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จอรเ์จยี 6 วนั 4 คนื (บนิตรงXJ) 
ก ำหนดเดนิทำง มนีำคม - กนัยำยน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA X  (XJ) 

 บรกิำรอำหำรและน ำ้ดืม่บนเครือ่งทกุทีน่ ัง่ 

 น ัง่รถ 4WD สูใ่จกลำงหุบเขำคอเคซสั ชมโบสถเ์กอรเ์กตี ้

 ขึน้กระเชำ้ชมไฟฟ้ำชมป้อมนำรคิำลำ่ ชมบรรยำกำศ 

 ลิม้รสชำตขิอง ไวนท์อ้งถิน่ ณ Khareba Winery  

 เดนิชอ้ปป้ิง ชวิๆ ณ ถนนคนเดนิชำเดอนี ่

 พเิศษ...!!! ดืม่ด ำ่ดนิเนอรม์ ือ้ค ำ่ พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง  
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วนัเดนิทำง 
รำคำผูใ้หญ ่ 

พกั 2-3 ทำ่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีำคำเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จำ่ยเพิม่) 

วนัที ่10 - 15 มนีำคม 2563  29,888.- 4,990.- 

วนัที ่13 - 18 มนีำคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่17 - 22 มนีำคม 2563 บสั 2 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่17 - 22 มนีำคม 2563 บสั 3 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่17 - 22 มนีำคม 2563 บสั 4 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่20 - 25 มนีำคม 2563  29,888.- 4,990.- 

วนัที ่24 - 29 มนีำคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่24 - 29 มนีำคม 2563 บสั 4 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่24 - 29 มนีำคม 2563 บสั 5 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่27 มนีำคม - 1 เมษำยน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่27 มนีำคม - 1 เมษำยน 2563 บสั 2 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่27 มนีำคม - 1 เมษำยน 2563 บสั 3 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่27 มนีำคม - 1 เมษำยน 2563 บสั 4 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่31 มนีำคม - 5 เมษำยน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่31 มนีำคม - 5 เมษำยน 2563 บสั 2 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่31 มนีำคม - 5 เมษำยน 2563 บสั 3 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่31 มนีำคม - 5 เมษำยน 2563 บสั 4 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่3 - 8 เมษำยน 2563 บสั 5 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่ 5 – 10 มถินุำยน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่9 - 14 มถินุำยน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่3 - 8 กรกฎำคม 2563  วนัอำสำฬหบชูำ 31,888.- 4,990.- 

วนัที ่7 - 12 กรกฎำคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่7 - 12 สงิหำคม 2563 วนัแมแ่หง่ชำต ิ 31,888.- 4,990.- 

วนัที ่11 - 16 สงิหำคม 2563 วนัแมแ่หง่ชำต ิ 31,888.- 4,990.- 

วนัที ่25 - 30 กนัยำยน 2563 29,888.- 4,990.- 
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วนัแรก   กรงุเทพมหำนคร-ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตดิอนเมอืง 

 

23.50 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกันที ่สนำมบนิดอนเมอืง เคำทเ์ตอรส์ำยกำรบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง น าท่านเช็คอนิและโหลดสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง   กรงุเทพฯ - ทบลิซิี ่– โบสถเ์มเตหค์ ี– ข ึน้กระเชำ้ชมป้อมนำรคิำลำ่ – Mother of Georgia 

โรงอำบน ำ้ – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิชำเดอนี ่

 

03.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี โดย สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่

XJ008 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ชม. 45 นำท ีบรกิำรอำหำรและน ำ้ดืม่ 2 มือ้ทกุทีน่ ัง่ 

08.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี (เวลำทอ้งถิน่ประเทศจอรเ์จยี ชำ้กวำ่ประเทศ

ไทย 3 ช ัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าท่านรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้

จากนัน้น าท่านชม โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) โบสถเ์กา่แกข่องเมอืงซึง่มรีูปปั้นของ 

Vakhtang Gorgasali กษัตรยิแ์ห่งไอบเีรยี เป็นโบสถห์นึง่ทีส่รา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยั

อยู่ กษัตรยิว์าคตงัที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีและไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณน้ี  

เทีย่ง    บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนำรคิำลำ่ (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึง่เป็นป้อม

โบราณ สรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค และตอ่มาในราวศตวรรษที ่7 สมัยของ

ราชวงศอ์มูัยยาดไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี และตอ่มาในสมัยของกษัตรยิ ์เดวดิ (ปีค.ศ.

