรรมชาติ เป็ นไร่สม้ พืชพันธุ ์
ธัญญาหารและต้นชา อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบริเวณทะเลดา (กรณี ท่ีสภาพอากาศไม่ดี หรือ กาหนดการเดินเรือมีการ
เปลี่ยนแปลงทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามเหมาะสม)
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บนตึก Alphabetic Tower สามารถชมวิวของทัง้ เมืองบาทูม่ีได้
จากนัน้ นาท่าน ชมโชว์การแสดงน้ าพุเต้นระบา (Fountain Show) ซึ่งตัง้ อยู่กลางเมืองบาทูมิ (กรณี ท่ีสภาพอากาศไม่ดี
หรือโชว์มกี ารปิ ดทาการ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามเหมาะสม)
 โรงแรม The Grand Gloria hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ส่ี

เมืองเก่าบาทูม่ี - จัตุรสั ยุโรป – ถ้าโพรมีธีอสุ - บอร์โจมี่ - สวนน้ าแร่บอร์โจมี่

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินชม เมืองเก่าบาทูม่ีและจัตุรสั ยุโรป ชมสถาปัตยกรรม
สิ่งก่อสร้างทางเดินริมทะเลระยะทาง 7 กม. ที่ริเริ่มขึ้นในปี 1881
โดยชาวปรัสเซียนผูม้ ชี ่อื เสียงและภูมสิ ถาปนิก เรสเลอร์ ทว่าสองปี
หลังจากโครงการเริ่มขึ้น เขาถึงแก่กรรมและได้มกี ารสานต่อโดย
สถาปนิกชาวฝรัง่ เศส ต่อมาในราวคริสต์ศตวรรษที่ 20 สถาปนิก
ชาวสเปนได้อ อกแบบศิลปะนีโอคลาสสิค ทาให้แนวชายฝัง่ ของถนนสายนี้ได้ร บั การตกแต่ งอย่า งสวยงามด้วยศิลปะ
หลากหลายรูปแบบ อีกทัง้ ยังรายล ้อมไปด้วยบังกะโล คาเฟ่ เลานจ์ ร้านอาหาร ประติมากรรม และนา้ พุเต้นรา ทาให้สถานที่
แห่งนี้เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดที่สุดของ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ถ้าโพรมีธีอุส ถา้ หินงอกหินย้อยที่ท่านจะ
ประหลาดใจกับทิวทัศน์อนั น่าทึ่งของหินงอกหินย้อยและนา้ ตกที่กลายเป็ นหิน แม่นา้ ใต้ดิน และทะเลสาบของถา้ ทัง้ หมดนี้
ถูกขับความงามโดยระบบไฟ LED
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นาท่านออกเดินทางสู่ บอร์โจมิ (Borjomi) บอร์โจมิข้นึ ชื่อเรื่อง
แหล่งนา้ แร่ซ่งึ เป็ นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศจอร์เจีย
ตัวเมือ งตัง้ อยู่ก ลางหุ บ เขาคอเคซัส ลอ้ มรอบด้วยป่ าไมแ้ ละ
แหล่งต้นนา้ ที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากเป็ นแหล่งนา้ แร่แลว้ ยังเป็ น
เมืองตากอากาศที่มชี ่อื เสียงด้านสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียและ
ความร่ มรื่ นอีก ด้วย จากนัน้ นาท่ า นสัมผัส หนึ่งในเป้ าหมาย
สาคัญของชาวจอร์เ จีย ที่มาลิ้มรส นา้ แร่ ธรรมชาติบอ์โจมิ ณ
สวนน้ าแร่ธรรมขาติ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1850 ตัง้ อยู่ในหุบเขา
นา้ แร่ เอคาเทอรีน่า ซึ่งเป็ นแหล่งนา้ แร่ดงั้ เดิมของเมือง ภายในสวนเต็มไปด้วยเครื่องเล่นและความบันเทิง ที่น่คี ุณสามารถลิ้ม
รสนา้ แร่ธรรมชาติและผ่อนคลายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

คา่

กลางวัน

คา่
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พักที่

 โรงแรม Golden Tulip Borjomi หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หา้

คาซเบกี้ – ป้ อมอนาอูร่ี – อนุ สรณ์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย – กูดาอูร่ี – โบสถ์เกอร์เกตี้ – ทบิลิซ่ี

