
 

 

รหัสทัวร FNT2000719 

ทัวรจอรเจีย วิหารสเวตสิเคอเวร ีอารามเกลาติ 8 วัน 6 คืน (XJ) 
ทบิลิซี ่– เมืองมิสเคตา – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ สตาลิน – 
เมืองคูทายส ิ- อารามเกลาติ – อารามบากราติ - บาทูมี่ – อาลีและนีโน – ลองเรือทะเลดํา -  
จัตุรัสยุโรป – ถํ้าโพรมธีีอุส - บอรโจมี ่- สวนนํ้าแรบอรโจมี ่- คาซเบกี้ – ป�อมอนาอูรี่ – อนุสรณ
มิตรภาพรัสเซีย จอรเจยี – กดูาอูรี่ – โบสถเกอรเกตี้ - สะพานแหงสันติภาพ - ป�อมนาริกาลา - 
พระแมแหงจอรเจีย – โบสถเมเตหค ี- โรงนํ้าแรเกาแก - มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิทบิลิซี ่- ถนนคนเดิน
รุสตาเวลี่ - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเจีย – ซิกนากี – วิหารบอด ี– ควาเรล ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

23.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
เคานเตอรสายการบินแอร เอเชียเอ็กซ โดยมเีจาหนาท่ีของบริษัท ฯ ใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 

 
วันที่สอง กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – ทบิลิซี่ – เมืองมิสเคตา – วิหารจวาร ี– วิหารสเวติสเคอ

เวร ี– เมืองกอร ี– พิพิธภัณฑ สตาลนิ – เมืองคูทายส ิ

03.00 น. ออกเดินทางสู กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินแอร เอเชียเอ็กซ 
เที่ยวบินที่ XJ008 (เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 
ชั่วโมง 45 นาที  

08.25 น.  เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 
ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าสัมภาระนําทานเดินทางสู 
เมืองมิสเคตา (Mtskheta ) ระยะทาง 40 ก.ม. ในอดีตมิสเคตา เคยเปนเมือง
หลวงแหงแรกของประเทศจอรเจีย ในสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) 
ซึ่งเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปกอนคริสตกาล เปนศูนยกลางทาง
ศาสนาที่สําคัญ และมีอายุเกาแกที่สุดของจอรเจีย อายุมากกวา 3,000 ป ตอมา
องคการยูเนสโกไดขึ ้นทะเบียน โบราณสถานแหงเมืองมิสเคตา (Historical 
monument of Mtskheta) เปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ.1994 นําทานชม วิหารจ
วารี (Jvari Monastery) ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนาออรโธดอกที่ถูก
สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงนี้ตั ้งอยูบนภูเขาที่มีแมนํ ้าสองสายไหลมา
บรรจบกัน คือ แมนามิควารี และแมนํ้าอรักวี และถามองออกไปขามเมืองมิทสเคตา
ไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of 
Iberia) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต 400 ปกอนคริสตกาล จนถึงราว
คริสตศตวรรษที ่ 5 จากนั ้นนําทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli 
Cathedral) ซึ ่งคําวา Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" 
เรียกงายๆ รวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สรางราวศตวรรษที่ 11 โบสถแหงนี้ถือเปน
ศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มี
ขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจีย
เปลี่ยนความเชื่อ และหันมานับถือศาสนาคริสต นําทานออกเดินทางสู เมืองกอรี่ 
(Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. เมืองแหงประวัติศาสตร เปนที่รูจักกันดีวาเปน บานเกิด
ของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียท่ีในอดีตเปนผูปกครองสหภาพ



 

 

โซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการ
ปกครองในเมืองกอร ี

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น ํ าท  านชม พิพิธภัณฑ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผ ู น ํ าของลัทธิ
คอมมิวนิสต เปนคลังขอมูลหลักของอาคารที่ซับซอนคือ หอศิลป� ขนาดใหญใน

