
 FT-TBS XJ4AB  เที�ยวฟิน บนิตรง จอรเ์จยี กมั-มา-โจ-๊บา (พกั ROOMS HOTEL KAZBEGI) 7 วนั 4 คนื  Page  1  of  12 



 วนัที�หนึ�ง  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู) 

 23.00  น  .  คณะ  พรอ้ม  กนั  ณ  ท่า  อากาศยาน  สวุรรณ  ภ ู มิฯ  อาคาร  ผู ้ โดยสาร  ขา  ออก  ระหวา่ง  ประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สาย  การ  บนิ  แอร ์  เอเชีย 

 เอก็ซ ์ เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวย  ความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร 

 วนั  ที�  สอง  กรุงเทพฯ  –  กรุง  ทบ ิ ล ิ ซี�  –  เมือ  งมิสเคตา้  –  ว ิ หา  รส  เว  ต ิ สเคอ  เวร ี –  ว ิ หาร  จ  วาร ี –  ป้อ  มอ  นานู  ร ี –  เมือง  กู  ดา  อรู ี (  พกั  ROOMS 

 HOTEL KAZBEGI) 

 01.30  น  .  ออก  เดนิ  ทาง  สู่  กรุง  ทบ ิ ลซีิ  ประเทศ  จอรเ์จยี  โดย  สาย  การ  บนิ  แอร ์  เอเชีย  เอก็ซ ์ เที�ยว  บนิ  ที�  XJ  908  ใช ้ เวลา  เดนิ  ทาง  9  ชั �วโมง 

 55 นาท ี เสริฟ์อาหารและนํ�าดื�มบนเครื�อง 

 08.00  น  .  เดนิ  ทาง  ถงึ  สนาม  บ ิ นท  บลิซีิ  ประเทศ  จอรเ์จยี  (  เวลา  ทอ้ง  ถิ�น  ชา้  กว่า  ประเทศไทย  3  ชั �วโมง  )  หลงั  ผ่าน  ข ั�น  ตอน  การ  ตรวจ  คน  เขา้ 

 เมอืง  และ  รบั  สมัภาระ  เรยีบรอ้ย  แลว้  นาํ  ท่าน  ออก  เดนิ  ทาง  สู่  เมือ  งมิสเคตา้  (Mtskheta)  ระยะ  ทาง  40  ก  .  ม  .  มสิ  เคตา้  เคย  เป็น 

 เมอืง  หลวง  แห่ง  แรก  ของ  ประเทศ  จอรเ์จยี  สมยั  อาณา  จกัร  ไอ  บเีรยี  (Kingdom  of  Iberia)  ซึ�ง  เป็น  ราช  อาณาจกัร  ของ  จอรเ์จยี  ใน 

 ช่วง  500  ปี  ก่อน  ครสิตกาล  เป็น  ศูนยก์ลาง  ทาง  ศาสนา  ที�  สาํคญั  และ  มอีายุ  เก่า  แก่  ที�สุด  ของ  จอรเ์จยี  อายุ  มาก  กวา่  3,000  ปี  ต่อ 

 มา  องค ์ การ  ยู  เนส  โก  ได ้ ขึ�น  ทะเบยีน  โบราณ  สถาน  แห่ง  เมอื  งมสิเคตา้  (Historical  monument  of  Mtskheta)  เป็น  มรดก  โลก 

 เมื�อ  ปี  ค  .  ศ  .1994  นาํ  ท่าน  ชม  ว ิ หาร  จ  วาร ี (Jvari  Monastery)  ซึ�ง  เป็น  วหิาร  ใน  รูป  แบบ  ของ  ครสิต ์ ศาสนา  แบบ  จอรเ์จยี  นอ  อรโ์ธด ็

 อกซ ์  สรา้ง  ขึ�น  ใน  ราว  ศตวรรษ  ที�  6  วหิาร  แห่ง  นี�  ต ั�ง  อยู่  บน  ภเูขา  ที�  ม ี แมน่ํ �า  สอง  สาย  ไหล  มา  บรรจบ  กนั  คอื  แมน่ํ �า  มคิ  วาร ี และ  แม ่ นํ �า 

 อรกั  ว ี และ  หาก  มอง  ออก  ไป  เมอื  งมทิสเคตา้  ไป  ยงั  บรเิวณ  ที�  กวา้ง  ใหญ่  ซึ�ง  ใน  อดตี  เคย  เป็น  อาณาจกัร  ของ  ไอ  บเีรยี  (Kingdom  of 

 Iberia)  จาก  นั�น  เดนิ  ทาง  ไปชม  ว ิ หา  รส  เว  ต ิ สเคอ  เวร ี  (Svetitkhoveli  Cathedral  )     ซึ�ง  คาํ  วา่  Sveti  หมาย  ถงึ  "  เสา  "  แล  ะ 

 Tskhoveli  หมาย  ถงึ  "  ชวีติ  "  โดย  ความ  หมาย  รวม  กนั  หมาย  ถงึ  วหิาร  เสา  ที�  ม ี ชวีติ  โบสถ ์ แห่ง  นี�  ถอื  เป็น  ศูนยก์ลาง  ทาง  ศาสนา  ที� 

