
 

 

 

 



 

 

วันท่ีหน่ึง  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  

23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน 

แอร์เอเชียเอก็ซ์ เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร 
 

วันท่ีสอง   กรุงเทพฯ – กรุงทบิลซ่ีิ – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี  – วิหารสเวติสเคอเวรี  – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย  – 

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลซีิ 

03.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 908 ใชเ้วลาเดินทาง 9 

ช่ัวโมง 55 นาที !! บริการอาหารและน้ําด่ืม  ทุกท่ีน่ัง !! 

08.45 น.  เดินทางถึง สนามบินกรุงทบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) 

หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ นาํท่านออกเดินทางสู่ นาํท่านออกเดินทางสู่ 

เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) มิสเคตา้ เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมยัอาณาจกัรไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล 

เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีสาํคญั และมีอายเุก่าแก่ท่ีสุดของจอร์เจีย อายมุาก กวา่ 3,000 ปี 

ต่อมาองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคตา้ เป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1994 นาํท่านชม 

วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ 

สร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีมีแม่นํ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่นํ้ามิควารี 

และแม่นํ้าอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอ

บีเรีย (Kingdom of Iberia) 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวตสิเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซ่ึงคาํวา่ Sveti หมายถึง "เสา" และ 

Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" โดยความหมายรวมกนั หมายถึงวิหารเสาท่ีมีชีวิต 



 

 

โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย 

มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ 

อีกทั้งยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีทาํใหช้าวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาคริสต ์

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เสาหินสลกัศิลปกรรมแบบเปอร์เซียขนาดใหญ่ จาํนวน 

16 ตน้ ตั้งอยูบ่นภูเขาสูงเป็นจุดชมวิวเมืองมุมสูงท่ีสวยงาม 

สะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ของจอร์เจียและผูป้กครองรวมถึงฉากทางศาสนา เสาแต่ละตน้มีขนาดถึง 10 คนโอบ 

มีความสูงถึง 35 เมตร 

ซ่ึงเสาแต่ละตน้ไดบ้นัทึกเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไวใ้นรูปแบบของงานจิตรกรรมนูน

ตํ่า อนุสาวรียเ์ป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ของจอร์เจีย 

ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก ช่ือ Zurab Tsereteli 

อนุสรณ์ถกูสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปี การไดม้าซ่ึงอาํนาจอธิปไตยของชาวจอร์เจียและในวาระ 2,000 ปี 

แห่งการแผข่ยายของศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ในจอร์เจีย 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัไปยงักรุงทบิลิซี เยีย่มชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลซีิ (Holy Trinity 

Cathedral of Tbilisi) หรือในอีกช่ือหน่ึง คือโบสถ ์ Sameba เป็นโบสถข์องคริสตจกัรจอร์เจียออร์ทอดอกซ์ 

อีกทั้งยงัถูกจดัใหเ้ป็นส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย 

และมีความสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก ถูกสร้างขึ้นในยา่นประวติัศาสตร์เก่าแก่กลางกรุงทบิลิซี 

อิทธิพลการออกแบบสไตลจ์อร์เจียแบบดั้งเดิม เนน้แนวตั้ง 

ถือเป็นท่ีสะดุดตาของผูพ้บเห็นจากหลายจุดของเมือง 



 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า 

  

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร 

พกัท่ี    โรงแรม RADIUS HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วันท่ีสาม กรุงทบิลซ่ีิ – เมืองซาดาโคล – อาร์เมเนีย – โบสถ์ฮัคพทั – เมืองดีลจีาน – ทะเลสาบเซวาน – 

วิหารเซวาน – กรุงเยเรวาน – ตลาดพาคชูกา –  ผ่านชมจตัรัุส (Republic Square)  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาโคล เพื่อเดินทางต่อไปยงั ประเทศอาร์เมเนีย (เม่ือถึงด่านตรวจคนเขา้เมือง ขาออก 