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่า นออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สาคัญ เป็ นเส้นทางสาหรับใช้ในด้านการทหารที่เ รีย กว่า Georgian Military
Highway สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต สมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครอง สาหรับใช้เป็ นเส้นทางมายังภูมภิ าคแห่งนี้
นาท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 ก.ม. เป็ นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของ
ทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็ นเส้นกัน้ พรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐจอร์เจีย
ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้ อมอนานู รี (Ananuri Fortress) ป้ อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้น ราวศตวรรษที่ 16 – 17
ปัจจุบนั ยังคงมีซากกาแพงที่ล ้อมรอบป้ อมปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทัง้ 2 หลังที่ตงั้ อยู่
ภายใน ซึ่งเป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลีย่ มขนาดใหญ่ตงั้ ตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้ อมปราการนี้
ลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บนา้ ชินวารี (Zhinvali) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้
(Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปัจจุบนั เรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006
หลังจากนักบุญนิกายออร์โธดอกซ์ ชื่อ สเตฟาน ได้มาพานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาหรับจาศีลภาสนาขึ้น เมืองนี้เป็ น
เมืองเล็ก ๆ ตัง้ อยู่ริมฝัง่ แม่นา้ เทอร์ก้ ี ถือเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สาคัญของประเทศ
จอร์เจีย มีภูมทิ ศั น์ท่สี วยงามโดยรอบ รวมทัง้ เป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้ ระหว่างทางที่เดินทางกลับแวะชม อนุ สรณ์
สถาน รัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่ บนเนินเขา ถนนจอร์เจียนมิลแิ ทรีไฮเวย์ เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่งของจอร์เจีย สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญั ญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of
Georgievski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต และจอร์เจีย

กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารท้องถิ่น
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คา่
พักที่

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซึ่งเป็ นเมืองสาหรับสกีรีสอร์ท ที่มชี ่อื เสียงที่ตงั้ อยู่บริเวณ
ที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ที่มีความสูงจากระดับนา้ ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็ นแหล่งที่
พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคม จนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นช่วงที่สวยงาม และมีหิมะปก
คลุมอยู่ตลอดเวลา จากนัน้ นาท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลือ่ น 4 ล ้อ) เพื่อเข ้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นาท่าน
ไปชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อเรียกกัน
ว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศกั ดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตงั้ อยู่รมิ ฝัง่ ขวาของ แม่นา้
ชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (ในกรณี ท่ถี นนถูกปิ ดกัน้ ด้วยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ซึ่งจะคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก) นาท่านออกเดินทาง
กลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม.
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
 โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่หก

ทบิลิซ่ี – สะพานแห่งสันติภาพ - ป้ อมนาริกาล่า - พระแม่แห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์คี - โรงน้ าแร่เก่าแก่ - มหาวิหาร
ศักดิ์สทิ ธิ์ทบิลิซ่ี - ถนนคนเดินรุสตาเวลี่

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนัน้ นาท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็ นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลซิ ี
ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลีย่ นชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วม
สมัย เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนัน้ ถูกออกแบบ และสร้างที่ประเทศอิตาลี และนาเข้า
ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพื่อเข ้ามาติดตัง้ ในเมืองทบิลซิ ี ที่ตงั้ นัน้ อยู่บนแม่นา้ มตควารี (Mtkvari River)
สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง นาท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ป้ อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้ อมปราการซึ่ง
เป็ นป้ อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมยั ยาด
ได้มกี ารก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย ์ เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มกี ารสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก
ซึ่งต่อมาเมือ่ พวกมองโกลได้เข ้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้ อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้ อม
อันเล็ก (Little Fortress) ชมรูปปัน้ Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็ นรู ปปัน้ หญิงสาวสูง 20
เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลซิ ี โดยรูปปัน้ นี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลซิ ีอายุ
ครบ 1,500 ปี เป็ นรูปปัน้ ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณ และนิสยั ของคนจอร์เจียได้เป็ นอย่างดี มือขา้ งหนึ่งของรู ปปัน้ จะถือดาบ
ส่วนมืออีกข ้างหนึ่งจะถือแก้วไวน์ ซึ่งมีความหมายว่า หากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้
แดดิ้น แต่หากใครที่มาเยือนอย่างมิตรไมตรี เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอิ่มหนาสาราญ ต่อจากนัน้ นา
ท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ท่มี ปี ระวัติศาสตร์อยู่คู่บา้ นคู่เมืองของทบิลซิ ี ตัง้ อยู่บริเวณริมหน้าผา
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กลางวัน

