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 วนัที�หนึ�ง  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

 23.00  น  .  คณะ  พร้อม  กนั  ณ  สนาม  บิน  สุวรรณภูม ิ อาคาร  ผู ้ โดยสาร  ขา  ออก  ระหวา่ง  ประเทศ  เคาน์เตอร์  สาย  การ  บิน  แอร์  เอเชีย 

 เอก็ซ์  เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกใน  การเชค็อินรับบตัรโดยสาร 

 วนั  ที�  สอง  กรุงเทพฯ  –  กรุง  ทบิ  ล ิ ซี�  –  เมือ  งมสิเคต้า  –  ว ิ หาร  จ  วารี  –  ว ิ หา  รส  เว  ต ิ สเคอ  เวรี  –  เดอะ  โค  รนิเคลิ  ออฟ  จอร์เจยี  – 

 มหาวหิารศักดิ�สิทธิ�ทบิลซีิ 

 01.30  น  .  ออก  เดิน  ทาง  สู่  กรุง  ทบิ  ลซีิ  ประเทศ  จอร์เจยี  โดย  สาย  การ  บิน  แอร์  เอเชีย  เอก็ซ์  เที�ยว  บิน  ที�  XJ  908  ใช ้ เวลา  เดิน  ทาง  9 

 ชั�วโมง 55 นาท ี !!  บริการอาหารและนํ�าดื�ม  ทุกที�นั�ง  !! 

 08.00  น  .  เดิน  ทาง  ถึง  สนาม  บิน  กรุง  ทบิ  ลซีิ  ประเทศ  จอร์เจีย  (  เวลา  ท้อง  ถิ�น  ช้า  กว่า  ประเทศไทย  3  ชั�วโมง  )  หลงั  ผา่น  ขั�น  ตอน 

 การ  ตรวจ  คน  เขา้  เมือง  และ  รับ  สมัภาระ  เรียบร้อย  แลว้  นาํ  ท่าน  ออก  เดิน  ทาง  สู่  นาํ  ท่าน  ออก  เดิน  ทาง  สู่  เมือ  งมสิเคต้า 

 (Mtskheta)  มิส  เคตา้  เคย  เป็น  เมือง  หลวง  แห่ง  แรก  ของ  ประเทศ  จอร์เจีย  สมยั  อาณา  จกัร  ไอ  บีเรีย  (Kingdom  of 

 Iberia)  ซึ� ง  เป็น  ราช  อาณาจกัร  ของ  จอร์เจีย  ใน  ช่วง  500  ปี  ก่อน  คริสตกาล  เป็น  ศูนยก์ลาง  ทาง  ศาสนา  ที�  สาํคญั  และ 

 มีอาย ุ เก่า  แก่  ที�สุด  ของ  จอร์เจีย  อาย ุ มาก  กวา่  3,000  ปี  ต่อ  มา  องค ์ การ  ย ู เนส  โก  ได ้ ขึ�น  ทะเบียน  โบราณ  สถาน  แห่ง  เมือ 

 งมิสเคตา้  เป็น  มรดก  โลก  เมื�อ  ปี  ค  .  ศ  .1994  นาํ  ท่าน  ชม  ว ิ หาร  จ  วารี  (Jvari  Monastery)  ซึ� ง  เป็น  วหิาร  ใน  รูป  แบบ  ของ 

 คริสต ์ ศาสนา  แบบ  จอร์เจีย  นอ  อร์โธด ็ อกซ์  สร้าง  ขึ�น  ใน  ราว  ศตวรรษ  ที�  6  วหิาร  แห่ง  นี�   ตั�ง  อยู ่ บน  ภูเขา  ที�  มี  แม่นํ�า  สอง 

 สาย  ไหล  มา  บรรจบ  กนั  คือ  แม่นํ�า  มิค  วารี  และ  แม่  นํ� า  อรัก  ว ี และ  หาก  มอง  ออก  ไป  เมือ  งมิทสเคตา้  ไป  ยงั  บริเวณ  ที�  กวา้ง 

 ใหญ่ซึ�งในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) 

 จาก  นั�น  เดิน  ทาง  ไปชม  ว ิ หา  รส  เว  ต ิ สเคอ  เวรี  (Svetitkhoveli  Cathedral  )     ซึ� ง  คาํ  วา่  Sveti  หมาย  ถึง  "  เสา  "  และ 

 Tskhoveli  หมาย  ถึง  "  ชีวติ  "  โดย  ความ  หมาย  รวม  กนั  หมาย  ถึง  วหิาร  เสา  ที�  มี  ชีวติ  โบสถ ์ แห่ง  นี�   ถือ  เป็น  ศูนยก์ลาง  ทาง 

 ศาสนา  ที�  ศกัดิ� สิทธิ�   ที�สุด  ของ  จอร์เจีย  สร้าง  ขึ�น  โดย  สถาปนิก  ชาว  จอร์เจีย  มี  ขนาด  ใหญ่  เป็น  อนัดบั  สอง  ของ  ประเทศ 

 อีกทั�งยงัเป็นศูนยก์ลางที�ทาํใหช้าวจอร์เจียเปลี�ยนความเชื�อและหนัมานบัถือศาสนาคริสต ์

 กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิ�น 
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 เดอะ  โค  รนิเคลิ  ออฟ  จอร์เจยี  (The  Chronicle  of  Georgia)  เสา  หิน  สลกั  ศิลปกรรม  แบบ  เปอร์เซีย  ขนาด  ใหญ่ 

 จาํนวน  16  ตน้  ตั�ง  อยู ่ บน  ภูเขา  สูง  เป็น  จุด  ชม  ววิ  เมือง  มุม  สูง  ที�  สวยงาม  สะทอ้น  ถึง  ประวติัศาสตร์  ของ  จอร์เจีย  และ  ผู ้