 ศกัดิ�สทิธิ�  ที�สุด  ของ  จอรเ์จยี  สรา้ง  ขึ�น  โดย  สถาปนิก  ชาว  จอรเ์จยี  ม ี ขนาด  ใหญ่  เป็น  อนัดบั  สอง  ของ  ประเทศ  อกี  ท ั�ง  ยงั  เป็น  ศูนยก์ลาง 

 ที�ทาํใหช้าวจอรเ์จยีเปลี�ยนความเชื�อและหนัมานบัถอืศาสนาครสิต ์   

 กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ�น 

 บ่าย  นาํ  ท่าน  ออก  เดนิ  ทาง  ไป  ตาม  ทางหลวง  ที�  สาํคญั  ใน  อดตี  ถนน  เสน้  นี�  เป็น  เป็น  เสน้  ทาง  สาํหรบั  เชื�อม  ต่อ  ทาง  ทหาร  ที�  เรยีก  วา่  Georgian 

 Military  Highway  สรา้ง  ขึ�น  โดย  สหภาพ  โซเวยีต  ใน  สมยั  ที�  จอรเ์จยี  ตก  อยู่  ภาย  ใต ้ การ  ปกครอง  สาํหรบั  ใช ้ เป็น  เสน้  ทาง  มายงั 

 ภมูภิาค  แห่ง  นี�  ชม  ววิ  ทวิทศัน ์ ของ  เทอืก  เขา  คอ  เคซสั  (Greater  Caucasus)  เป็น  เทอืก  เขา  สูง  ขนาด  ใหญ่  แห่ง  หนึ�ง  ของ  ทวปี 

 ยุโรป  ม ี ความ  ยาว  ประมาณ  1,100  กม  .  และ  เป็น  เสน้  ก ั�น  พรมแดน  ระหวา่ง  สหพนัธรฐั  รสัเซยี  กบั  สาธารณรฐั  จอรเ์จยี  ระหวา่ง  ทาง 
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 ให ้ ท่าน  แวะ  ชม  ป้อ  มอ  นานู  ร ี  (Ananuri  Fortress)  ป้อม  ปราการ  เก่า  แก่  ถกู  สรา้ง  ขึ�น  ราว  ศตวรรษ  ที�  16  –  17  ปจัจบุนั  ยงั  คง  ม ี

 ซาก  กาํแพง  ที�  ลอ้ม  รอบ  ป้อม  ปราการ  เปรยีบ  เสมอืน  มา่น  ที�  ซ่อน  เรน้  ความ  งดงาม  ของ  โบสถ ์  ท ั�ง  2  หลงั  ที�  ต ั�ง  อยู่  ภายใน  ซึ�ง  เป็น 

 โบสถ ์ ของ  ชาว  เวอร ์  ภายใน  ม ี หอคอย  ทรง  เหลี�ยม  ขนาด  ใหญ่  ต ั�ง  ตระหงา่น  หาก  มอง  จาก  มมุ  สูง  ของ  ป้อม  ปราการ  นี�  ลงมา  จะ  มอง 

 ทศันียภาพที�สวยงามของอ่างเกบ็นํ �าชนิวาร ี(Zhinvali) 

 สมคมรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางต่อไปยงั  เมืองกูดาอรู ี(Gudauri)  กูดาอูรเีป็นเมอืงพกัผ่อนสาํหรบันกัท่องเที�ยว มกีจิกรรม 

 ยอดนิยมคอื เลน่สกรี ีที�ต ั�งอยู่บรเิวณที�ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ มคีวามสูงจากระดบันํ�าทะเลประมาณ 2,100 

 เมตร เดนิทางเขา้สู่โรงแรมที�พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 คํ �า    รบัประทานอาหารคํ �า รา้นอาหาร หรอื หอ้งอาหารโรงแรม 

 หากตอ้งการอบัเกรดหอ้งพกัเป็นโซนดา้นหนา้ มีค่าใชจ้า่ยเพิ�ม 1,000 บาท ต่อหอ้ง 

 โปรดแจง้ความประสงคล์ว่งหนา้ อย่างนอ้ย 15 วนั กอ่นเดินทางเขา้พกั (ท ั�งนี� ขึ�นอยู่จาํนวนหอ้งพกัที�คงเหลอื) 

 พกัที�    โรงแรม  ROOMS HOTEL KAZBEGI  หรอืเทยีบเท่า  4 ดาว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน เท่านั�น) 

 วนัที�สาม  นั �งรถ 4WD – โบสถเ์กอรเ์กตี�  – เมืองกูดาอรู ี– อนุสรณ์สถานรสัเซีย จอรเ์จยี – กรุงทบลิซีิ� 

 เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 10.00 น.  เดนิทางออกจากโรงแรมที�พกัไปยงัจดุจอดรถเพื�อเปลี�ยนรถ  4  WD  (รถขบัเคลื�อน 4 ลอ้)  เดนิทางขึ�นสู่ใจกลางหบุเขาคอเคซสั 
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 (Caucasus)  ชม  ความ  งาม  ของ  โบสถ ์ เกอร ์ เก  ตี�   (Gergeti  Trinity  Church)  สรา้ง  ขึ�น  ราว  ศตวรรษ  ที�  14  ม ี อกี  ชื�อ  เรยีก  กนั  วา่ 