ของแม่นา้ มทวารี เป็ นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มปี ระชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็ นประเพณีโบราณที่มมี าแต่ก่อน กษัตริยว์ าค
ตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้ อม และโบสถ์ไว้ท่บี ริเวณ จากนัน้ ชม โรงอาบน้ าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่น่ีมชี ่อื เสียง
ในเรื่องบ่อนา้ ร้อนกามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
นาท่านชม มหาวิหารศักดิ์สทิ ธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็ นโบสถ์
หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทัง้ ยังถูกจัดให้เป็ นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มขี นาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าว
เปอร์เซีย และมีความสูงเป็ นอันดับ 3 ของ จากนัน้ ให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินรุสตาเวลี่ (Rustaveli Street) ซึ่งเป็ นถนน
ใหญ่ของเมืองที่มชี ่อื เสียง และกลิน่ ไอแบบยุโรป อาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มรี ู ปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วย
ร้านค้าที่มสี นิ ค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย ตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่เป็ นสินค้าพื้นเมือง
อันหลากหลาย

คา่
พักที่

 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
 โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด

เดอะ โครนิ เคิล ออฟ จอร์เจีย – ซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี - ทบิลซิ ่ี

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เดอะ โครนิ เคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เป็ นอนุ สาวรียท์ ่ตี งั้ อยู่บนเนินเขาใกล้กบั
อ่างเก็บนา้ ทบิลซิ ี อนุสาวรียเ์ ป็ นที่รูจ้ กั กันว่าเป็ นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมา
กรชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปี แห่งอานาจอธิปไตย
ของจอร์เจีย และ 2,000 ปี แห่งศาสนาคริสต์ในจอร์เจีย เสายักษ์ทงั้ 16 หลังบนเนินเขาสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย
และผูป้ กครองรวมถึงฉากทางศาสนา จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิกนากี (Sighnaghi) ระยะทาง 109 ก.ม. เป็ น
เมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตี ตัง้ อยู่ทางด้านใต้ของประเทศ เป็ นเมืองเล็กๆ ที่มพี ้ นื ที่ประมาณ
2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คนมีการปลูกพืชพันธุไ์ ม ้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ ต์ ่าง ๆ
จึงทาให้เป็ นเมืองที่มคี วามสาคัญที่มกี ารทาเหล ้าไวน์ ผลิตพรม และผลิตอาหารที่สาคัญของจอร์เจีย ซึ่งต่อมาได้รบั การบูรณะ
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และปรับปรุงให้มคี วามเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ มากมาย จึงทาให้มี
ชื่อ เสีย งสาหรับ นัก ท่ อ งเที่ย วให้ท่ า นได้ชมความ
สวยงาม และบรรยากาศของเมืองซิกนากี ที่ตงั้ อยู่
ในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญ่ท่มี ีภูมอิ ากาศแบบสี่
ฤดู ใ นหนึ่ ง ปี ในช่ ว งฤดู ร อ้ นมีอุ ณ หภู มิสู ง ที่สุ ด
ประมาณ 25 องศาเซลเซีย ส ส่ ว นในฤดู ห นาว
อุณหภูมจิ ะอยู่ท่ปี ระมาณ 1 องศา

คา่
พักที่

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ วิหารบอดี (Bodbe Monastery) เป็ นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นบั ถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกถูก
สร้า งขึ้น ในครัง้ แรกราวศตวรรษที่ 9 และ
ต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ได้มกี าร สร้างต่อเติม
ขึ้นมาอีก จนกระทัง่ วิหารแห่งนี้มคี วามสาคัญ
และเป็ นหนึ่ ง ในวิ ห ารที่ จ ะมี น าท่ อ งเที่ ย ว
เดินทางมาทาพิธีแสวงบุญ นาท่านออกเดินทาง
สู่ ควาเรลี (Kvareli) ระยะทาง 60 ก.ม.
แคว้นคาเคติ ที่เป็ น 1 ในเขตที่เป็ นแหล่งผลิต
ไวน์ของจอร์เจีย ที่มอี ากาศเหมาะต่อการปลูก
องุน่ ทาไวน์ โดยมีการทาอุโมงค์สกัดเข ้าไปในภูเขาขนาดมหึมา จานวน 15 อุโมงค์ มีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์ เพื่อให้เป็ นที่
เก็บไวน์ในอุณหภูมเิ หมาะสม จากนัน้ ให้ท่านได้ชมิ ไวน์คูวาเรลี รสเลิศ ไวน์ทอ้ งถิ่นที่มชี ่อื เสียงที่สุดในภูมภิ าคและสามารถซื้อ
กลับได้ในราคาย่อมเยาว์ (จอร์เจียมีช่อื เสียงเรื่ องไวน์ท่ที ่านไม่เคยได้ทราบมาก่อนทัง้ ไวน์ดา หรือ ไวน์เหลือง เนื่องด้วย
วิธีการทาไวน์และพันธุ อ์ งุ่นของจอร์เจีย จะมีความพิเศษ ไวน์แดงจะเขม้ จนสีออกดา ส่วนไวน์ขาวจะเขม้ จนออกเหลือง)
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi)
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารท้องถิ่น พิเศษลิ้มรสไวน์จอร์เจีย และการแสดงท้องถิ่น
 โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่แปด