 ปกครอง  รวม  ถึง  ฉาก  ทาง  ศาสนา  เสา  แต่ละ  ตน้  มี  ขนาด  ถึง  10  คน  โอบ  มี  ความ  สูง  ถึง  35  เมตร  ซึ� ง  เสา  แต่ละ  ตน้  ได ้

 บนัทึกเรื�องราวทางประวติัศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไวใ้นรูปแบบของงานจิตรกรรมนูนตํ�า  อนุสาวรียเ์ป็นที� 

 รู้จกั  กนั  วา่  เป็น  อนุสรณ์  สถาน  ทาง  ประวติัศาสตร์  ของ  จอร์เจีย  ถูก  สร้าง  ขึ�น  โดย  จิตรกร  ประติ  มา  กร  ชาว  จอร์เจีย  – 

 รัสเซีย  และ  สถาปนิก  ชื�อ  Zurab  Tsereteli  อนุสรณ์  ถูก  สร้าง  ขึ�น  เพื�อ  เฉลิม  ฉลอง  3,000  ปี  การ  ได ้ มา  ซึ� ง  อาํนาจ 

 อธิปไตยของชาวจอร์เจียและในวาระ 2,000 ปี แห่งการแผข่ยายของศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ในจอร์เจีย 

 สมควร  แก่  เวลา  นาํ  ท่าน  เดิน  ทาง  กลบั  ไป  ยงั  กรุง  ทบิ  ลิซี  เยี�ยม  ชม  มหา  วหิาร  ศักดิ�  สิ  ทธิ�  ทบิ  ลซีิ  (Holy  Trinity 

 Cathedral  of  Tbilisi)  หรือ  ใน  อีก  ชื�อ  หนึ�ง  คือ  โบสถ ์  Sameba  เป็น  โบสถ ์ ของ  ค  ริ  สต  จกัร  จอร์เจีย  ออร์  ทอ  ดอก  ซ์ 

 อีก  ทั�ง  ยงั  ถูก  จดั  ให ้ เป็น  สิ�ง  ก่อสร้าง  ทาง  ศาสนา  ที�  มี  ขนาด  ใหญ่  มาก  ที�สุด  ใน  แถบ  อ่าว  เปอร์เซีย  และ  มี  ความ  สูง  เป็น 

 อนัดบั  3  ของ  โลก  ถูก  สร้าง  ขึ�น  ใน  ยา่น  ประวติัศาสตร์  เก่า  แก่  กลาง  กรุง  ทบิ  ลิซี  อิทธิพล  การ  ออกแบบ  สไตล ์ จอร์เจีย 

 แบบดั�งเดิม เนน้แนวตั�ง ถือเป็นที�สะดุดตาของผูพ้บเห็นจากหลายจุดของเมือง 

  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หรือ ร้านอาหาร 

 พกัที�   โรงแรม  RADIUS HOTEL TBILISI  หรือเทยีบเท่า  ระดบั 4 ดาว 
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 วนัที�สาม  กรุงทบิลซีิ� – เมืองซาดาโคล – อาร์เมเนีย – โบสถ์ฮัคพทั – เมืองดลีจีาน – ทะเลสาบเซวาน – วหิารเซวาน – กรุง 

 เยเรวาน – ตลาดพาคชูกา –  ผ่านชมจตุัรัส (Republic Square) 

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํ  ท่าน  เดิน  ทาง  สู่  เมือง  ซา  ดา  โคล  เพื�อ  เดิน  ทาง  ต่อ  ไป  ย ั ง  ประ  เท  ศอาร์  เม  เนีย  (  เมื�อ  ถึง  ด่าน  ตรวจ  คน  เขา้  เมือง  ขา  ออก 

 ทุก  ท่าน  ตอ้ง  นาํ  สมัภาระ  กระเป๋า  เดิน  ทาง  ส่วน  ตวั  เพื�อ  ผา่น  ด่าน  ตรวจ  เอกสาร  ขา  ออก  จาก  จอร์เจีย  ไป  ยงั  อาร์  เม  เนีย 

 โดย  ทุก  ท่าน  ตอ้ง  นาํ  กระเป๋า  สมัภาระ  เขา้  เครื�อง  X-ray  บริเวณ  ด่าน  ตรวจ  )  อาร์  เม  เนีย  เป็น  ประเทศ  ที�  ไม่มี  ทางออก  สู่ 

 ทะเล  ตั�ง  อยู ่ ทาง  ใต ้ ของ  เทือก  เขา  คอ  เคซสั  และ  อยู ่ ระหวา่ง  ทะเลดาํ  กบั  ทะเล  แคสเปียน  ทาง  เหนือ  ติด  กบั  ประเทศ 

 จอร์เจีย  และ  อา  เซ  อร์ไบ  จาน  ทาง  ใต ้ ติด  กบั  ประเทศ  อิหร่าน  และ  ตุรกี  ดงั  นั�น  อาร์  เม  เนีย  จึง  ได ้ รับ  อิทธิพล  ทาง 

 วฒันธรรมหลากหลาย ในปัจจุบนัการเดินทางไปยงัอาร์เมเนีย สามารถเดินทางผา่นจอร์เจียเท่านั�น 

 กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ ร้านอาหาร 

 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  เดิน  ทาง  ต่อ  ไป  ยงั  เมือง  ฮัคพทั  นาํ  ท่าน  เขา้  ชม  โบสถ์  ฮัคพทั  เ  ป็น  อาราม  คริสต ์ อาร์  เม  เนีย  ของ  คริสต ์

 ออ  โท  ด ็ อกซ์  ที�  ก่อ  ตั�ง  ขึ�น  ใน  ศตวรรษ  ที�  10  ใน  สมยั  รา  ชวงศค์ลู  ริ  เคียน  (Klurikain  dynasty)  ตวั  อา  ราม  ตั�ง  อ  ยุย่  อด  เขา  ที� 