รูปแบบกอธิคของสตาลิน เริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2494 ในฐานะพิพิธภัณฑประวัติศาสตร
แหงลัทธิสังคมนิยม เห็นไดชัดวาตั้งใจจะเปนอนุสรณแกสตาลินผูเสียชีวิตในป พ.ศ. 
2496 การจัดแสดงนิทรรศการถูกแบงออกเปนหกโถง ตามลําดับเวลา และมีหลาย
รายการที่ถูกตองหรือถูกกลาวหาโดยสตาลิน รวมทั้งเฟอรนิเจอรสํานักงาน ผลงาน
สวนตัว และของที ่ระล ึกที ่ เขาทําไว ตลอดหลายปท ี ่ผานมา นอกจากนี ้ยังมี
ภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถายภาพวาด และบทความในหนังสือพิมพ การ
แสดงผลสรุปดวยหนึ่งในสิบสองชุดของ หนากาก แหง ความตาย ของสตาลินถายไม
นานหลังจากที่เขาเสียชีวิต สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองคูทายสิ 
ระยะทาง 150 ก.ม. เปนเมืองที่มีประชากรมากสุดเปนอันดับสามของประเทศ ตั้งอยู
ทางตะวันตกของทบิลิซ ี ค ูทายสิ เป นเมืองเอกของภูมิภาคอิเมเรติ (Imereti 
Region) ตั้งอยูริมแมนํ้าริโอนี (Rioni River) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่    โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรือเทยีบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม อารามเกลาติ – อารามบากราติ - บาทูมี ่ – อาลแีละนีโน – ลองเรือทะเลดํา - 
รับประทานอาหารเย็น มื้อพิเศษ + โชวนํ้าพุ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ทานชม อารามเกลาติ (Gelati 
Monastery) โบสถสําคัญประจํา
เมือง สรางขึ้นตามพระประสงคของ
กษัตริยเดวิดที่ 4 กษัตริยผูปกครอง
ประเทศจอรเจีย ในชวงศตวรรษที่ 
10–11 โดยที่อารามนั้นจะประกอบ
ไปดวยโบสถ 2 แหง คือ โบสถพระ
แมมารี และโบสถเซนตจอรจ–เซนต
นิโคลัส ภายในตัวโบสถนั้นจะมีภาพเขียนเฟรสโก ที่สวยงาม นอกจากนี้อารามเกลาติ
นั ้นยังเปนสถาบันชั ้นนําของประเทศที ่ผลิตนักวิทยาศาสตร,นักเทววิทยา และ
นักปราชญชื่อดังเปนจํานวนมาก ซึ่ง องคการยูเนสโกไดประกาศให เกลาติแหงนี้เปน
หนึ่ง ในมรดกโลกสถาน เมื่อป ค.ศ.1944 อีกดวย จากนั้นนําทานชม โบสถเบกราติ 
(Bagrati Church) โบสถนิกายออรโธดอกซที ่ใหญที ่สุดในประเทศจอรเจีย มี
ความสําคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมจนไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก โบสถสราง
ขึ ้นมาตั ้งแตศตวรรษที่ 11 หลังจากการสู รบแยงชิงจนไดรับชัยชนะจากสงคราม
รวบรวมอาณาจักรกลับมาเปนปกแผนได ซึ่งตอมาไดถูกทําลายจากผลของสงคราม
กับเติรก สงผลทําใหโบสถนั้นไดรับความเสียหายไปบางสวน ปจจุบันไดรับการบูรณะ
สมบูรณแบบ และสวยงาม 
 
 
 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น  



 

 