ทุกท่านตอ้งนาํสัมภาระกระเป๋าเดินทางส่วนตวั เพื่อผา่นด่านตรวจเอกสารขาออกจากจอร์เจีย ไปยงัอาร์เมเนีย 

โดยทุกท่านตอ้งนาํกระเป๋าสัมภาระเขา้เคร่ือง X-ray บริเวณด่านตรวจ) 

อาร์เมเนียเป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล 

ตั้งอยูท่างใตข้องเทือกเขาคอเคซสัและอยูร่ะหวา่งทะเลดาํกบัทะเลแคสเปียน 

ทางเหนือติดกบัประเทศจอร์เจียและอาเซอร์ไบจาน ทางใตติ้ดกบัประเทศอิหร่านและตุรกี 

ดงันั้นอาร์เมเนียจึงไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมหลากหลาย ในปัจจุบนัการเดินทางไปยงัอาร์เมเนีย 

สามารถเดินทางผา่นจอร์เจียเท่านั้น 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร 

จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองฮัคพทั นาํท่านเขา้ชม โบสถ์ฮัคพทั เป็นอารามคริสตอ์าร์เมเนีย 

ของคริสตอ์อโทด็อกซ ์ ท่ีก่อตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 10 ในสมยัราชวงศค์ลูริเคียน (Klurikain dynasty) 

ตวัอารามตั้งอยุย่อดเขาท่ีรายลอ้มดว้ยหมู่บา้นขนาดยอ่ม จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองดีลีจาน 

ตั้งอยูท่างดา้นเหนือของกรุงเยเรวาน 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทะเลสาบเซวาน เป็นทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ลาํดบัตน้ๆ ของโลก ชมความงดงามของ วิหารเซวาน 

กลุ่มวิหารริมทะเลสาบท่ีมีอายเุกือบหน่ึงพนัปี ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรของทะเลสาบเซวาน 

แต่เดิมนั้นตั้งอยูใ่นบริเวณเกาะเลก็ๆ ในทะเลสาบ แต่หลงัจากโครงการผนันํ้าในยคุสมยัของสตาลิน 

ทาํใหป้ริมาณนํ้าลดลงเกาะต่างๆ จึงเช่ือมต่อกบัแผ่นดินใหญ่โดยปริยาย 

โบสถแ์ห่งน้ีก็เช่นเดียวกบัโบสถค์ริสตส่์วนมากในแถบทรานคอเคเซีย 

ท่ีจะตั้งอยูห่่างไกลฃจากชุมชนทาํใหใ้นบางคร้ังหากไม่มีการประกอบศาสนพิธี 

ตวัโบสถจ์ะเหมือนถูกทิ้งร้างทา่มกลางความโดดเด่ียว จากนั้นนาํท่านเดินทากลบัสู่ กรุงเยเรวาน  

เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานถึงส่ีพนัปี  

ในอดีตกรุงเยเรวานเป็นชุมทางสาํคญัของเส้นทางสายไหม 

ดงันั้นจึงมีการสะสมเอกสารตน้ฉบบัของอาร์มีเนียโบราณ กรีก จีน ญ่ีปุ่ น ซีเรีย ฮีบรู โรมนั และเปอร์เซีย 

ท่ีมีค่าเอาไวม้ากมาย 

นาํท่านเดินทางไปยงั ตลาดพาคชูกา (Pak Shuka Market) ตลาดทอ้งถ่ิน 

ภายใตโ้ครงสร้างรูปโดมคร่ึงวงกลมท่ีแกะสลกัลวดลายอยา่งวิจิตรงดงาม จากนั้นนาํท่านชม Cascade Complex 

อุทยานทางศิลปะขนาดยกัษ ์สร้างเป็นบนัไดขนาดมหึมา 572 ขั้น เป็นอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะของโซเวียตรัสเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนั้นนาํท่านผ่านชมจัตุรัส (Republic Square) 