 รายลอ้มดว้ยหมู่บา้นขนาดยอ่ม จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่เมืองดีลีจาน ตั�งอยูท่างดา้นเหนือของกรุงเยเรวาน 

 ทะเลสาบ  เซ  วาน  เป็น  ทะเลสาบ  นํ�า  จืด  ขนาด  ใหญ่  ลาํ  ดบั  ตน้ๆ  ของ  โลก  ชม  ความ  งดงาม  ของ  วหิาร  เซ  วาน  กลุ่ม  วหิาร 

 ริม  ทะเลสาบ  ที�  มีอาย ุ เกือบ  หนึ�ง  พนัปี  ตั�ง  อยู ่ บริเวณ  คาบสมุทร  ของ  ทะเลสาบ  เซ  วาน  แต่  เดิม  นั�น  ตั�ง  อยู ่ ใน  บริเวณ  เกาะ 

 เลก็ๆ  ใน  ทะเลสาบ  แต่  หลงั  จาก  โครงการ  ผนั  นํ� า  ใน  ยคุ  สมยั  ของ  ส  ตา  ลิน  ทาํให ้ ปริมาณ  นํ�า  ลด  ลง  เกาะ  ต่างๆ  จึง  เชื�อม 

 ต่อ  กบั  แผน่  ดิน  ใหญ่  โดย  ปริยาย  โบสถ ์ แห่ง  นี�   ก ็ เช่น  เดียว  กบั  โบสถ ์ คริสต ์ ส่วน  มาก  ใน  แถ  บท  ราน  คอ  เค  เซีย  ที�  จะ  ตั�ง  อยู ่

 ห่าง  ไกล  ฃ  จาก  ชุมชน  ทาํให ้ ใน  บาง  ครั� ง  หาก  ไม่มี  การ  ประกอบ  ศาสน  พิธี  ตวั  โบสถ ์ จะ  เหมือน  ถูก  ทิ�ง  ร้าง  ท่ามกลาง 

 ความ  โดด  เดี�ยว  จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  เดิน  ทาก  ลบั  สู่  กรุง  เยเร  วาน  เมือง  หลวง  ของ  ประ  เท  ศอาร์  เม  เนีย  เมือง  ที�  มี 

 ประวติัศาสตร์  ยาวนาน  ถึง  สี�  พนัปี  ใน  อดีต  กรุง  เยเร  วาน  เป็น  ชุม  ทาง  สาํคญั  ของ  เสน้  ทาง  สายไหม  ดงั  นั�น  จึง  มี  การ 

 สะสมเอกสารตน้ฉบบัของอาร์มีเนียโบราณ กรีก จีน ญี�ปุ่น ซีเรีย ฮีบรู โรมนั และเปอร์เซีย ที�มีค่าเอาไวม้ากมาย 

 นาํ  ท่าน  เดิน  ทาง  ไป  ยงั  ตลาด  พา  คชู  กา  (Pak  Shuka  Market)  ตลาด  ทอ้ง  ถิ�น  ภาย  ใต ้ โครงสร้าง  รูป  โดม  ครึ� ง  วงกลม  ที� 

 แกะ  สลกั  ลวดลาย  อยา่ง  วจิิตร  งดงาม  จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  ชม  Cascade  Complex  อุทยาน  ทาง  ศิลปะ  ขนาด  ยกัษ ์ สร้าง  เป็น 

 บนัไดขนาดมหึมา 572 ขั�น เป็นอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะของโซเวยีตรัสเซีย 
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 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  ผ่าน  ชม  จตุัรัส  (  Republic  Square)  ชม  ความ  สวยงาม  ของ  อาคาร  นี  โอ  คลาส  สิ  ก  สี  เหลือง  บริเวณ 

 รอบๆ จตุัรัสมีซุม้แกะสลกัที�น่าประทบัใจ ยามราตรีหรือเทศกาลวนัสาํคญัจะมีการแสดงระบาํนํ�าพ ุ

 คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หรือ ร้านอาหาร 

 พกัที�   โรงแรม  ANIL PLAZA HOTEL  หรือเ ทยีบเท่า  ระดบั 4 ดาว 

 วนัที�สี�  กรุงเยเรวาน – หุบเขาเอวาน – วหิารการ์นี – อารามเกก็ฮาร์ด – เมืองบากราทาเชน – เมืองซาดาโคล – กรุงทบิลซีิ 

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางไปยงัเมือง การ์นี ไระหวา่งทางชมความ  งามของ  หุบเขาเอวาน (Avan Canyon)  ที�มีความสวยงาม 

 ของหนา้ผาที�มีความสูงชนัและมีแม่นํ�าอาซดัไหลผา่น แวะจอดใหไ้ดถ่้ายภาพเกบ็ความประทบัใจ 

 นาํ  ท่าน  เขา้  ชม  วหิาร  แห่  งการ์  นี  (Garni  Temple)  เมื�อ  ครั� ง  อดีต  บริเวณ  นี�   เคย  เป็น  พระราชวงั  ฤดู  ร้อน  ของ  กษตัริย ์ อาร์ 

 เม  เนีย  ทิ  ริ  ดา  เทส  ที�  1  ตวั  วหิาร  โดด  เด่น  ดว้ย  สถาปัตยกรรม  ทรง  เก  รโค  -  โรมนั  (Greco-Roman)  กล่าว  คือ  เป็น 

 สถาปัตยกรรม  ที�  ได ้ รับ  อิทธิพล  ของ  อาณาจกัร  กรีก  -  โรมนั  บริเวณ  อาณาเขต  ภายใน  พระราชวงั  ฤดู  ร้อน  ของ  พระองค ์

 ปัจจุบนั  ยงั  คง  มี  ซาก  ของ  ฐาน  ของ  พระราชวงั  เก่า  และ  บาง  ส่วน  ยงั  คง  สมบูรณ์  เช่น  โรง  อาบ  นํ�า  (Royal  Bath  House) 