ออกเดินทางไปยัง เมืองบาตูมี (Batumi) เปนเมืองทาชายทะเลและเปนหนึ่งในเมือง
เศรษฐกิจตั้งอยูชายฝم�งทะเลดํา ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศ มีสถานะเปนรัฐ
อิสระที่ปกครองตนเองของจอรเจีย ในป ค.ศ.2010 เมืองบาตูมี ไดรับการสนับสนุน
ใหเปนเมืองทองเที่ยวหลักของประเทศ ตั้งอยูใกลกับ ทะเลดํา สถาปตยกรรมสวน
ใหญไดรับแรงบันดาลใจมากจากประเทศอิตาลี โดยจะสังเกตไดจากภาพโมเสก และ
งานกระจกสีตาง ๆ ที่หาดูไดตามอาคารโดยรอบจัตุรัส ภูมิทัศนในเมืองไดรับการปรับ
รูปโฉมตัวอาคารและตัวเมืองเกา ซึ่งมีโรงแรมที่มีระดับมาตรฐานโรงแรมสากลเปด
ใหมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อรองรับการขยายตัวของการทองเที่ยวในอนาคตที่นับวัน 
จะมียอดนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกป นํา
ทานเดินทางไปยัง จัตุรัสบาตูมี ปอาซซา 
(Batumi Piazza) หนึ ่งในจัตุรัสที ่ส ําคัญ
ของเมืองบาตูมี ชมบานเรือนในเขตเมือง
เ ก  า  (Old town) ชมต ึ ก  Alphabetic 
Tower ซึ่งเปนแลนดมารคที่สําคัญ และชม 
Europe Square อีกหนึ ่งจัตุรัสที ่สําคัญ
ประจําเมือง ถายรูปกับรูปปم�น อาลี และ นี
โน (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปปم�นหญิงชาย ความสูง 8 เมตร ตั้ง
ตระหงานโดดเดนอยูริมทะเลดํา สัญลักษณนี้สรางขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความรักของ
หนุมสาวที่มีความแตกตางกันทางดานเชื่อชาติ ศาสนา เพื่อสื่อถึงความรักที่ผสาน
กลมเกลียว จากนั้นนําทาน ลองเรือริมฝم�งทะเลดํา ของบาตูมี ชมความสวยงามของ
ทะเล บานเรือนที่ถูกสรางขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลูกกันอยางสวยงามตามริม
ทะเล พรอมกับรายลอมไปดวยธรรมชาติ เปนไรสม พืชพันธุธัญญาหารและตนชา 
อิสระใหทานไดเที่ยวชมบริเวณทะเลดํา (กรณีที่สภาพอากาศไมดี หรือกําหนดการ
เดินเรือมีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
เหมาะสม) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บนตึก Alphabetic Tower สามารถ
ชมวิวของทั้งเมืองบาทูมีไ่ด  
จากนั้นนําทาน ชมโชวการแสดงนํ้าพุเตนระบํา (Fountain Show) ซึ่งตั้งอยูกลาง
เมืองบาทูมิ (กรณีที่สภาพอากาศไมดี หรือโชวมีการปดทําการ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามเหมาะสม) 

พักที่    โรงแรม The Grand Gloria hotel หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 



 

 

วันที่สี่ เมืองเกาบาทูมี่ - จัตุรัสยุโรป – ถํ้าโพรมีธีอุส - บอรโจมี่ - สวนนํ้าแรบอรโจมี่   

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร
ของโรงแรม 

นําทานเดินชม เมืองเกาบาทูมี่และจัตุรัสยุโรป 
ชมสถาปตยกรรมสิ่งกอสรางทางเดินริมทะเล
ระยะทาง 7 กม. ที ่ริเริ ่มขึ ้นในป 1881 โดย
ชาวปรัสเซียนผูมีชื่อเสียงและภูมิสถาปนิก เรส
เลอร ทวาสองปหลังจากโครงการเริ ่มขึ ้น เขาถึงแกกรรมและไดมีการสานตอโดย
สถาปนิกชาวฝรั ่งเศส ตอมาในราวคริสตศตวรรษที ่ 20 สถาปนิกชาวสเปนได
ออกแบบศิลปะนีโอคลาสสิค ทําใหแนวชายฝم�งของถนนสายนี้ไดรับการตกแตงอยาง
สวยงามดวยศิลปะหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังรายลอมไปดวยบังกะโล คาเฟ�เลานจ 
รานอาหาร ประติมากรรม และนํ้าพุเตนรํา ทําใหสถานที่แหงนี้เปนหนึ่งในสถานที่
ทองเที่ยวที่นาดึงดูดที่สุดของ จากนั้นนําทานเดินทางสู  ถํ้าโพรมีธีอุส ถํ้าหินงอกหิน
ยอยที ่ทานจะประหลาดใจกับทิวทัศนอันนาทึ ่งของหินงอกหินยอยและนํ ้าตกที่
กลายเปนหิน แมนํ้าใตดิน และทะเลสาบของถํ้า ทั้งหมดนี้ถูกขับความงามโดยระบบ
ไฟ LED  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น  
นําทานออกเดินทางสู  บอรโจมิ (Borjomi) 
บอรโจมิขึ้นชื่อเรื่องแหลงนํ้าแรซึ่งเปนสินคา
สงออกอันดับหนึ ่งของประเทศจอรเจีย ตัว
เมืองตั ้งอยู กลางหุบเขาคอเคซัส ลอมรอบ
ดวยป�าไมและแหลงตนนํ ้าที ่อุดมสมบูรณ 
นอกจากเปนแหลงนํ้าแรแลวยังเปนเมืองตาก
อากาศที่มีชื ่อเสียงดานสถาปตยกรรมแบบ
รัสเซียและความรมรื่นอีกดวย จากนั้นนําทาน
สัมผัส หนึ่งในเป�าหมายสําคัญของชาวจอรเจียที่มาลิ้มรส นํ้าแรธรรมชาติบอโจมิ ณ 
สวนนํ้าแรธรรมขาติ สรางขึ้นในป ค.ศ. 1850 ตั้งอยูในหุบเขานํ้าแร เอคาเทอรีนา 
ซึ่งเปนแหลงนํ้าแรดั้งเดิมของเมือง ภายในสวนเต็มไปดวยเครื่องเลนและความบันเทิง 
ที ่นี ่คุณสามารถลิ้มรสนํ ้าแรธรรมชาติและผอนคลายทามกลางสภาพแวดลอมที่
สวยงาม 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น  
 พักที่    โรงแรม Golden Tulip Borjomi หรือเทียบเทา 4 ดาว 