ชมความสวยงามของอาคารนีโอคลาสสิกสีเหลืองบริเวณรอบๆ จตุัรัสมีซุม้แกะสลกัท่ีน่าประทบัใจ 

ยามราตรีหรือเทศกาลวนัสาํคญัจะมีการแสดงระบาํนํ้าพุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร 

พกัท่ี    โรงแรม ANIL PLAZA HOTEL หรือเ ทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วันท่ีส่ี กรุงเยเรวาน – หุบเขาเอวาน – วิหารการ์นี – อารามเกก็ฮาร์ด – เมืองบากราทาเชน – เมืองซาดาโคล – กรุงทบิลซีิ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางไปยงัเมือง การ์นี ไระหวา่งทางชมความงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ท่ีมีความสวยงาม 

ของหนา้ผาท่ีมีความสูงชนัและมีแม่นํ้าอาซดัไหลผา่น แวะจอดใหไ้ดถ้่ายภาพเก็บความประทบัใจ 

 
นาํท่านเขา้ชม วิหารแห่งการ์นี (Garni Temple) เม่ือคร้ังอดีต 

บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของกษตัริยอ์าร์เมเนียทิริดาเทส ท่ี 1 

ตวัวิหารโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทรงเกรโค-โรมนั (Greco-Roman) กล่าวคือ 

เป็นสถาปัตยกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลของอาณาจกัรกรีก-โรมนั 

บริเวณอาณาเขตภายในพระราชวงัฤดูร้อนของพระองค ์

ปัจจุบนัยงัคงมีซากของฐานของพระราชวงัเก่าและบางส่วนยงัคงสมบูรณ์ เช่น โรงอาบนํ้า (Royal Bath House) 

และ เทวาลยั ทาํใหทุ้กยา่งกา้วในบริเวณ วิหารการ์นี ทาํใหเ้ราท่ึงกบัการดาํรงคงอยูม่าอยา่งยาวนาน 



 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านชม อารามเก๊กฮาร์ด (Geghard Monastery) หน่ึงในความสวยงามของอาร์เมเนีย 

เพราะวิหารท่ีสร้างอยูท่่ามกลางเทือกเขาท่ีสวยงาม ยงัมีส่วนท่ีสร้างโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ย 

ตวัอาคารของวิหารเก๊กฮาร์ดน้ีถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษท่ี 12-1 

เยีย่มชมหอ้งโถงของโบสถท่ี์มีการตดัหินสร้างเป็นโดมแกะสลกัอยา่งสวยงาม 

ท่ีถูกตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยความศรัทธาในศาสนาคริสตอ์ยา่งเตม็เป่ียม 

และยงัมีวิหารท่ีสร้างโดยการตดัหินใหก้ลายเป็นหอ้งโถง และไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 2000 

 

 

 
 

 

 

 

กลางวัน 

  

รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น) 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เป็นการเดินทางขา้มพรมแดนไปยงั เมืองซาดาโคล 

(SADAKHLO) ซ่ึงเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยูติ่ดกบัอาร์เมเนีย 

ตลอดการเดินทางท่านจะไดช้มวิวธรรมชาติอนัสวยงามของเทือกเขาคอเคซสันอ้ยท่ีอยู่ระหวา่งอาร์เมเนียและอาเ



 

 

ซอร์ไบจาน (บริเวณด่านตรวจคนเขา้เมือง ระหว่าง จอร์เจีย - อาร์เมเนีย ทุกท่านตอ้งลงจากรถ 

เพ่ือมาผา่นด่านและตรวจเอกสารขาออกจากอาร์เมเนีย ขา้มไปยงัประเทศจอร์เจีย 

ทุกท่านตอ้งนาํกระเป๋าเดินทางและส่ิงของทุกอยา่งลงจากรถ X-ray และผา่นด่านการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองต่อไป) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อไปยงั กรุงทบิลิซี (TBILISI) ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าคูรา 