1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ได ้

เรยีกชือ่ ป้อมแห่งน้ีวา่ นารนิ กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายวา่ ป้อมอนัเล็ก (Little 

Fortress) ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรอือกีชือ่หนึง่คอื Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญงิ

สาวสงู 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลาก ิ(Solo Laki Hill) ในนครทบลิซิ ีโดยรูปปั้นน้ีสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1958 เพือ่ฉลองนครทบลิซิอีายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นทีส่ะทอ้นถงึจติวญิญาณและ

นสิยัของคนจอรเ์จยีไดเ้ป็นอย่างด ีมอืขา้งหนึง่ของรปูปั้นจะถอืดาบ สว่นมอือกีขา้งหนึง่จะถอืแกว้

ไวน ์ซึง่มคีวามหมายวา่หากใครทีม่าเยอืนจอรเ์จยีแบบศตัรูเธอจะใชด้าบในมอืขวาฟาดฟันใหแ้ด

ดิน้ แตห่ากใครทีม่าเยอืนอย่างมติรไมตร ีเธอจะตอ้นรับดว้ยไวนใ์นมอืซา้ยอย่างอบอุน่และอิม่หน า

ส าราญ  

วนัที ่29 กนัยำยน - 04 ตุลำคม 2563 29,888.- 4,990.- 
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น าท่านชม มหำวหิำรศกัดิส์ทิธ ิท์บลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอือกีชือ่หนึง่

คอืโบสถ ์Sameba เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยี อกีทัง้ยงัถูกจัดใหเ้ป็น

สิง่กอ่สรา้งทางศาสนาทีม่ขีนาดใหญ่มากทีส่ดุในแถบอา่วเปอรเ์ซยี และมคีวามสงูเป็นอนัดบั 3 

ของโลก  

จากนั้นชม โรงอำบน ำ้แร่เก่ำแก่ (Bath Houses) ที่น่ีมีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน ้ารอ้นก ามะถัน

ธรรมชาต ิ(Sulphur Spring Water) จากนั้นใหท้่านอิสระ ถนนคนเดนิชำเดอนี ่(Shardeni 

Street) ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ที่มี

รูปร่างลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่มสีนิคา้แบรนดเ์นมตา่ง ๆ มากมาย และ

ตามบรเิวณทางเทา้ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอนัหลากหลาย 

เย็น    บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั โรงแรม Best Western Art Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำม   ทบลิซิี ่– ป้อมอนำนูร ี– คำซเบกี ้- น ัง่รถ 4WD – โบสถเ์กอรเ์กตี ้– อนุสรณ์สถำนจอ

รสัเซยี จอรเ์จยี 

 

เชำ้    บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญั เป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกวา่ 

Georgian Military Highway สรา้งขึน้โดยสหภาพโซเวยีต สมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้าร

ปกครอง ส าหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายังภูมภิาคแห่งน้ี น าท่านออกเดนิทางสู ่เทอืกเขำคอเคซสั 

(Greater Caucasus) เป็นเทอืกเขาสงูขนาดใหญ่แห่งหนึง่ของทวปียุโรป มคีวามยาวประมาณ 

1,100 กม.และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวา่ง สหพันธรฐัรัสเซยีและสาธารณรฐัจอรเ์จยี ระหวา่งทาง

ใหท้่านไดช้ม ป้อมอนำนูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก ่ถูกสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่

16 – 17 ปัจจุบันยังคงมซีากก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการ เปรยีบเสมอืนม่านทีซ่อ่นเรน้ความ

งดงามของโบสถ ์ทัง้ 2 หลงัทีต่ัง้อยู่ภายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอร ์ภายในมหีอคอยทรง