 

 

 
วันที่หา   คาซเบก้ี – ป�อมอนาอูรี่ – อนุสรณมิตรภาพรัสเซีย จอรเจีย – กูดาอูรี่ – โบสถ

เกอรเกตี้ – ทบิลิซี่ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญ เปนเสนทางสําหรับใชในดานการทหาร
ที ่เร ียกวา Georgian Military Highway สรางขึ ้นโดยสหภาพโซเวียต สมัยที่
จอรเจียตกอยูภายใตการปกครอง สําหรับใชเปนเสนทางมายังภูมิภาคแหงนี้ นําทาน
ออกเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 ก.ม. 
เปนเทือกเขาสูงขนาดใหญแหงหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.
และเปนเสนกั้นพรมแดนระหวาง สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐจอรเจีย ระหวาง
ทางใหทานไดชม ป�อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป�อมปราการเกาแก ถูกสราง
ขึ ้นราวศตวรรษที ่ 16 – 17 ปจจุบันยังคงมีซากกําแพงที ่ลอมรอบป�อมปราการ 
เปรียบเสมือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยูภายใน ซึ่งเปน
โบสถของชาวเวอร ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญตั้งตระหงาน หากมองจาก
มุมสูงของป�อมปราการนี้ลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอางเก็บนํ้าชินวารี 
(Zhinvali) สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) 
ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปจจุบันเรียกวา เมืองสเตปนสมินดา (Stepansminda) 
ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อป 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโธดอกซ ชื่อ สเตฟาน ไดมา
พํานักอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาสนาขึ้น เมืองนี้เปนเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู
ริมฝ  งแม�م น ํ ้าเทอร กี้  ถ ือเป นศ ูนย กลางการทองเท ี ่ยวบนเท ือกเขาคอเคซัส 
(Caucasus) ที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปน
จุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้  ระหวางทางที่เดินทางกลับแวะชม อนุสรณสถาน 
รัสเซีย–จอรเจีย อนุสรณสถานหินโคงขนาดใหญ บนเนินเขา ถนนจอรเจียนมิลิแท
รีไฮเวย เปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของจอรเจีย สรางขึ้นในป 1983 เพื่อเฉลิม



 

 

ฉลองครอบรอบ 200 ป ของสนธิสัญญาจอรจีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) 
และความสัมพันธระหวางสหภาพโซเวียต และจอรเจีย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
นําทานออกเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซึ่งเปนเมือง
สําหรับสกีรีสอรท ที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ 
ที ่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้เปนแหลงที่
พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคม จนถึงเดือนเมษายน 
ซึ่งเปนชวงที่สวยงาม และมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา จากนั้นนําทานขึ้นรถ 4WD 
(รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพื่อเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นําทานไปชม
ความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรางขึ้นใน

ราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื่อท่ี
เรียกที่นิยมกันของโบสถศักดิ์แหงนี้สถานที่แหงนี้ตั้งอยูริมฝم�งขวาของ แมนํ้าชคเฮรี อยู
บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (ในกรณีที่ถนนถูกปดกั้นดวยหิมะและสงผลกระทบตอ
การเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทองเที่ยวตาม
ความเหมาะสม ซึ่งจะคํานึงถงึความปลอดภัยเปนหลัก) นําทานออกเดินทางกลับสู 
เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 
พักที่    โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรือเทยีบเทา ระดับ 4 ดาว 
 