 ท  สมนิ  ดา  ซา  มบีา  (Tsminda  Sameba)  ชื�อ  ที�  เรยีก  ที�  นิยม  กนั  ของ  โบสถ ์ ศกัดิ�  แห่ง  นี�  สถาน  ที�  แห่ง  นี�  ต ั�ง  อยู่  รมิ  ฝั �ง  ขวา  ของ  แม ่ นํ �า  ชค 

 เฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี� 

 (  ใน  กรณี  ที�  ถนน  ถกู  ปิด  ก ั�น  ดว้ย  หมิะ  และ  สง่  ผลก  ระ  ทบ  ต่อ  การ  เดิน  ทาง  ขึ�น  ไป  ยงั  โบสถ ์ และ  จุด  ชม  ววิ  ทาง  บรษิทั  ขอ  สงวน  สทิธิ�  ใน 

 การเปลี�ยนแปลงสถานที�ท่องเที�ยวหรอืสลบัรายการตามความเหมาะสม) 

 กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิ�น) 

 บ่าย  ระหวา่ง  ทาง  แวะ  ชม  อนุสรณ์  สถาน  รสัเซีย  –  จอรเ์จยี  (Russia-Georgia  Friendship  Monument)  อนุสรณ ์ สถาน  หนิ  โคง้ 

 วงแหวน  ขนาด  ใหญ่  สรา้ง  ขึ�น  ในปี  1983  เพื�อ  เฉลมิ  ฉลอง  ครอบ  รอบ  200  ปี  ของ  สนธ ิ สญัญา  จอร ์ จ ี เอฟ  สก ี  (Treaty  of 

 Georgievski)  และแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีตกบัจอรเ์จยี 

 นาํท่านออกเดนิทางกลบัไปยงั  กรุงทบลิซีิ  ใชเ้วลาเดนิทาง  ประมาณ 1.30 ช ั �วโมง 

 คํ �า    รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร หรอื รา้นอาหาร 

 พกัที�    โรงแรม  IVERIA INN HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 3  ดาว 

 วนัที�สี�  เมืองกอรี� – พพิธิภณัฑสตาลนิ – เมืองถํ�าอพุลสิชิเค่ – กรุงทบลิซีิ 

 FT-TBS XJ4AB  เที�ยวฟิน บนิตรง จอรเ์จยี กมั-มา-โจ-๊บา (พกั ROOMS HOTEL KAZBEGI) 7 วนั 4 คนื  Page  4  of  12 



 เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํ  ท่าน  ออก  เดนิ  ทาง  สู่  เมือง  กอ  รี�  (Gori)  ระยะ  ทาง  65  ก  .  ม  .  กอ  รี�  เมอืง  แห่ง  ประวตัศิาสตร ์ อกี  ท ั�ง  ยงั  เป็น  เมอืง  ที�  ให ้ กาํเนิด  บคุคล 

 สาํคญั  ของ  อดตี  ผูน้าํ  โลก  อย่าง  “  โจ  เซฟ  ส  ตา  ลนิ  ”  (Joseph  Stalin)  ผู ้ ปกครอง  สหภาพ  โซเวยีต  ใน  ยุค  ศตวรรษ  ที�  1920  ถงึ 

 1950  ส  ตา  ล ิ น  เป็น  ผู ้ นาํ  ที�  มชีื�อ  เสยีง  ของ  สหภาพ  โซเวยีต  ที�  ม ี บท  บา  ทนาํ  ใน  สงคราม  รุก  รบ  ที�  เอาชนะ  ฝ่าย  อกัษะ  นาซ ี  เยอรมนั  เขา้ 

 เยี�ยม  ชม  พพิธิ  ภณัฑ ์ ส  ตา  ลนิ  (Joseph  Stalin  Museum)  ผูน้าํ  คน  สาํคญั  ของ  พรรค  บอล  เช  วดิ  พพิธิ  ภณัฑ ์ ส  ตา  ลนิ  เป็น 

 พพิธิภณัฑ ์ อย่าง  เป็น  ทางการ  แห่ง  เดยีว  ใน  โลก  ที�  ระ  ลกึ  ถงึ  ส  ตา  ลนิ  ประกอบ  ไป  ดว้ย  หอ้ง  จดั  แสดง  นิทรรศการ  7  หอ้ง  นบั  ต ั�งแต่ 

 เกดิ  จน  เตบิโต  จน  นาํ  ไป  สู่  การ  ขึ�น  เป็น  ผูน้าํ  ของ  พรรค  บอล  เช  วคิ  ใน  กลุม่  ประ  เท  ส  สหภาพ  โซเวยีต  ภาพ  ต่างๆ  บอก  เลา่  เรื�อง  ราว 

 กจิกรรม  การ  ปฏวิตั ิ  รวม  ถงึ  สิ�งของ  เครื�อง  ใช ้ ส่วน  ตวั  ของ  ส  ตา  ลนิ  ใน  ขณะ  ที�  ยงั  ม ี ชวีติ  ภายนอก  พพิธิภณัฑ ์ ยงั  ม ี รถไฟ  และ  บา้  นข  อง 

 สตาลนิ จดัแสดงไวก้ลางแจง้ 

 กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั 

 บ่าย  จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  เดนิ  ทาง  สู่  เมือง  โบราณ  อ ุ พล ิ ส  ชิเค  (Uplistsikhe  Cave  Town)  หนึ�ง  ใน  เมอืง  ถํ �า  เก่า  แก่  ของ  จอรเ์จยี  ใน  แถบ  นี� 