 และ เทวาลยั ทาํใหทุ้กยา่งกา้วในบริเวณ วหิารการ์นี ทาํใหเ้ราทึ�งกบัการดาํรงคงอยูม่าอยา่งยาวนาน 
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 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  ชม  อาราม  เก๊ก  ฮาร์ด  (Geghard  Monastery)  หนึ�ง  ใน  ความ  สวยงาม  ขอ  งอาร์  เม  เนีย  เพราะ  วหิาร  ที� 

 สร้าง  อยู ่ ท่ามกลาง  เทือก  เขา  ที�  สวยงาม  ยงั  มี  ส่วน  ที�  สร้าง  โดย  การ  ตดั  หิน  เขา้ไป  ใน  ภูเขา  อีก  ดว้ย  ตวั  อาคาร  ของ  วหิาร 

 เก๊ก  ฮาร์ด  นี�   ถูก  สร้าง  ขึ�น  ใน  ช่วง  ค  ริ  สต  ศตวรรษ  ที�  12-1  เยี�ยม  ชม  หอ้ง  โถง  ของ  โบสถ ์ ที�  มี  การ  ตดั  หิน  สร้าง  เป็น  โดม  แกะ 

 สลกั  อยา่ง  สวยงาม  ที�  ถูก  ตกแต่ง  อยา่ง  สวยงาม  ดว้ย  ความ  ศรัทธา  ใน  ศาสนา  คริสต ์ อยา่ง  เตม็  เปี� ยม  และ  ยงั  มี  วหิาร  ที� 

 สร้างโดยการตดัหินใหก้ลายเป็นหอ้งโถง และไดขึ้�นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกเมื�อปี ค.ศ. 2000 

 กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั (ท้องถิ�น) 

 นาํ  ท่าน  เดิน  ทาง  สู่  เมือง  บาก  รา  ทา  เชน  (BAGRATASHEN)  เป็นการ  เดิน  ทาง  ขา้ม  พรมแดน  ไป  ยงั  เมือง  ซา  ดา  โคล 

 (SADAKHLO)  ซึ� ง  เป็น  เมือง  พรมแดน  ที�  อยู ่ ติด  กบั  อาร์  เม  เนีย  ตลอด  การ  เดิน  ทาง  ท่าน  จะ  ได ้ ชม  ววิ  ธรรมชาติ  อนั 

 สวยงาม  ของ  เทือก  เขา  คอ  เคซสั  นอ้ย  ที�  อยู ่ ระ  หวา่  งอาร์  เม  เนีย  และ  อา  เซ  อร์ไบ  จาน  (  บริเวณ  ด่าน  ตรวจ  คน  เขา้  เมือง  ระหวา่ง 

 จอร์เจีย  -  อาร์  เม  เนีย  ทุก  ท่าน  ตอ้ง  ลง  จาก  รถ  เพื�อ  มา  ผา่น  ด่าน  และ  ตรวจ  เอกสาร  ขา  ออก  จา  กอาร์  เม  เนีย  ขา้ม  ไป  ยงั  ประเทศ  จอร์เจีย  ทุก 

 ท่านตอ้งนาํกระเป๋าเดินทางและสิ�งของทุกอยา่งลงจากรถ X-ray และผา่นด่านการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองต่อไป) 

 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  เดิน  ทาง  ต่อ  ไป  ยงั  กรุง  ทบิ  ลิซี  (TBILISI)  ตั�ง  อยู ่ ริม  ฝั�ง  แม่นํ�า  คูรา  ใน  ภาษา  ทอ้ง  ถิ�น  บาง  ครั� ง  ถูก  อา้ง  ถึง 

 ใน  ชื�อ  วา่  ติ  ฟลิส  ประชากร  ของ  เมือง  นี�   มี  ความ  หลาก  หลาย  เพราะ  เมือง  นี�   เป็น  ที�  อยู ่ ของ  ผูค้น  ต่าง  วฒันธรรม  ต่าง 

 ศาสนา และต่างชาติพนัธ์ุมาชา้นาน (ระยะทางประมาณ 80 กม.) 

 คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หรือ ร้านอาหาร 

 พกัที�   โรงแรม  RADIUS HOTEL TBILISI  หรือเทยีบเท่า  ระดบั 4 ดาว 

 วนัที�ห้า  ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจยี – เมืองกดูาอูรี – นั�งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี� – กรุงทบิลซีิ 

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํ  ท่าน  ออก  เดิน  ทาง  ไป  ตาม  ทางหลวง  ที�  สาํคญั  เป็น  เสน้  ทาง  สาํหรับ  ใช ้ ใน  ดา้น  การ  ทหาร  ที�  เรียก  วา่  Georgian 

 Military  Highway  สร้าง  ขึ�น  โดย  สหภาพ  โซเวยีต  ใน  สมยั  ที�  จอร์เจีย  ตก  อยู ่ ภาย  ใต ้ การ  ปกครอง  สาํหรับ  ใช ้ เป็น  เสน้ 

 ทาง  มายงั  ภูมิภาค  แห่ง  นี�   นาํ  ท่าน  ออก  เดิน  ทาง  สู่  เทือก  เขา  คอ  เคซัส  (Greater  Caucasus)  เป็น  เทือก  เขา  สูง  ขนาด  ใหญ่ 
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 แห่ง  หนึ�ง  ของ  ทวปี  ยโุรป  มี  ความ  ยาว  ประมาณ  1,100  กม  .  และ  เป็น  เสน้  กั�น  พรมแดน  ระหวา่ง  สหพนัธรัฐ  รัสเซีย  และ 

 สาธารณรัฐจอร์เจีย 

 ระหวา่ง  ทาง  ให ้ ท่าน  ได ้ ชม  ป้อ  มอ  นานู  รี  (Ananuri  Fortress)  ป้อม  ปราการ  เก่า  แก่  สร้าง  ขึ�น  ราว  ศตวรรษ  ที�  16  –  17 