 

 

วันที่หก ทบิลิซี่ – สะพานแหงสันติภาพ - ป�อมนารกิาลา - พระแมแหงจอรเจีย – โบสถเม
เตหค ี- โรงนํ้าแรเกาแก - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี่ - ถนนคนเดินรุสตาเวลี่  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากนั้นนําทานสู สะพานแหงสันติภาพ (The Bridge of peace) เปนอีกหนึ่งงาน
สถาปตยกรรมที่นาสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ 
Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวม
สมัย เปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางนั้นถูกออกแบบ 
และสรางที่ประเทศอิตาลี และนําเขาสวนประกอบโดยรถบรรทุกมากกวา 200 คัน 
เพื ่อเขามาติดตั ้งในเมืองทบิลิซี ที ่ตั ้งนั ้นอยู บนแมนํ ้ามตควารี (Mtkvari River) 
สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสู ป�อมนาริคาลา 
(Narikala Fortress) ชมป�อมปราการซึ่งเปนป�อมโบราณ สรางในราวศตวรรษที่ 
4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค และตอมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาด
ไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก และตอมาในสมัยของกษัตริย เดวิด (ปค.ศ.
1089-1125) ไดมีการสรางเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึด
ครอง ก็ไดเรียกชื่อ ป�อมแหงนี้วา นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายวา 
ป�อมอันเล็ก (Little Fortress) ชมรูปปم�น Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่ง
คือ Kartlis Deda เปนรูปปم�นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo 
Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปم�นนี้สรางขึ้นในป ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซี
อายุครบ 1,500 ป เปนรูปปم�นที่สะทอนถึงจิตวิญญาณ และนิสัยของคนจอรเจียไดเปน
อยางดี มือขางหนึ่งของรูปปم�นจะถือดาบ สวนมืออีกขางหนึ่งจะถือแกวไวน ซึ ่งมี
ความหมายวา หากใครที่มาเยือนจอรเจียแบบศัตรูเธอจะใชดาบในมือขวาฟาดฟนให
แดดิ้น แตหากใครที่มาเยือนอยางมิตรไมตรี เธอจะตอนรับดวยไวนในมือซายอยาง
อบอุ นและอิ ่มหนําสําราญ ตอจากนั ้นนําทานไปชม โบสถเมเตหคี (Metekhi 



 

 

Church) โบสถที่มีประวัติศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบริเวณริมหนาผา
ของแมนํ้ามทวารี เปนโบสถหนึ่งที่สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเปน
ประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน กษัตริยวาคตัง ที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป�อม และ
โบสถไวที่บริเวณ จากนั้นชม โรงอาบนํ้าแรเกาแก (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียง
ในเรื่องบอนํ้ารอนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) 

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 
นําทานชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) 
หรืออีกชื ่อหนึ ่งคือโบสถ Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรทอดอกซ
จอรเจีย อีกทั้งยังถูกจัดใหเปนสิ่งกอสรางทางศาสนาที่มีขนาดใหญมากที่สุดในแถบ
อาวเปอรเซีย และมีความสูงเปนอันดับ 3 ของ จากนั้นใหทานอิสระ ถนนคนเดิน
รุสตาเวลี่ (Rustaveli Street) ซึ่งเปนถนนใหญของเมืองที่มีชื่อเสียง และกลิ่นไอ
แบบยุโรป อาคารที่ถูกสรางขึ้นที่มีรูปรางลักษณะใหญโตแข็งแรง และยังเต็มไปดวย
รานคาที่มีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ มากมาย ตามบริเวณทางเทายังเต็มไปดวยรานคา
ที่ขายของท่ีระลึกที่เปนสินคาพื้นเมืองอันหลากหลาย  