 เคย  ม ี การ  ต ั�ง  ถิ�นฐาน  กนั  มา  นาน  แลว้ก  วา่  3,000  ปี  ใน  อดตี  ช่วง  ยุค  โบราณ  ก่อน  ยุค  กลาง  (Hellenistic  and  Late  Antique 

 periods)  ช่วง  500  ปี  ก่อน  ครสิตกาล  ถงึ  ค  .  ศ  .  500  เมอืง  นี�  เคย  เป็น  ศูนยก์ลาง  ทาง  ศาสนา  และ  วฒันธรรม  และ  ช่วง  ที�  เมอืง  นี�  ม ี

 ความ  เจรญิ  สูงสุด  อยู่  ใน  ช่วง  ค  ร ิ สต  วรรษ  ที�  9  ถงึ  11  ก่อน  จะ  ถกู  รุกราน  โดย  ชาว  มองโกล  ใน  ช่วง  ครสิต ์ ศตวรรษ  ที�  13  และ  ถกู 

 ปลอ่ย  ให ้ เป็น  เมอืง  รา้ง  ท่าน  จะ  ได ้ พบ  กบั  ศาสน  สถาน  ที�  ม ี หอ้ง  โถง  ขนาด  ใหญ่  ที�  ชาว  เพ  แกน  (  ลทัธ ิ ทอ้ง  ถิ�น  )  ใช ้ เป็น  ที�  ประกอบ 

 พธิกีรรม  ซึ�ง  เป็น  ลทัธ ิ บูชา  ไฟ  เป็น  ลทัธ ิ ของ  คนใน  แถบ  นี�  ก่อน  ที�  ศาสนา  ครสิต ์ จะ  เขา้  เมื�อ  1,700  ปี  ก่อน  ครสิตกาล  และ  ยงั  ม ี หอ้ง 

 ต่างๆ ซึ�งคาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิตท์ี�สรา้งขึ�นในช่วงศตวรรษที� 9 
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 นาํท่านออกเดนิทางกลบัไปยงั  กรุงทบลิซีิ  ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ช ั �วโมง โดยประมาณ 

 คํ �า    รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร 

 พกัที�    โรงแรม  IVERIA  INN HOTEL  หรอื เทยีบ  เท่า 3 ดาว 

 วนัที�หา้  อทุยานซาลกา แคนยอน – สะพานเพชรแกว้ – เดอะ โครนิเคลิ ออฟ จอรเ์จยี – มหาวหิารศกัดิ�สทิธิ�ทบลิซีิ – มื�อคํ �า 

 เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  เดนิ  ทาง  ไป  ยงั  เขต  อนุรกัษ ์ ธรรม  ชา  ต ิ ซา  ลกา  แคน  ยอน  (Tsalka  Canyon)  อทุยาน  ยอด  นิยม  สาํหรบั  พกั  ผ่อน 

 ใน  วนั  หยุด  ของ  ชาว  เมอืง  เยี�ยม  ชม  สะพาน  เพชร  แกว้  (Diamond  Bridge)  สะพาน  แห่ง  นี�  ก่อสรา้ง  ขึ�น  จาก  ความ  ร่วม  มอื  ของ 

 บรษิทั  สญัชาต ิ อสิราเอล  และ  จอรเ์จยี  ใน  นาม  กลุม่  Kass  Group  โดย  ผู ้ สรา้ง  ได ้ รบั  แรง  บนัดาล  ใจมา  จาก  รูป  ทรง  และ  ที�  ต ั�ง  ของ 

 หบุเขา  และ  ม ี จดุ  มุง่  หมาย  เพื�อ  สรา้ง  สถาปตัยกรรม  ที�  น่า  ตื�น  เตน้  และ  น่า  จดจาํ  สาํหรบั  ผู ้ มา  เยอืน  ตวั  สะพาน  ม ี ความ  ยาว  240 

 เมตร  ความ  สูง  เหนือ  หบุเขา  280  เมตร  บรเิวณ  ช ั�น  ลา่ง  ของ  อาคาร  เปิด  บรกิาร  เป็น  ม ิ นิ  บาร ์  "Diamond  bar"  สามารถ  ส ั �ง 

 เครื�อง  ดื�ม  และ  เพลดิเพลนิ  กบั  ววิ  ทวิทศัน ์ ของ  ธรรมชาต ิ โดย  รอบ  แบบ  360⁰  ม ี นํ �าตก  และ  ลาํธาร  ขนาด  เลก็  ไหล  ผ่าน  อยู่  เบื�อง 

 ลา่ง 

 กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ�น 

 บ่าย  นาํ  ท่าน  ออก  เดนิ  ทาง  กลบั  สู่  กรุง  ทบ ิ ลซีิ  เยี�ยม  ชม  เดอะ  โค  รนิเคลิ  ออฟ  จอรเ์จยี  (The  Chronicle  of  Georgia)  เสา  หนิ  สลกั 

 ศิลปกรรม  แบบ  เปอรเ์ซยี  ขนาด  ใหญ่  จาํนวน  16  ตน้  ต ั�ง  อยู่  บน  ภเูขา  สูง  เป็น  จดุ  ชม  ววิ  เมอืง  มมุ  สูง  ที�  สวยงาม  สะทอ้น  ถงึ 