 ปัจจุบนั  ยงั  คง  มี  แนว  กาํแพง  ที�  ลอ้ม  รอบ  ป้อม  ปราการ  เปรียบ  เสมือน  ม่าน  ที�  ซ่อน  เร้น  ความ  งดงาม  ของ  โบสถ ์ ทั�ง  2 

 หลงั  ที�  ตั�ง  อยู ่ ภายใน  ซึ� ง  เป็น  โบสถ ์ ของ  ชาว  เวอร์  ภายใน  มี  หอคอย  ทรง  เหลี�ยม  ขนาด  ใหญ่  ตั�ง  ตระหง่าน  หาก  มอง  จาก 

 มุมสูงของป้อมปราการลงมาจะมองทศันียภาพที�สวยงามของอ่างเกบ็นํ�าชินวารี (Zhinvali) 

 นาํ  ท่าน  เดิน  ทาง  ต่อ  ไป  ยงั  เมือง  ก ู ดา  อูรี  (Gudauri)  เป็น  เมือง  พกั  ตาก  อากาศ  และ  สกี  รีสอร์ท  ยอด  นิยม  ที�  มีชื�อ  เสียง  ตั�ง 

 อยู ่ บริเวณ  ที�ราบ  เชิง  เขา  ของ  เทือก  เขา  คอ  เคซสั  ใหญ่  ที�  มี  ความ  สูง  จาก  ระดบั  นํ� า  ทะเล  ประมาณ  2,100  เมตร  สถาน  ที� 

 แห่ง  นี�   เป็น  แหล่ง  ที�พกั  ผอ่น  เล่น  สกี  ของ  ชาว  จอร์เจีย  ที�  จะ  นิยม  มา  เล่น  ใน  ช่วง  เดือน  ธนัวาคม  จนถึง  เดือน  เมษายน  มี 

 หิมะปกคลุมซึ�งเป็นช่วงที�สวยงาม 

 ระหวา่ง  ทาง  แวะ  ชม  อนุสรณ์  สถาน  รัสเซีย  –  จอร์เจยี  อนุสรณ์  สถาน  หิน  โคง้  วงแหวน  ขนาด  ใหญ่  สร้าง  ขึ�น  ในปี  1983  เพื�อ 

 เฉลิม  ฉลอง  ครอบ  รอบ  200  ปี  ของ  สนธิ  สญัญา  จอร์  จี  เอฟ  สกี  (Treaty  of  Georgievski)  และ  ความ  สมัพนัธ์  ระหวา่ง  สหภาพ 

 โซเวยีต และจอร์เจีย 

 กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั (ท้องถิ�น) 

 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  เปลี�ยน  รถ  4  WD  (  รถ  ขบั  เคลื�อน  4  ล้อ  )  เพื�อ  เดิน  ทาง  ขึ�น  สู่  ใจกลาง  หุบ  เขา  คอ  เคซสั  (Caucasus)  ชม 

 ความ  งาม  ของ  โบสถ์  เกอร์  เก  ตี�  (Gergeti  Trinity  Church)  สร้าง  ขึ�น  ราว  ศตวรรษ  ที�  14  มี  อีก  ชื�อ  เรียก  กนั  วา่  ท  สมิน  ดา 
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 ซา  มีบา  (  Tsminda  Sameba)  ชื�อ  ที�  เรียก  ที�  นิยม  กนั  ของ  โบสถ ์ ศกัดิ�   แห่ง  นี�   สถาน  ที�  แห่ง  นี�   ตั�ง  อยู ่ ริม  ฝั�ง  ขวา  ของ  แม่  นํ� า  ชค 

 เฮรี  อยู ่ บน  เทือก  เขา  ของ  คาซเบ  กี�   (  ใน  กรณี  ที�  ถนน  ถูก  ปิด  กั�น  ดว้ย  หิมะ  และ  ส่ง  ผลก  ระ  ทบ  ต่อ  การ  เดิน  ทาง  ขึ�น  ไป  ยงั  โบสถ ์

 และจุดชมววิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงสถานที�ท่องเที�ยวหรือสลบัรายการตามความเหมาะสม) 

 สมคมรแก่เวลา นาํท่านเดินทางกลบัสู่  เมืองทบิลซีิ (Tbilisi) 

 คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร รับชมโชว์การแสดงท้องถิ�น 

 พกัที�   โรงแรม  RADIUS HOTEL TBILISI  หรือเทยีบเท่า  ระดบั 4 ดาว 

 วนัที�หก  โบสถ์เมเตห์ค ี – สะพานสันตภิาพ – ป้อมนาริกาล่า – พระแม่แห่งจอร์เจยี – โรงอาบนํ�าแร่โบราณ 

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํ  ท่าน  ไปชม  โบสถ์  เม  เตห์  ค ี  (Metekhi  Church)  โบสถ ์ ที�  มี  ประวติัศาสตร์  อยู ่ คู่  บา้น  คู่  เมือง  ของ  ทบิ  ลิซี  ตั�ง  อยู ่

 บริเวณ  ริม  หนา้ผา  ของ  แม่  นํ� า  ม  ทวา  รี  เป็น  โบสถ ์ หนึ�ง  ที�  สร้าง  อยู ่ ใน  บริเวณ  ที�  มี  ประชากร  อาศยั  อยู ่  ซึ� ง  เป็น  ประเพณี 

 โบราณที�มีมาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ที� 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้ร้างป้อมและโบสถไ์วที้�บริเวณนี�  

 จาก  นั�น  นาํ  ท่าน  สู่  สะพาน  แห่ง  สันตภิาพ  (The  Bridge  of  peace)  เป็น  อีก  หนึ�ง  งาน  สถาปัตยกรรม  ที�  น่า  สนใจ  ใน 

 เมือง  ทบิ  ลิซี  ออกแบบ  โดย  สถาปนิก  ชา  วอิ  ตา  เลี�ยน  ชื�อ  Michele  De  Lucchi  สะพาน  มี  ความ  ยาว  ที�  150  เมตร 