 
คํ่า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน  
พักที่    โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรือเทยีบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด   เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเจีย – ซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรล ี- ทบิลิซี ่ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เดอะ โคร
นิเคิล ออฟ จอรเจีย (The 
Chronicle of Georgia) 
เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยูบนเนิน
เขาใกลกับอางเก็บนํ้าทบิลิซี 
อนุสาวรียเปนที ่ร ู จักกันวา
เ ป  น อน ุ ส ร ณ  ส ถ า นทา ง
ประวัติศาสตรของจอรเจีย 
ถูกสรางขึ้นโดยจิตรกรประติ
มากรชาวจอรเจีย – รัสเซียและสถาปนิก Zurab Tsereteli อนุสรณถูกสรางขึ้นเพ่ือ
เฉลิมฉลอง 3,000 ปแหงอํานาจอธิปไตยของจอรเจีย และ 2,000 ปแหงศาสนา
คริสตในจอรเจีย เสายักษทั้ง 16 หลังบนเนินเขาสะทอนถึงประวัติศาสตรของจอรเจีย
และผูปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองซิกนากี 
(Sighnaghi) ระยะทาง 109 ก.ม. เปนเมืองศูนยกลางการปกครองเขตซิกนากี ใน
จังหวัดคาเคตี ตั ้งอยูทางดานใตของประเทศ เปนเมืองเล็กๆ ที ่มีพื ้นที่ประมาณ 
2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยูประมาณ 4,000 คนมีการปลูกพืชพันธุไม
หลายอยางโดยเฉพาะตนองุนพันธุตาง ๆ จึงทําใหเปนเมืองที่มีความสําคัญที่มีการทํา
เหลาไวน ผลิตพรม และผลิตอาหารที่สําคัญของจอรเจีย ซึ่งตอมาไดรับการบูรณะ
และปรับปรุงใหมีความเจริญรุงเรือง พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ มากมาย 
จึงทําใหมีชื่อเสียงสําหรับนักทองเที่ยวใหทานไดชมความสวยงาม และบรรยากาศ
ของเมืองซิกนากี ที่ตั้งอยูในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญที่มีภูมิอากาศแบบสี่ฤดูในหนึ่ง
ป ในชวงฤดูรอนมีอุณหภูมิสูงที่สุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส สวนในฤดูหนาว
อุณหภูมิจะอยูที่ประมาณ 1 องศา  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น  



 

 

นําทานเดินทางสู วิหารบอดี 
(Bodbe Monastery) เปน
วิหารของชาวจอรเจียนที ่นับ
ถือศาสนาคริสตนิกายออรโธด็
อกถูกสรางขึ้นในครั้งแรกราว
ศตวรรษที ่  9 และตอมาใน
ศตวรรษท ี ่  17 ก ็ ได ม ีการ 
ส ร  า ง ต  อ เ ติ ม ข ึ ้ น ม า อี ก 

จนกระทั่งวิหารแหงนี้มีความสําคัญและเปนหนึ่งในวิหารที่จะมีนําทองเที่ยวเดินทาง
มาทําพิธีแสวงบุญ นําทานออกเดินทางสู ควาเรลี (Kvareli) ระยะทาง 60 ก.ม. 
แควนคาเคติ ที่เปน 1 ในเขตที่เปนแหลงผลิตไวนของจอรเจีย ที่มีอากาศเหมาะตอ
การปลูกองุนทําไวน โดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปในภูเขาขนาดมหึมา จํานวน 15 
อุโมงค มีเสนทางเชื ่อมแตละอุโมงค เพื่อใหเปนที่เก็บไวนในอุณหภูมิเหมาะสม 
จากนั้นใหทานไดชิมไวนคูวาเรลี รสเลิศ ไวนทองถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคและ
สามารถซื้อกลับไดในราคายอมเยาว (จอรเจียมีชื่อเสียงเรื่องไวนที่ทานไมเคยไดทราบ
มากอนทั้ง ไวนดํา หรือ ไวนเหลือง เนื่องดวยวิธีการทําไวนและพันธุองุนของจอรเจีย
จะมีความพิเศษ ไวนแดงจะเขมจนสีออกดํา สวนไวนขาวจะเขมจนออกเหลือง)จากนั้น
นําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซ ี(Tbilisi)  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น พิเศษลิ ้มรสไวน
จอรเจีย และการแสดงทองถิ่น 
พักที่    โรงแรม Tbilisi Park Hotel หรือเทยีบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันที่แปด  ทบิลิซี่ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซี 
09.40 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) โดย สายการบินแอร เอเชียเอ็กซ เที่ยวบินที่ 

XJ009 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 
45 นาที  

20.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 

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

 