 ประวตัศิาสตร ์ ของ  จอรเ์จยี  และ  ผู ้ ปกครอง  รวม  ถงึ  ฉาก  ทาง  ศาสนา  เสา  แต่ละ  ตน้  ม ี ขนาด  ถงึ  10  คน  โอบ  ม ี ความ  สูง  ถงึ  35  เมตร 

 ซึ�งเสาแต่ละตน้ไดบ้นัทกึเรื�องราวทางประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีเอาไวใ้นรูปแบบของงานจติรกรรมนูนตํ �าอนุสาวรยี ์

 เป็น  ที�  รูจ้กั  กนั  วา่  เป็น  อนุสรณ ์ สถาน  ทาง  ประวตัศิาสตร ์ ของ  จอรเ์จยี  ถกู  สรา้ง  ขึ�น  โดย  จติรกร  ประต ิ มา  กร  ชาว  จอรเ์จยี  –  รสัเซยี 

 และ  สถาปนิก  ชื�อ  Zurab  Tsereteli  อนุสรณ ์ ถกู  สรา้ง  ขึ�น  เพื�อ  เฉลมิ  ฉลอง  3,000  ปี  การ  ได ้ มา  ซึ�ง  อาํนาจ  อธปิไตย  ของ  ชาว 

 จอรเ์จยีและในวาระ 2,000 ปี แห่งการแผ่ขยายของศาสนาครสิตนิ์กายออรโ์ธดอกซใ์นจอรเ์จยี 
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 นาํ  ท่าน  ชม  มหา  วหิาร  ศกัดิ�  ส ิ ทธิ�  ทบ ิ ลซีิ  (Holy  Trinity  Cathedral  of  Tbilisi)  หรอื  อกี  ชื�อ  หนึ�ง  คอื  โบสถ ์ Sameba  เป็น  โบสถ ์

 หลกั  ของ  ค  ร ิ สต  จกั  รอ  อร ์ ทอ  ดอก  ซ ์ จอรเ์จยี  อกี  ท ั�ง  ยงั  ถกู  จดั  ให ้ เป็น  สิ�ง  ก่อสรา้ง  ทาง  ศาสนา  ที�  ม ี ขนาด  ใหญ่  มาก  ที�สุด  ใน  แถบ  อ่าว 

 เปอรเ์ซยี และมคีวามสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก 

 คํ �า    รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร พรอ้มรบัชมการแสดง  ดนตรทีอ้งถิ�น 

 พกัที�    โรงแรม  IVERIA INN HOTEL  หรอื เทยีบเท่า  3 ดาว 

 วนั  ที�  หก  ป้อม  ปราการ  นา  ร ิ คา  ลา่  (  เคเบลิ  คาร ์ )  –  Mother  of  Georgia  –  โบสถ ์ เม  เตห ์ ค ี  –  สะพาน  แหง่  สนัตภิาพ  –  โรง  อาบ  นํ�าแร ่

 โบราณ – มสัยดิ จูมาร ์– อสิระชอ้ปปิ� งย่านการคา้ รุสทาเวล ี– สนามบนิทบลิซีิ 

 เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํ  ท่าน  ขึ�น  กระเชา้  ไฟฟ้า  (  เคเบลิ  คาร ์ )  สู่  ป้อม  นา  ร ิ คา  ลา่  (Narikala  Fortress)  ชม  ป้อม  ปราการ  โบราณ  สรา้ง  ใน  ราว  ศตวรรษ  ที� 

 4  ใน  รูป  แบบ  ของ  ชู  ร ิ สท  ซเิค  และ  ต่อ  มา  ใน  ราว  ศตวรรษ  ที�  7  สมยั  ของ  ราชวงศ ์ อู  มยั  ยาด  ได ้ ม ี การ  ก่อสรา้ง  ต่อ  ขยาย  ออก  ไป  อกี  และ 

 ต่อ  มา  ใน  สมยั  ของ  กษตัรยิ ์ เดวดิ  (  ปีค  .  ศ  .1089-1125)  ได ้ ม ี การ  สรา้ง  เพิ�ม  เตมิ  ขึ�น  อกี  ซึ�ง  ต่อ  มา  เมื�อ  พวก  มองโกล  ได ้ เขา้  มา  ยดึ  ครอง 

 กไ็ด ้ เรยีก  ชื�อ  ป้อม  แห่ง  นี�  วา่  นา  รนิ  กาลา  (Narin  Qala)  ซึ�ง  ม ี ความ  หมาย  วา่  ป้อม  เลก็  ชม  รูป  ปั�น  Mother  of  a  Georgia  หรอื 

 อกี  ชื�อ  หนึ�ง  คอื  Kartlis  Deda  เป็น  รูป  ปั�น  หญงิ  สาว  สูง  20  เมตร  บน  ยอด  เขา  โซ  โล  ลาก ิ (Solo  Laki  Hill)  ใน  นคร  ทบ ิ ลซิ ี โดย  รูป 

 ปั�น  นี�  สรา้ง  ขึ�น  ในปี  ค  .  ศ  .  1958  เพื�อ  ฉลอง  นคร  ทบ ิ ล ิ ซ ี อายุ  ครบ  1,500  ปี  และ  เป็น  รูป  ปั�น  ที�  สะทอ้น  ถงึ  จติ  วญิญาณ  และ  นิสยั  ของ 