 ลกัษณะ  การ  ออกแบบ  ร่วม  สมยั  เปิด  อยา่ง  เป็น  ทางการ  เมื�อ  วนั  ที�  6  พฤษภาคม  2010  โครงสร้าง  นั�น  ถูก  ออกแบบ  และ 
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 สร้าง  ที�  ประเทศ  อิตาลี  และ  นาํ  เขา้  ส่วน  ประกอบ  โดย  รถ  บรรทุก  มากกวา่  200  คนั  เพื�อ  เขา้  มา  ติด  ตั�ง  ใน  เมือง  ทบิ  ลิซี  ที� 

 ตั�งนั�นอยูบ่นแม่นํ�ามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง 

 กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ ร้าน  อาหาร 

 จาก  นั�น  เดิน  ชม  ยา่น  เมือง  เก่า  ชม  อาคาร  บา้น  เรือน  ทั�ง  เก่า  และ  ใหม่  แต่  ยงั  คง  สภาพ  สถาปัตยกรรม  แบบ  ดั�งเดิม  อยา่ง 

 สมบูรณ์  สิ�ง  ที�  น่า  สนใจ  อีก  แห่ง  ของ  ยา่น  เมือง  เก่า  นี�   คือ  โรง  อาบ  นํ�าแร่  โบราณ  (Sulphur  Spring  Bath)  ภายนอก  ของ 

 โรง  อาบ  นํ�า  นั�น  มี  ลกัษณะ  คลา้ยคลึง  กบั  โรง  อาบ  นํ�า  สไตล ์ ตุรกี  โรง  อา  บนํ�า  นี�   เป็น  ส  ปา  บาํบดั  ร้อน  จาก  กาํมะถนั 

 ธรรมชาติ  ที�  ยงั  เปิด  ให ้ บริการ  แก่  ชาว  เมือง  นาํ  ท่าน  ขึ�น  กระเชา้  ไฟฟ้า  (Cable  car)  สู่  ป้อม  นา  ริ  คา  ล่า  (Narikala 

 Fortress)  ชม  ป้อม  ปราการ  ซึ� ง  เป็น  ป้อม  โบราณ  สร้าง  ใน  ราว  ศตวรรษ  ที�  4  ใน  รูป  แบบ  ของ  ชู  ริส  ท  ซิเค  และ  ต่อ  มา  ใน 

 ราว  ศตวรรษ  ที�  7  สมยั  ของ  ราชวงศ ์ อู  มยั  ยาด  ได ้ มี  การ  ก่อสร้าง  ต่อ  ขยาย  ออก  ไป  อีก  และ  ต่อ  มา  ใน  สมยั  ของ  กษตัริย ์

 เดวดิ  (  ราว  ปี  ค  .  ศ  .  1089  -  1125)  ได ้ มี  การ  สร้าง  เพิ�ม  เติม  ขึ�น  อีก  ซึ� ง  ต่อ  มา  เมื�อ  พวก  มองโกล  ได ้ เขา้  มา  ยดึ  ครอง  กไ็ด ้

 เรียกชื�อ ป้อมแห่งนี�วา่ นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ� งมีความหมายวา่ ป้อมอนัเลก็ (Little Fortress) 

 ชม  รูป  ปั� น  พระ  แม่  แห่ง  จอร์เจีย  Mother  of  a  Georgia  หรือ  อีก  ชื�อ  หนึ�ง  คือ  Kartlis  Deda  เป็น  รูป  ปั� น  หญิง  สาว  สูง  20 

 เมตร  บน  ยอด  เขา  โซ  โล  ลากิ  (Solo  Laki  Hill)  โดย  รูป  ปั� น  นี�   สร้าง  ขึ�น  ในปี  ค  .  ศ  .  1958  เพื�อ  ฉลอง  นคร  ทบิ  ลิ  ซี  อาย ุ ครบ 

 1,500  ปี  เป็น  รูป  ปั� น  ที�  สะทอ้น  ถึง  จิต  วญิญาณ  และ  นิสยั  ของ  คน  จอร์เจีย  ได ้ เป็น  อยา่ง  ดี  มือ  ขา้ง  หนึ�ง  ของ  รูป  ปั� น  จะ  ถือ 

 ดาบ  ส่วน  มือ  อีก  ขา้ง  หนึ�ง  จะ  ถือ  แกว้  ไวน ์  ซึ� ง  มี  ความ  หมาย  วา่  หาก  ใคร  ที�มา  เยอืน  จอร์เจีย  แบบ  ศตัรู  เธอ  จะ  ใช ้ ดาบ  ใน 

 มือขวาฟาดฟันใหแ้ดดิ�น แต่หากใครที�มาเยอืนอยา่งมิตรไมตรี เธอจะตอ้นรับดว้ยไวนใ์นมือซา้ยอยา่งอบอุ่น 

 คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หรือ ร้านอาหาร 

 พกัที�   โรงแรม  RADIUS HOTEL TBILISI  หรือเทยีบเท่า  ระดบั 4 ดาว 

 วนัที�เจด็  กรุงทบิลซีิ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

 เช้า  อาหารเช้า (แบบกล่อง)  เดินทางไปยงั  สนามบิน  ทบิลซีิ 

 09.15  น  .  ออก  เดิน  ทาง  สู่  กรุงเทพฯ  สุวรรณภูม ิ โดย  สาย  การ  บิน  แอร์  เอเชีย  เอก็ซ์  เที�ยว  บิน  ที�  XJ909  ใช ้ เวลา  เดิน  ทาง  ประมาณ 

 7 ชั�วโมง 45 นาท ี  !!  บริการอาหารและนํ�าดื�ม  ทุกที�  นั�ง  !! 
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 20.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ 

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

 อตัราค่าบริการต่อท่านและเงื�อนไขการให้บริการ 

 เที�ยวฟิน บินตรง จอร์เจยี อาเมเนีย  7 วนั 5 คืน (4 ดาว) 

 กาํหนดการเดนิทาง 
 ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

 2  ท่าน 

 เดก็อายุไม่เกนิ 

 12  ปี  เสริมเตยีง 

 เดก็อายุไม่เกนิ 

 12  ปี  ไม่เสริมเตยีง 
 พกัเดี�ยว 

 01 – 07 พฤศจกิายน 65  45  ,  990  .-  45  ,  990  .-  44  ,  990  .-  6  ,  490  . 