 

 

อัตราคาบริการตอทานและเงื่อนไขการใหบริการ 
 

 
อัตราคาบริการนีร้วม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยดั ระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักหองละ 2 ทาน (กรณีมาไมครบคู จะตองเพิ่มเงินพัก

หองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบ ุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 25 กก. จํากดัทานละ 1 ใบ เทานั้น 
 คารถรับ – สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบตัิเหตุในระหวางการเดนิทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 
บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

เที่ยวฟน บินตรง จอรเจีย Grand and Great of Georgia 8 วัน 6 คืน 
โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหองละ 

2 ทาน 
 เด็กอายุไมเกิน 

12 ป ไมเสริมเตียง 
พักเด่ียว 

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 : โปรแกรมนี้ไมมีหองพักชนิดทีพ่ัก 3 ทาน 
กรณีที่มาไมครบคู ตองใชหองพักแบบเดี่ยวเทานั้น 

เนื่องดวยโปรแกรมมีไฟลทบินเหมาลํา ขอสงวนสิทธิ์ไมรับจอยแลนด 



 

 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต
กลับเขาประเทศของคนตางชาต ิ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาท่ีของผูเดินทางใน
การจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, 
คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรดี, คาโทรศัพททางไกล, 
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 

 คาปรบั สําหรับนํ้าหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนด 25 กก. 
 คาทิปไกดทองถิ่น,ทิปคนขับรถ และทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท/ทริป (ชําระพรอม

คาทัวรสวนที่เหลืองวดสุดทาย) *** เดก็ชําระเทากับผูใหญ ยกเวนเด็กทารก *** 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลรายชื่อและหนาหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พรอมชําระมดัจําทานละ 
20,000 บาท 
2. คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงนิคาทัวรทั้งหมด 20 วนักอนการเดินทาง มิเชนนั้น
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตาม
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบรกิารไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือ
วาทานไดยอมรับในเงือ่นไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบบันี้ทั้งหมดนี้แลว 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯ จะคืนเงนิคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยุดนักขตั
ฤกษ ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
2. ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 70% 
3. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 



 

 

4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
อนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงนิคามัดจําท้ังหมด 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. โปรแกรมทัวรนี้จะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทาน รวมในคณะ
ตามที่กําหนดไวเทานั้น หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 10 – 14 ทาน ตอง
เพ่ิมเงินทานละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15 – 19 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 2,000 
บาท 
2. ในกรณีทีท่างประเทศจอรเจีย หรือ ประเทศ อารเมเนีย สั่งใหมกีารระงบัการใหวีซาา ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เพ่ือดําเนินการขอวีซาโดยตรงกับทางศูนยรับยื่นวีซา 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตาง ๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทานั้น อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใด ๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสดุสมบูรณ 
4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมาก
เปนสําคัญ 
5. รายการทัวรนี้เปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทาํและดําเนินการโดยบริษัทคู
คา (Partner) เทานั้น 
6. อัตราคาบริการคิดคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัย
สายการบิน คาธรรมเนยีมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง 
7. ในระหวางการทองเที่ยวนี ้หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนาํมา
ขอคืนเงินได 
9. คาบรกิารที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 



 

 

10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการ
นั้น ๆ 
11. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทานั้น 
12. บรษิัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอื่น ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณ ีการคามนุษย การขนสง
สินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย และ อืน่ ๆ 
ที่เขาขายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันด ีบริษทัฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกีย่วของ หรือ มีสวนตอง
รับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทําดงักลาวท้ังสิ้น 
13. หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคนืเงินทั้งหมด 
14. ผูเดินทางตองใชวจิารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตวัทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ 
หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวนี้ 
15. ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมคีาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
16. บรษิัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิรัฐประหาร ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบรษิัทฯ หรอื คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ 
18. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความ
ไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาต ิภูมิอากาศ ฤดกูาล ทัศนียภาพ 
วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 



 

 

19. ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททัวร) 
20. กรณีใชหนงัสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
21. กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ 
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใด ๆ ในกรณีถาทานออกตั๋ว
ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับใน
เงื่อนไขดังกลาวแลว 
22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัท ฯ รับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัท ฯ ไมรบัผิดชอบ หากเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 
 