เหลีย่มขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่าน หากมองจากมมุสงูของป้อมปราการน้ีลงมา จะมองทัศนียภาพที่

สวยงามของอา่งเก็บน ้าชนิวาร ี(Zhinvali)  

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงคำซเบกี ้(Kazbegi)  หรอืปัจจุบันเรยีกวา่ เมอืงส

เตปนัสมนิดำ (Stepansminda) ชือ่น้ีเพิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลงัจากนักบุญนกิายออรโ์ธ

ดอกซ ์ชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศยัและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาสนาขึน้ ถอืเป็น

ศนูยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) ทีส่ าคญัของประเทศจอรเ์จยี มภีมู ิ

ทัศนท์ีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบกี ้  
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เทีย่ง    บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย  จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) 

น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ใน

ราวศตวรรษที ่14 มอีกีชือ่เรยีกกนัวา่ ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกนั

ของโบสถศ์กัดิแ์ห่งน้ีสถานทีแ่หง่น้ีตัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของ แม่น ้าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้

(ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรเปลีย่นแปลงสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมควำมเหมำะสม หำกมหีมิะปิดก ัน้

ถนน โดยจะค ำนงึถงึควำมปลอดภยัเป็นหลกั)  จากนัน้แวะชม อนุสรณ์สถำนรสัเซยี–จอรเ์จยี 

อนุสรณส์ถานหนิโคง้ขนาดใหญ่ บนเนนิเขา ถนนจอรเ์จยีนมลิแิทรไีฮเวย ์เป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุ

แห่งหนึง่ของจอรเ์จยี  

เย็น    บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั โรงแรม Gudauri Loft หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่ คำซเบกี ้– เมอืงกอรี ่– พพิธิภณัฑส์ตำลนิ – อพุลสิซเิค ่- เมอืงมสิเคตำ้ – วหิำรสเวตสิเคอ

เวร ี- วหิำรจวำร ี– ดนิเนอร+์ไวน+์ชมโชวท์อ้งถิน่ 

 

เชำ้    บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงกอรี ่(Gori) เมอืงแห่งประวัตศิาสตร ์เป็นทีรู่จ้ักกันดวีา่เป็น บา้นเกดิ

ของ “โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดตีเป็นผู ้ ปกครองสหภาพโซเวยีต ใน

ยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีง เรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอร ี 
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น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ตำลนิ (Joseph Stalin Museum) ผูน้ าของลทัธคิอมมวินสิต ์เป็น

คลงัขอ้มูลหลกัของอาคารทีซ่บัซอ้นคอื หอศลิป์ ขนาดใหญ่ในรูปแบบ กอธคิของสตาลนิ เริม่ขึน้

เมือ่ปี พ.ศ. 2494 ในฐาน ะพพิธิภัณฑป์ระวตัศิาสตรแ์ห่งลทัธสิงัคมนยิม แตอ่ย่างเห็นไดช้ดัวา่

ตัง้ใจจะเป็นอนุสรณแ์กส่ตาลนิผูเ้สยีชวีติในปี พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนทิรรศการถูกแบ่งออกเป็น

หกโถง ตามล าดบัเวลาและมหีลายรายการทีถู่กตอ้งหรอืถูกกลา่วหาโดยสตาลนิ รวมทัง้

เฟอรน์เิจอรส์ านักงานของเขาผลงานสว่นตวัและของทีร่ะลกึทีเ่ขาท าไวต้ลอดหลายปีทีผ่่านมา 

นอกจากน้ียังมภีาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่ายภาพวาดและบทความในหนังสอืพมิพ ์การ

แสดงผลสรุปดว้ยหนึง่ในสบิสองชดุของ หนา้กาก แห่ง ความตาย ของสตาลนิถ่ายไม่นานหลงัจาก

ทีเ่ขาเสยีชวีติ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ อพุลสิชเิค ่หนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีารตัง้

ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กวา่ 3,000 ปีกอ่น  

 

เทีย่ง    บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงมสิเคตำ้ (Mtskheta) มิสเคตา้ เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของ

ประเทศจอรเ์จยี สมัยอาณาจักรไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จีย

ในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีส่ าคญั และมอีายุเกา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จีย 

อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคตา้ 

(Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994  

น าท่านชม วหิำรสเวตสิเคอเวร ี(Svetitkhoveli Cathedral) ซึง่ค าวา่ Sveti หมายถงึ "เสา" 

และ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" เรยีกง่าย ๆ รวมกนัก็คอืวหิารเสาทีม่ชีวีติ โบสถแ์หง่น้ีถอืเป็น

ศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญ่

เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมา

นับถอืศาสนาครสิต ์ ยุคโบราณกอ่นยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชว่ง 500 

ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ค.ศ.500 เมอืงน้ีเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และชว่งทีเ่มอืงน้ีมี

ความเจรญิสดุขดีคอื ในชว่งครสิตวรรษที ่9 ถงึ 11 กอ่นจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชว่ง

ครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้ง ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาด

ใหญ่ทีช่าวเพแกน (ลทัธทิอ้งถิน่) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิูชาไฟ เป็นลทัธขิองคน

ในแถบนี้กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมือ่ 1,700 ปีกอ่น และยังมหีอ้งตา่ง ๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถ์

เกา่แกข่องชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9  

จากนัน้น าท่านชม วหิำรจวำร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนาแบบ

จอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซ ์สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 6 วหิารแห่งน้ีตัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่น ้าสองสาย
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ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น ้ามิควารี และแม่น ้าอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคตา้ไปยัง

บรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักรของไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) 

เย็น    บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร พเิศษ !!! ทำนอำหำรพรอ้มชมโชวแ์ละดืม่ไวนท์อ้งถิน่ 

ทีพ่กั โรงแรม Best Western Art Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ำ้  เมอืงทบลิซิี ่- เมอืงซกินำล ี- หมูบ่ำ้น Velistsikhe – ไรไ่วนค์ำเรบำ – ทบลิซิี ่

 

เชำ้    บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซกินำก ี(Sighnaghi City) ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองเขตซกิ

นาก ีซึง่ห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ 110 กม. เดนิทางสู ่วหิำรบอด ี(Bodbe Monastery) ซึง่

ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่อง เมอืงซนิำกี ้(Sighnaghi) เป็นวหิารของชาวจอรเ์จยีนทีนั่บถอืศาสนาครสิต์

นกิายออรโ์ธดอ๊กถูกสรา้งขึน้ในครัง้แรกราวศตวรรษที ่9 และตอ่มาในศตวรรษที ่17 ก็ไดม้กีาร  

สรา้งตอ่เตมิขึน้มาอกี จนกระทั่งวหิารแห่งน้ีมคีวามส าคญัและเป็นหนึง่ในวหิารทีจ่ะมนี าท่องเทีย่ว

เดนิทางมาท าพธิแีสวงบุญ 

เทีย่ง    บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย ไดเ้วลาพา ทุกท่านเดนิทางไป หมูบ่ำ้น Velistsikhe Villages หมู่บา้นทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งของการ

ท าไวนใ์หทุ้กท่านได ้ทดลองชมิไวน ์ซึง่ประเทศจอรเ์จยีเป็นแหลง่การเนดิไวนแ์ละผลติไวน ์มา

อย่างนอ ้ย 8,000 ปี  

พาทุกท่านชม ไรไ่วน ์Khareba ซึง่เป็นทีท่ีผ่ลติไวนใ์นวธิดีัง้เดมิเพือ่ทีจ่ะรักษาประเพณีการผลติ

ไวนท์ีเ่ป็นเอกลษัณข์องประเทศจอรเ์จยีรวมกบัการใชเ้ทคโนโลยใีหม่เพือ่ใหไ้ดไ้วนท์ีม่คีณุภาพดี

ยิง่ขึน้ โดยทีน่ี่จะมพีันธุอ์งุ่นพืน้เมอืงอย่าง  Saperavi, Ojaleshi, Otskhanuri Sapere, Aladasturi 