 คน  จอรเ์จยี  ได ้ เป็น  อย่าง  ด ี  มอื  ขา้ง  หนึ�ง  ของ  รูป  ปั�น  จะ  ถอื  ดาบ  ส่วน  มอื  อกี  ขา้ง  หนึ�ง  จะ  ถอื  แกว้  ไวน ์ ซึ�ง  ม ี ความ  หมาย  วา่  หาก  ใคร  ที�มา 

 เยอืน  จอรเ์จยี  แบบ  ศตัรู  เธอ  จะ  ใช ้ ดาบ  ใน  มอืขวา  ฟาด  ฟนั  ให ้ แดดิ�น  แต่  หาก  ใคร  ที�มา  เยอืน  อย่าง  เป็น  มติร  เธอ  จะ  ตอ้นรบั  ดว้ย  ไวน ์

 ในมอืซา้ยอย่างอบอุ่นและอิ�มหนาํสาํราญ 

 นาํ  ท่าน  ไปชม  โบสถ ์ เม  เตห ์ ค ี (Metekhi  Church)  โบสถ ์ ที�  ม ี ประวตัศิาสตร ์ อยู่  คู่  บา้น  คู่  เมอืง  ของ  ทบ ิ ลซิ ี ต ั�ง  อยู่  บรเิวณ  รมิ  หนา้ผา 

 ของ  แม ่ นํ �า  ม  ทวา  ร ี  เป็น  โบสถ ์ หนึ�ง  ที�  สรา้ง  อยู่  ใน  บรเิวณ  ที�  ม ี ประชากร  อาศยั  อยู่  ซึ�ง  เป็น  ประเพณี  โบราณ  ที�  ม ี มา  แต่  ก่อน  กษตัรยิ ์ วาค 

 ตงั ที� 1 แห่งจอรก์าซาล ีไดสร้า้งป้อมและโบสถไ์วท้ี�บรเิวณนี� ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 - 1284 
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 กลางวนั    รบัประทานอาหาร  กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บ่าย  จาก  นั�น  เดนิ  ชม  บรเิวณ  ย่าน  เมอืง  เก่า  โรง  อาบ  นํ�าแร ่ เกา่  แก ่  (Bath  Houses)  ที�  นี�  มชีื�อ  เสยีง  ใน  เรื�อง  บอ่นํ �า  รอ้น  กาํมะถนั  ธรรมชาต ิ

 ชม  ดา้น  นอก  มสัยดิ  จู  มาร ์ (Juma  Mosque)  มสัยดิ  เก่า  แก่  ย่าน  เมอืง  เก่า  เป็น  มสัยดิ  หนึ�ง  ที�  งดงาม  แห่ง  หนึ�ง  เลย  ก ็ วา่  ได ้ มสัยดิ  นี� 

 สรา้งขึ�นในศตวรรษที� 12 ภายในตกแต่งและประดบัดาดว้ยหนิและโมเสก 

 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  สู่  สะพาน  แหง่  สนัตภิาพ  (  The  Bridge  Of  Peace)  เป็น  อกี  หนึ�ง  งาน  สถาปตัยกรรม  ที�  น่า  สนใจ  ใน  เมอืง  ทบ ิ ลซิ ี

 ออกแบบ  โดย  สถาปนิก  ชา  วอ ิ ตา  เลี�ยน  ชื�อ  Michele  De  Lucchi  สะพาน  ม ี ความ  ยาว  ที�  150  ม  .  ลกัษณะ  การ  ออกแบบ  ร่วม  สมยั 

 เปิด  อย่าง  เป็น  ทางการ  เมื�อ  วนั  ที�  6  พฤษภาคม  2010  โครงสรา้ง  นั�น  ถกู  ออกแบบ  และ  สรา้ง  ที�  ประเทศ  อติาล ี  และ  นาํ  เขา้  ส่วน 

 ประกอบ  โดย  รถ  บรรทกุ  มากกวา่  200  คนั  เพื�อ  เขา้  มา  ตดิ  ต ั�ง  ใน  กรุง  ทบ ิ ลซิ ี ต ั�ง  เด่น  บน  แม ่ นํ �า  มตค  วาร ี (Mtkvari  River)  สามารถ 

 มองเหน็ไดห้ลายมมุจากในเมอืง 

 จาก  นั�น  ให ้ ท่าน  อสิระ  ถนน  คน  เดิน  รุ  ส  ทา  เวล ี (Rustaveri  Street)  ชื�อ  ถนน  ถกู  ต ั�ง  ขึ�น  ตาม  ชื�อ  ของ  กว ี เอก  ชาว  จอรเ์จยี  ใน  ยุค  กลาง 

 ถนน  สาย  นี�  เริ�ม  ต ั�งแต่  ใจกลาง  จต ุ รสั  เสรภีาพ  ตาม  รายทาง  ม ี อาคาร  รา้น  คา้  รา้น  อาหาร  และ  เป็น  ที�  ต ั�ง  สาํนกังาน  อาคาร  รฐับาล  โรง 