ในภาษาทอ้งถ่ินบางคร้ังถูกอา้งถึงในช่ือวา่ ติฟลิส ประชากรของเมืองน้ีมีความหลากหลาย 

เพราะเมืองน้ีเป็นท่ีอยูข่องผูค้นต่างวฒันธรรม ต่างศาสนา และต่างชาติพนัธุ์มาชา้นาน (ระยะทางประมาณ 80 

กม.) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร 

พกัท่ี    โรงแรม RADIUS HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วันท่ีห้า ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – น่ังรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี ้– กรุงทบิลซีิ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีสาํคญั เป็นเส้นทางสาํหรับใชใ้นดา้นการทหารท่ีเรียกวา่ Georgian 

Military Highway สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต ในสมยัท่ีจอร์เจียตกอยูภ่ายใตก้ารปกครอง 

สาํหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี นาํท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) 

เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของทวีปยโุรป มีความยาวประมาณ 1,100 

กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหวา่ง สหพนัธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้ม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างขึ้นราวศตวรรษท่ี 16 – 17 

ปัจจุบนัยงัคงมีแนวกาํแพงท่ีลอ้มรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเร้นความงดงามของโบสถท์ั้ง 2 

หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายในซ่ึงเป็นโบสถข์องชาวเวอร์ 



 

 

ภายในมีหอคอยทรงเหล่ียมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านหากมองจากมุมสูงของป้อมปราการลงมาจะมองทศันียภาพท่ี

สวยงามของอ่างเก็บนํ้าชินวารี (Zhinvali) 

นาํท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เป็นเมืองพกัตากอากาศและสกีรีสอร์ทยอดนิยม ท่ีมีช่ือเสียง 

ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ ท่ีมีความสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร 

สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหลง่ท่ีพกัผอ่นเล่นสกีของชาวจอร์เจียท่ีจะนิยมมาเล่นในช่วงเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษาย

น มีหิมะปกคลุมซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงาม 

ระหวา่งทางแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโคง้วงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 

เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) 

และความสัมพนัธ์ระหวา่งสหภาพโซเวียต และจอร์เจีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น) 

จากนั้นนาํท่านเปล่ียนรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อเดินทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) 

ชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี ้ (Gergeti Trinity Church) สร้างขึ้นราวศตวรรษท่ี 14 มีอีกช่ือเรียกกนัวา่ 

ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังขวาของ 

แม่นํ้าชคเฮรี อยูบ่นเทือกเขาของคาซเบก้ี 

(ในกรณีท่ีถนนถูกปิดกั้นดว้ยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทางขึ้นไปยงัโบสถแ์ละจุดชมวิว 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสถานท่ีท่องเท่ียวหรือสลบัรายการตามความเหมาะสม) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมคมรแก่เวลา นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองทบิลซีิ (Tbilisi) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร รับชมโชว์การแสดงท้องถิ่น 

พกัท่ี   โรงแรม RADIUS HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วันท่ีหก โบสถ์เมเตห์คี  – สะพานสันติภาพ – ป้อมนาริกาล่า – พระแม่แห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ําแร่โบราณ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นาํท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถท่ี์มีประวติัศาสตร์อยูคู่่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี 

ตั้งอยูบ่ริเวณริมหนา้ผาของแม่นํ้ามทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสร้างอยูใ่นบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่

ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้ร้างป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี 

จากนั้นนาํท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) 

เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนช่ือ Michele De 

Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 



 

 

2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างท่ีประเทศอิตาลี และนาํเขา้ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกวา่ 200 

คนั เพื่อเขา้มาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ท่ีตั้งนั้นอยูบ่นแม่นํ้ามตควารี (Mtkvari River) 

สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร 

 

จากนั้นเดินชมยา่นเมืองเก่า 

ชมอาคารบา้นเรือนทั้งเก่าและใหม่แต่ยงัคงสภาพสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมอยา่งสมบูรณ์ 

ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกแห่งของยา่นเมืองเก่าน้ี คือ โรงอาบน้ําแร่โบราณ (Sulphur Spring Bath) 

ภายนอกของโรงอาบนํ้านั้นมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโรงอาบนํ้าสไตลตุ์รกี 

โรงอาบนํ้าน้ีเป็นสปาบาํบดัร้อนจากกาํมะถนัธรรมชาติ ท่ียงัเปิดใหบ้ริการแก่ชาวเมือง นาํท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า 

(Cable car) สู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษท่ี 4 

ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 

สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดมี้การก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษตัริย ์ เดวิด (ราวปี ค.ศ. 