 06 –  12 พฤศจกิายน 65  45  ,  990  .-  45  ,  990  .-  44  ,  990  .-  6  ,  490  . 

 15 –  21 พฤศจกิายน 65  45  ,  990  .-  45  ,  990  .-  44  ,  990  .-  6  ,  490  . 

 20 –  26 พฤศจกิายน 65  45  ,  990  .-  45  ,  990  .-  44  ,  990  .-  6  ,  490  . 

 29 พฤศจกิายน – 05 ธันวาคม 65  45  ,  990  .-  45  ,  990  .-  44  ,  990  .-  6  ,  490  . 

 04 – 10 ธันวาคม 65  47  ,  990  .-  47  ,  990  .-  46  ,  990  .-  6  ,  490  . 

 13 –  19 ธันวาคม 65  45  ,  990  .-  45  ,  990  .-  44  ,  990  .-  6  ,  490  . 

 18 –  24 ธันวาคม 65  45  ,  990  .-  45  ,  990  .-  44  ,  990  .-  6  ,  490  . 

 20 –  26 ธันวาคม 65  45  ,  990  .-  45  ,  990  .-  44  ,  990  .-  6  ,  490  . 

 อตัราค่าบริการนี�รวม 

 ✔  ตั�วโดยสารเครื�องบิน สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์ ชั�นประหยดั  ระบุวนัเดนิทางไป – กลบั พร้อมคณะ 

 ✔  ภาษีนํ�ามนั และภาษีสนามบิน  (กรณีค่านํ�ามนัปรับเพิ�มขึ�น  ทางบริษทัจะเรียกเกบ็ค่าภาษีที�มีอตัราเพิ�มกบัผุซื้�อบริการ) 

 ✔  ที�พกัโรงแรมตามรายการ 5 คืน พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ�มเงินพกัหอ้งเดี�ยว) 

 ●  กรณี  ที�  เดิน  ทาง  3  ท่าน  พกั  หอ้ง  เดียวกนั  และ  หาก  ใน  วนั  เวลา  ดงั  กล่าว  หอ้ง  พกั  แบบ  เตียง  คู่  มี  ไม่  เพียง  พอ  ทาง  บริษทั 

 จาํเป็นตอ้งเปลี�ยนเป็นเตียงเดี�ยว 1 (DBL) และเตียงเสริม 1 เตียง (เตียงพบั เตียงสปริง) 

 ✔  อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ� ในการสลบัหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

 ✔  ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามที�ระบุในรายการ (ยกเวน้การปรับอตัราค่าเขา้) 

 ✔  ค่าระวางนํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระไม่เกิน  20 กโิลกรัม 

 ✔  ค่ารถรับ – ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

 ✔  ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้าํนาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ✔  ภาษีภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

 ✔  ค่าประกนัชีวติและอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางท่องเที�ยว ความคุม้ครองเป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม ์ (อาจะ  มกีาร 

 เปลี�ยนแปลง) 

 -  กรณีเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรเนื�องจากอุบติัเหตุ คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท 
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 -  กรณีการรักษาพยาบาล (ต่ออุบติัเหตุแต่ละครั� ง) คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 

 หมายเหตุ ; จาํนวนเงินจาํกดัความรับผดิสูงสุดต่อเหตุแต่ละครั� ง 50,000,000 บาท 

 อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ×  ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ  ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคน 

 ต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํ) 

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

 เครื�องดื�มสั�งพิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 ×  ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูก 

 ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองทั�งสองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอร์เจีย) 

 ×  ค่าปรับ สาํหรับนํ�าหนกักระเป๋าเดินทางที�เกินจากที�ทางสายการบินกาํหนด  20 กโิลกรัม 

 ×  ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น ทิปคนขบัรถ  ท่านละ 2,200 บาท  ทริป  /ท่าน  (ชาํระที�สนามบินในวนัเดินทาง) 

 ×  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ยื�นคาํขอวซ่ีาท่องเที�ยวไปยงัประเทศอาร์เมเนีย  ท่านละ  1,000 บาท 

 (  หาก  คาํขอ  วซ่ีา  ของ  ท่าน  ถูก  ปฏิเสธ  คาํขอ  ทาง  บริษทั  ขอ  สงวน  สิทธิ�   ที�  จะ  ไม่  ไม่  คืน  เงิน  ค่า  ธรรมเนียม  และ  ค่า  บริการ  แก่  ผุ ้ ขอ 

 เนื�องจากเป็นค่าใชจ่้ายที�ไดด้าํเนินการจ่ายไปแลว้) 

 ×  ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ขึ�นอยูก่บัความพึงพอใจในบริการที�ท่านไดรั้บ 

 เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง 

 1.  กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัทาํการหรือก่อนหนา้นั�น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลร์ายชื�อและหนา้ 

 หนงัสือเดินทางเพื�อยนัการจองที�นั�ง พร้อมชาํระมดัจาํท่านละ  20,000  บาท 

 2.  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการขอวซ่ีาเขา้ประเทศ ประเทศอาร์เมเนีย ท่านละ  1,000  บาท 

 3.  ค่าทวัร์ส่วนที�เหลือ บริษทัฯ จะเรียกเกบ็เงินค่าทวัร์ทั�งหมด 20 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั�นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ� ใน 

 การยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั�งหมดหรือตามค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง 