ฯลฯ จากนัน้น าท่านกลบัสู ่เมอืงทบลิซิ ีTbilisi 

เย็น    บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั โรงแรม Best Western Art Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่ก  สนำมบนิทลลิซิ ี- กรงุเทพฯ (สนำมบนิดอนเมอืง) 

 

เชำ้    บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านออกเดนิทางสู ่สนำมบนิทลลิซิ ี

09.45 น. เดนิทำงสู่ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตดิอนเมอืง โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ009 (บนิตรง) บรกิารอาหารและน ้าดืม่ 2 มือ้ทุกทีน่ั่ง  

20.30 น.     เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทำ่นละ 1,800 บำท/ทำ่น/ทรปิ) ในสว่น

คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ข ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจกำรบรกิำรทีท่ำ่นไดร้บั 

 

รำคำเด็กทำรก (อำยุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ 10,000.- 

รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

***โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดวสิยัตำ่งๆทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้ โดยทำงบรษิทัฯจะค ำนงึถงึผลประโยชน ์

และควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั*** 

 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 

หมำยเหตุ:อตัรำค่ำบรกิำรขำ้งตน้ เป็นรำคำต ัว๋เคร ือ่งบนิโปรโมช ัน่ จำกสำยกำรบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทำ่นตกลง

เดนิทำง จำ่ยค่ำจอง ค่ำทวัรแ์ลว้ มสิำมำรถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิกำรเดนิทำงได ้บรษิทัฯขอสงวน

สทิธใินกำรคนืเงนิค่ำจอง ค่ำทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีทีท่่ำนเดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดัโดยเครือ่งบนิ

ภำยในประเทศ กรุณำแจง้บรษิทักอ่นท ำกำรจองต ั๋วเคร ือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไม่สำมำรถรบัผดิชอบใดๆ

ท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทำงไมไ่ด ้

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติ้องแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่ว ตำม

กฎหมำยของประเทศจอรเ์จยีสำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

 รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางที่สามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 25 กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถอืขึน้เครื่องไดท้่าน

ละ 7 กก./1ใบ (ถา้ท่านประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักกระเป๋าเพิม่ สามารถซือ้ไดท้ีเ่คาทเ์ตอรเ์ช็คอนิวนัเดนิทาง) 

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
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 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ คา่ซกัรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศจอรเ์จยี ส าหรับหนังสอืเดนิทางอืน่ ๆทีไ่ม่ใชข่องไทย 100 USD 

× กระเป๋าเดนิทางในกรณีที่น ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนด 25 กโิลกรัม/ท่าน ส่วนเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

× คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× รำคำนีไ้มร่วมค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทำ่นละ 1,800 บำท/ทำ่น/ทรปิ) ในสว่น

คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์ข ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจกำรบรกิำรทีท่ำ่นไดร้บั 

 

เดนิทำงขึน้ต ำ่ 30 ทำ่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำทำ่นละ 15,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ตา่ง ๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

  

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอำยุคงเหลือ ณ วนัเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือ

หนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้หำกไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถำม 

 

หมำยเหตุ :  

 ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ มำรดำ ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 

 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 



TG09 TPE ซปุตาร์... ซากุระ 

 

หมำยเหตุ : กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำค่ำบรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 

30 ทำ่น *ในกรณีมกีำรตดักรุป๊ไมเ่ต็มกรุป๊ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิค์ดิคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้ตำมจรงิ* 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่ง ๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ

ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ 

/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

9. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่าง ๆ ใน

กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือ

กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

10. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

11. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

12. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศจอรเ์จีย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ        

มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้น ๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 

13. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออก

ตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทัง้ส ิน้  

14. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 

**ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธรุกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้   ไมส่นบัสนุนใหลู้กคำ้เดนิทำงเขำ้จอรเ์จยีโดย

ผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและจอรเ์จยี ข ึน้อยูก่บักำร

พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ลูกคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำง

มคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใด ๆไดท้ ัง้ส ิน้** 