1089 - 1125) ไดมี้การสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รียกช่ือ ป้อมแห่งน้ีวา่ 

นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายวา่ ป้อมอนัเลก็ (Little Fortress)  

ชมรูปป้ัน พระแม่แห่งจอร์เจีย Mother of a Georgia หรืออีกช่ือหน่ึงคือ Kartlis Deda เป็นรูปป้ันหญิงสาวสูง 20 

เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) โดยรูปป้ันน้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายคุรบ 

1,500 ปี เป็นรูปป้ันท่ีสะทอ้นถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียไดเ้ป็นอยา่งดี 

มือขา้งหน่ึงของรูปป้ันจะถือดาบ ส่วนมืออีกขา้งหน่ึงจะถือแกว้ไวน์ 

ซ่ึงมีความหมายวา่หากใครท่ีมาเยอืนจอร์เจียแบบศตัรูเธอจะใชด้าบในมือขวาฟาดฟันใหแ้ดด้ิน 

แต่หากใครท่ีมาเยอืนอยา่งมิตรไมตรี เธอจะตอ้นรับดว้ยไวน์ในมือซา้ยอยา่งอบอุ่น  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร 



 

 

พกัท่ี    โรงแรม RADIUS HOTEL TBILISI  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วันท่ีเจ็ด  กรุงทบิลซีิ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เช้า  เดินทางไปยงั สนามบินทบิลิซี 

09.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สุวรรณภูม ิโดย สายการบินแอร์ เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ909 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 

ช่ัวโมง 45 นาที  !! บริการอาหารและน้ําด่ืม  ทุกท่ีน่ัง !! 

20.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการต่อท่านและเง่ือนไขการให้บริการ 

เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย อาเมเนีย  7 วัน 5 คืน (4 ดาว) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

2 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี เสริมเตียง  

เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี ไม่เสริมเตียง 
พกัเดี่ยว 

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

20 – 26 ตุลาคม 65 47,990.- 47,990.- 46,990.- 6,490. 

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

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

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

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

29 พฤศจิกายน – 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. 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

✔ ตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์ ชั้นประหยดั ระบุวันเดินทางไป – กลบั พร้อมคณะ 

✔ ภาษีนํ้ามนั และภาษสีนามบิน (กรณีค่านํ้ามนัปรับเพิ่มขึ้น 

ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าภาษีท่ีมีอตัราเพิ่มกบัผุซ้ื้อบริการ) 



 

 

✔ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัห้องเด่ียว) 

● กรณีท่ีเดินทาง 3 ท่าน พกัหอ้งเดียวกนั และหากในวนัเวลาดงักล่าว หอ้งพกัแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ 

ทางบริษทัจาํเป็นตอ้งเปล่ียนเป็นเตียงเด่ียว 1 (DBL) และเตียงเสริม 1 เตียง (เตียงพบั เตียงสปริง) 

✔ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสิทธ์ิในการสลบัหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (ยกเวน้การปรับอตัราค่าเขา้)  

✔ ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
✔ ค่ารถรับ – ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบ ุ

✔ ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✔ ภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

✔ ค่าประกนัชีวิตและอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว ความคุม้ครองเป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

(อาจะมีการเปลีย่นแปลง) 
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรเน่ืองจากอุบติัเหตุ คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  

- กรณีการรักษาพยาบาล (ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง) คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 