 ละคร  โอ  เปร่า  ที�  ม ี สถาปตัยกรรม  อนั  สวยงาม  ตลอด  สอง  ขา้ง  ทาง  และ  ใน  ยาม  คํ �าคนื  ถนน  สาย  นี�  จะ  สวยงาม  มาก  เป็น  พเิศษ  ดว้ย  การ 

 ตกแต่งจากการประดบัไฟตามอาคารเก่าแก่ เรยีกไดว้า่ถนนรุสทาเวล ีเป็นถนนที�สวยและคุม้ค่าแก่การเยี�ยมชม 

 FT-TBS XJ4AB  เที�ยวฟิน บนิตรง จอรเ์จยี กมั-มา-โจ-๊บา (พกั ROOMS HOTEL KAZBEGI) 7 วนั 4 คนื  Page  8  of  12 



 เยน็    อสิระอาหารเยน็ 

 สมควรแก่เวลา  นาํท่านเดนิทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาต ิ ทบ ิ ลซีิ  เชค็อนิและรบับตัรโดยสาร 

 23.55  น  .  ออก  เดนิ  ทาง  สู่  กรุงเทพฯ  ประเทศไทย  โดย  สาย  การ  บนิ  แอร ์ เอเชีย  เอก็ซ ์ เที�ยว  บนิ  XJ  911  ใช ้ เวลา  เดนิ  ทาง  7  ชั �วโมง  55  นาท ี

 !!  บรกิารอาหารและนํ�าดื�ม ทกุที�นั �ง  !! 

 วนัที�เจด็  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมิู) 

 11.00 น.  เดนิทางถงึ  ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมิู  ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ดว้ยความประทบัใจ 

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

 อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

 เที�ยวฟิน บนิตรง จอรเ์จยี  กมั-มา-โจ-๊บา (พกั ROOMS  HOTEL KAZBEGI) 

 7 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์XJ 

 กาํหนดการเดินทาง 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

 2  - 3  ท่าน 

 เด็กอายไุม่เกนิ 

 12  ปี  เสรมิเตยีง 

 เด็กอายไุม่เกนิ 

 12  ปี  ไม่เสรมิเตยีง 
 พกัเดี�ยว 

 11 – 17 ตลุาคม 65  42  ,  990  .-  42  ,  990  .-  41  ,  990  .-  5  ,  990  .- 

 25 – 31 ตลุาคม 65  40  ,  990  .-  40  ,  990  .-  39  ,  990  .-  5  ,  990  .- 

 อตัราค่าบรกิารนี� รวม 

 ✔  ต ั �วโดยสารเครื�องบนิช ั�นประหยดั ระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

 ✔  ภาษนีํ �ามนั และภาษสีนามบนิ  (กรณีภาษนีํ �ามนัปรบัเพิ�ม ทางบรษิทัจะเรยีกเกบ็ค่าภาษทีี�มอีตัราเพิ�มตามจรงิ) 

 ✔  โรงแรมที�พกั  มาตราฐาน 3 - 4 ดาวหรอื เทยีบเท่า จาํนวน  5 คนื  พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

 ●  หากหอ้งพกัแบบเตยีงคู่มไีมเ่พยีงพอ ทางบรษิทัจาํเป็นตอ้งเปลี�ยนเป็นเตยีงเดี�ยว  Double bed  (DBL) 

 ✔  อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื�อหรอืเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์ 

 ✔  ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามที�ระบใุนรายการทวัร ์

 ✔  ค่าระวางนํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั  จาํกดั  ท่านละไมเ่กนิ 2 ใบ 

 ✔  ค่ารถรบั – ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบ ุ

 ✔  ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

 ✔  ภาษภีาษมีลูค่าเพิ�ม 7% 

 ✔  ค่าประกนัชวีติและอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยว ความคุม้ครองเป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม ์ (อาจะมีการเปลี�ยนแปลง) 
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 -  กรณีเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ หรอื ทพุพลภาพถาวรเนื�องจากอบุตัเิหต ุคุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท 

 -  กรณีการรกัษาพยาบาล (ต่ออบุตัเิหตแุต่ละคร ั�ง) คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท 

 หมายเหต ุ; จาํนวนเงนิจาํกดัความรบัผดิสูงสุดต่อเหตแุต่ละคร ั�ง 50,000,000 บาท 

 อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ×  ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางต่างชาต ิ ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ

 (Re-Entry) หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดนิทางในการจดัทาํ) 

 ×  ค่า  ใช ้ จ่าย  ส่วน  ตวั  นอก  เหนือ  จาก  รายการ  ที�  ระบ ุ  เช่น  ค่า  เครื�อง  ดื�ม  และ  ค่า  อาหาร  ที�  ส ั �ง  เพิ�ม  เอง  ,  ค่า  โทรศพัท ์ ,  ค่า  อาหาร  และ  เครื�อง  ดื�ม  ส ั �ง 

 พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ×  ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่ห ้

 ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งสองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอรเ์จยี) 

 ×  ค่าปรบั สาํหรบันํ �าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกาํหนด  20 กโิลกรมั 

 ×  ค่าทปิไกดท์อ้งถิ�น ทปิคนขบัรถ  ท่านละ 2,000 บาท  ทรปิ  /ท่าน (ชาํระที�สนามบนิในวนัเดนิทาง) 

 ×  ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึ�นอยู่กบัความพงึพอใจในบรกิารที�ท่านไดร้บั 

 เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 1.  กรุณาทาํการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั�น โดยส่งแฟกซห์รอือเีมลร์ายชื�อและหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

 เพื�อยนัการจองที�น ั �ง พรอ้มชาํระมดัจาํท่านละ  20,000  บาท 

 2.  ค่าทวัรส่์วนที�เหลอื บรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็เงนิค่าทวัรท์ ั�งหมด 20 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนั�นบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการ 

 เดนิทางของท่าน และการคนืเงนิท ั�งหมดหรอืตามค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ 

 3.  เมื�อท่านตกลงชาํระเงนิค่าบรกิารไมว่า่ท ั�งหมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขการใหบ้รกิารที� 

 ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี�ท ั�งหมดนี�แลว้ 

 เงื�อนไขการยกเลกิ 

 1.  ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง  50 วนั  บรษิทัฯ คนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั�งหมด โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ ตามระเบยีบ พระราช 

 บญัญตั ิธุรกจินาํเที�ยวและมคัคุเทศก ์ดงัม ีค่าต ั �วโดยสารเครื�องบนิ ค่ามดัจาํโรงแรม ค่ารถ ค่าธรรมเนียมวซ่ีา รวมไปถงึรา้นอาหาร 

 ●  สามารถศึกษารายละเอยีดเพิ�มเตมิโดยคน้หา พระราชบญัญตั ิธุรกจินําเที�ยวและมคัคเุทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 2.  ยกเลกิการเดนิทาง  20 วนั  ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํ  ทวัร ์70% 

 3.  ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกวา่  15  วนัเกบ็ค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

 4.  สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ื�นวซ่ีาให ้เมื�อผลวซ่ีาอนุมตั ิหากยกเลกิการเดนิทาง บรษิทัฯ 

 ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืเงนิค่ามดัจาํท ั�งหมด 

 เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

 1.  โปรแกรมทวัรนี์�จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง  ข ั�นตํ �า 30  +  ท่าน  รวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั�น หากมจีาํนวนผู ้

 เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดนิทาง 

 FT-TBS XJ4AB  เที�ยวฟิน บนิตรง จอรเ์จยี กมั-มา-โจ-๊บา (พกั ROOMS HOTEL KAZBEGI) 7 วนั 4 คนื  Page  10  of  12 



 ●  กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง  10 – 14 ท่าน  ตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ  2,500 บาท 

 ●  กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง  15 – 19 ท่าน  ตอ้งเพิ�มเงนิท่าน  ละ  1,500 บาท 

 ●  กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง  20 – 29  ท่าน  ตอ้งเพิ�มเงนิท่าน  ละ  1,000 บาท 

 2.  หากประเทศจอรเ์จยี มปีระกาศคาํส ั �งระงบัหรอืยกเวน้  ใหผู้ถ้อืหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยประเภทบคุคลธรรมดา ตอ้งทาํคาํรอ้งขอ 

 อนุญาตเขา้ประเทศจอรเ์จยี (วซ่ีา) ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมคาํรอ้งขอวซ่ีาและค่าบรกิารเพิ�มเตมิ 

 3.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ ท ั�งนี�ขึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ อกีท ั�งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ 

 ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ�นสุดสมบูรณ ์

 4.  บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จาํกดั 

 ดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิ ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ 

 ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 5.  รายการทวัรนี์� เป็นการท่องเที�ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) เท่านั�น 

 6.  อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาตั �วเครื�องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนราคาค่า 

 บรกิารในกรณีที�มกีารขึ�นราคาค่าต ั �วเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ�ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอื 

 อตัราแลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ�นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 

 7.  ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี� หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ�ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิาร 

 8.  หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั �วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้

 9.  ค่าบรกิารที�ท่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา 

 ขาดเช่นกนั ดงันั�นหากท่านมเีหตอุนัใดที�ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้

 10.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

 บรษิทัขนส่ง หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับรกิารทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิให ้

 สาํหรบัค่าบรกิารนั�น ๆ 

 11.  มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ท ั�งสิ�นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

 อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั�น 

 12.  บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การ 

 ไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการ 

 รา้ย และ อื�นๆ ที�เขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้ส่ีวนรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรอื มส่ีวนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการก 

 ระทาํดงักลา่วท ั�งสิ�น 

 13.  หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�น ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ�ง 

 อยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิท ั�งหมด 

 14.  ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื�อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวดว้ย 

 ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางไดซ้ื�อระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวนี� 

 15.  ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ 

 ใดๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

 16.  บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ 
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 บรษิทัขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

 17.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ 

 นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรง 

 หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

 18.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั 

 สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 

 19. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ั�งสิ�น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ 

 ท่องเที�ยว (ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 20.  กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ �าเงนิ)เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ กต็าม 

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ั�งสิ�น 

 21. กรณีที�ท่านตอ้งออกตั �วการเดนิทางทกุประเภท กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�งก่อนทาํการออกตั �ว เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบั 

 เปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านออก  ต ั �วภายในโดยไมแ่จง้ 

 ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักลา่วแลว้ 

 22.  หนงัสอืเดนิทางของ  ท่านตอ้งมอีายุการใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน หรอื 180 วนั (วนักลบั) 
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