 4.  เมื�อท่านตกลงชาํระเงินค่าบริการไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน 

 เงื�อนไขการใหบ้ริการที�ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบันี�ทั�งหมดนี�แลว้ 

 เงื�อนไขการยกเลกิ 

 1.  ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง  50 วนั  บริษทัฯ คืน  เงินค่ามดัจาํใหท้ั�งหมด โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง ตาม 

 ระเบียบ พระราชบญัญติั ธุรกิจนาํเที�ยวและมคัคุเทศก ์ดงัเช่น ค่าตั�วโดยสารเครื�องบิน ค่ามดัจาํโรงแรม ค่ารถ ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

 รวมไปถึงร้านอาหาร เป็นตน้ 

 ●  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ�มเติมโดยคน้หา  พระราชบัญญตั ิ ธุรกจินําเที�ยวและมคัคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 2.  ยกเลิกการเดินทาง  20 วนั  ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํ  ทวัร์ 70% 

 3.  ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่  15  วนัเกบ็ค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 
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 4.  สาํหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื�นวซ่ีาให ้เมื�อผลวซ่ีาอนุมติั หากยกเลิกการเดิน 

 ทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทั�งหมด 

 เงื�อนไขการให้บริการ 

 1.  อตัราค่าทวัร์ตามโปรแกรมทวัร์นี�จะตอ้งมีสมาชิกเดินทางอยา่งนอ้ย  35  +  ท่านขึ�นไป  รวมเป็นคณะตามที�กาํหนดไว ้ เท่านั�น 

 หากมีจาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติม ดงัต่อไปนี�  

 ●  กรณีที�มีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิ�มเงินท่านละ  3,000 บาท 

 ●  กรณีที�มีผูเ้ดินทาง 15 – 19 ท่านตอ้งเพิ�มเงินท่านละ  2,500 บาท 

 ●  กรณีที�มีผูเ้ดินทาง 20 – 29 ท่านตอ้งเพิ�มเงินท่านละ  1,500 บาท 

 2.  หากประเทศจอร์เจีย มีประกาศคาํสั�งระงบัหรือยกเวน้  ใหผู้ถื้อหนงัสือเดินทางสญัชาติไทยประเภทบุคคลธรรมดา ตอ้งทาํ 

 คาํร้องขออนุญาตเขา้ประเทศจอร์เจีย (วซ่ีา) ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมคาํร้องขอวซ่ีาและค่า 

 บริการเพิ�มเติม 

 3.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั�งนี� ใหขึ้�นอยูก่บั 

 ดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั�น อีกทั�งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยติุสิ�นสุดสมบูรณ์ 

 4.  บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบั 

 สถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริง ทั�งนี�ทางบริษทัฯ จะยดึถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวม 

 ถึงประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 5.  รายการทวัร์นี� เป็นการท่องเที�ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) เท่านั�น 

 6.  อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาตั�วเครื�องบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการปรับ 

 เปลี�ยนราคาค่าบริการในกรณีที�มีการขึ�นราคาค่าตั�วเครื�องบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ�ามนั หรือมีการประกาศ 

 ลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปลี�ยนไดป้รับขึ�นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดินทาง 

 7. ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี�  หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ� ไม่สามารถเรียก 

 ร้องขอคืนค่าบริการได ้

 8.  หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตั�วเครื�องบินขากลบัซึ�งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้

 9.  ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละ 

 แห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั�นหากท่านมีเหตุอนัใดที�ทาํใหท่้านไม่ไดท่้องเที�ยวพร้อมคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอ 

 คืนค่าบริการไม่ได ้

 10.  กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการ 

 บิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัร์อื�นทดแทนให ้แต่จะ 

 ไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั�น ๆ 

 11.  มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิ� ในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง 

 นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั�น 

 12.  บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอื�นๆ 

 เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุ 
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 สงคราม การก่อการร้าย และ อื�นๆ ที�เขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เกี�ยวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้ง 

 รับผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวทั�งสิ�น 

 13.  หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั�น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็าม ถือเป็น 

 เหตุผลซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจ และความรับผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผดิชอบคืนเงินทั�งหมด 

 14.  ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรับผดิชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซื�อสินคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดินทาง 

 ท่องเที�ยวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ที�ผูเ้ดินทางไดซื้�อระหวา่ง 

 การเดินทางท่องเที�ยวนี�  

 15.  ผูเ้ดินทางตอ้งรับผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่ 

 สามารถรับผดิชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเที�ยว อนัมีสาเหตุ 

 มาจากผูเ้ดินทาง 

 16.  บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สมัภาระระหวา่งการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย 

 การบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

 17.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยั 

 ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ�ม 

 เติมที�เกิดขึ�นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

 18.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผดิชอบ ต่อการตดัสินดว้ยความรู้สึกส่วนบุคคล ต่อเหตุการณ์อนัเกิดจากหรือเกี�ยวขอ้ง 

 กบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถีิและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที�เดินทางไป 

 19.  ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ� งไม่ไดเ้กิดจาก 

 อุบติัเหตุในรายการท่องเที�ยว (ซึ� งลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื�อนไขนี� ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ� งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ 

 ของบริษทัทวัร์) 

 20.  กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มนํ�าเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก 

 ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�น 

 21.  กรณีที�ท่านตอ้งออกตั�วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั� งก่อนทาํการออกตั�ว เนื�องจากสายการบินอาจ 

 มีการปรับเปลี�ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณี  ที�ท่านออกตั�ว 

 ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือวา่ท่านยอมรับในเงื�อนไขดงักล่าวแลว้ 

 22.  หนงัสือเดินทางของ  ท่านตอ้งมีอายกุารใชง้าน  อย่างน้อย 6 เดือน  หรือ 180 วนั (วนักลบั) 
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