หมายเหตุ ; จาํนวนเงินจาํกดัความรับผิดสูงสุดต่อเหตุแต่ละคร้ัง 50,000,000 บาท  
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ 

ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัทาํ) 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูกป

ฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองทั้งสองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอร์เจีย) 

× ค่าปรับ สาํหรับนํ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม 

× ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ทิปคนขบัรถ ท่านละ 2,200 บาท ทริป/ท่าน (ชาํระท่ีสนามบินในวนัเดินทาง) 

× ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ยืน่คาํขอวีซ่าท่องเท่ียวไปยงัประเทศอาร์เมเนีย ท่านละ 1,000 บาท 

(หากคาํขอวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธคาํขอ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะไม่ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการแก่ผุข้อ 

เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไดด้าํเนินการจ่ายไปแลว้) 

× ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจในบริการท่ีท่านไดรั้บ 
 

เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง 



 

 

1.  กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัทาํการหรือก่อนหนา้นั้น 

โดยส่งแฟกซห์รืออีเมลร์ายช่ือและหนา้หนงัสือเดินทางเพื่อยนัการจองท่ีนัง่ พร้อมชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าบริการขอวีซ่าเขา้ประเทศ ประเทศอาร์เมเนีย ท่านละ 1,000 บาท 

3.  ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 20 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

4.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว้ 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษทัฯ คืนเงินค่ามดัจาํใหท้ั้งหมด โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

ตามระเบียบ พระราชบญัญติั ธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์ดงัเช่น ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน ค่ามดัจาํโรงแรม ค่ารถ 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า รวมไปถึงร้านอาหาร เป็นตน้ 

● สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยคน้หา พระราชบัญญัติ ธุรกจินําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

2.  ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน ก่อนการเดินทาง หกัคา่มดัจาํทวัร์ 70% 

3.  ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 

4.  สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าอนุมติั 

หากยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1.  อตัราค่าทวัร์ตามโปรแกรมทวัร์น้ีจะตอ้งมีสมาชิกเดินทางอยา่งนอ้ย 35+ ท่านขึน้ไป รวมเป็นคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น 

หากมีจาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

● กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท 

● กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15 – 19 ท่านตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 2,500 บาท 

● กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 20 – 29 ท่านตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท 

2.  หากประเทศจอร์เจีย มีประกาศคาํสั่งระงบัหรือยกเวน้ใหผู้ถื้อหนงัสือเดินทางสัญชาติไทยประเภทบุคคลธรรมดา 

ตอ้งทาํคาํร้องขออนุญาตเขา้ประเทศจอร์เจีย (วีซ่า) ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมคาํร้องขอวีซ่าและค่าบริการเพิ่มเติม 

3.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 



 

 

4.  บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม 

ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 

จะยดึถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

5.  รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) เทา่นั้น 

6.  อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน คา่ประกนัภยัสายการบิน 

ค่าธรรมเนียมนํ้ามนั หรือมีการประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

7. ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนคา่บริการได ้

8.  หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้

9.  ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ 

ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั 

ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ทา่นจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

10.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

การบริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ 

จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้น ๆ 

11.  มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

12. บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืนๆ 

เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม 

การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืนๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง 

หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวทั้งส้ิน 

13.  หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม 

ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

14.  ผูเ้ดินทางตอ้งใชวิ้จารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ 

ในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ 

หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

15.  ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ 

จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว 

อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 



 

 

16.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหวา่งการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน 

สายการบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน 

ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง 

ๆ 

18.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ ต่อการตดัสินดว้ยความรู้สึกส่วนบุคคล 

ต่อเหตุการณ์อนัเกิดจากหรือเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม 

วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

19.  ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั 

ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทวัร์) 

20. กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

21.  กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋การเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ 

จะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงั

กล่าวแลว้ 

22.  หนงัสือเดินทางของท่านตอ้งมีอายกุารใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 180 วัน (วันกลบั) 