ทบิลิซ่ี – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กลางวัน

09.40 น.
20.30 น.

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ009 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง 45 นาที
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการต่อท่านและเงือ่ นไขการให้บริการ

เที่ยวฟิ น บินตรง จอร์เจีย Grand and Great of Georgia 8 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ
2 ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

14 – 21 มี.ค. 63
21 – 28 มี.ค. 63
28 มี.ค. – 04 เม.ย. 63
04 – 11 เม.ย. 63
18 – 25 เม.ย. 63
25 เม.ย. – 02 พ.ค. 63

42,990.42,990.43,990.43,990.42,990.42,990.-

42,990.42,990.43,990.43,990.42,990.42,990.-

7,990.7,990.7,990.7,990.7,990.7,990.-

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ ไม่มีหอ้ งพักชนิ ดที่พกั 3 ท่าน
กรณี ท่มี าไม่ครบคู่ ต้องใช้หอ้ งพักแบบเดี่ยวเท่านั้น
เนื่ องด้วยโปรแกรมมีไฟลท์บินเหมาลา ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั จอยแลนด์
อัตราค่าบริการนี้ รวม










ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัด ระบุวนั เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
ภาษีนา้ มันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 6 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่ จะต้องเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่ นแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข ้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 25 กก. จากัดท่านละ 1 ใบ เท่านัน้
ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวติ กรณีอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
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อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผู ้เดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดืม่ สัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข ้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข ้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับนา้ หนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนด 25 กก.
 ค่าทิปไกด์ท ้องถิ่น,ทิปคนขับรถ และทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท/ทริป (ชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลืองวดสุดท้าย) *** เด็ก
ชาระเท่ากับผูใ้ หญ่ ยกเว้นเด็กทารก ***

เงื่อนไขการสารองที่นงั ่
1. กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านัน้ โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
3. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทงั้ หมดนี้แล ้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทัง้ หมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมวี
ซ่า ยกเว้นในกรณีวนั หยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาโดยไม่มเี งือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิ้น
2. ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 70%
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯ เป็ นผูย้ ่นื วีซา่ ให้ เมือ่ ผลวีซา่ อนุมตั ิ หากยกเลิกการเดินทาง บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด

เงื่อนไขการให้บริการ
1. โปรแกรมทัวร์น้จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 30 ท่าน รวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล ้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทาง 10 –
14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท, กรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทาง 15 – 19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท
2. ในกรณีท่ที างประเทศจอร์เจีย หรือ ประเทศ อาร์เมเนีย สัง่ ให้มีการระงับการให้วซี ่าา ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อดาเนินการขอวีซ่าโดยตรงกับทางศูนย์รบั ยื่นวีซ่า
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข ้อสรุปและข ้อตัดสินใด ๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุติส้นิ สุดสมบูรณ์
4. บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
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5. รายการทัวร์น้ เี ป็ นการท่องเทีย่ วแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner) เท่านัน้
6. อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการ
ในกรณีท่มี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลีย่ นได้ปรับขึ้นในช่วงใกล ้วันที่คณะจะเดินทาง
7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการ
ได้
8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9. ค่าบริการที่ทา่ นชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ทอ่ งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
12. บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดินทางของผู ้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป
ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ
อื่น ๆ ที่เข ้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข ้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าว
ทัง้ สิ้น
13. หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข ้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
14. ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าที่ผู ้เดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่าง ๆ
18. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผู ้เดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ ดินทางไป
19. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุในรายการ
ท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข ้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
21. กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณีถา้
ท่านออกตัวภายในโดยไม่
๋
แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
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22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบ หากเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้

