
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ 
เอเชียเอก็ซ์ เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร 

 

วนัทีส่อง  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ทบิลซ่ีิ จอร์เจีย-เมืองมิสเคต้า – วหิารสเวติสเคอเวรี – วหิารจวารี – เดอะโครนิ
เคิล ออฟ จอร์เจีย – มหาวหิารศักดิ์สิทธ์ิทบิลซีิ - ชมเมืองทบิลซีิ -ป้อมปราการนาริคาล่า (กระเช้าไฟฟ้า) – 
อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – ย่านเมืองเก่า – โรงอาบน า้แร่โบราณ 
(ภายนอก) - ถนนชาเดอนี 

01.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 908 ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 8 ช่ัวโมง 30 นาท ีบริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ืองท่านละ 1 ชุด 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) หลงัผา่นขั้นตอนการ
ตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) มิสเคตา้ เคย
เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมยัอาณาจกัรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจกัร
ของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีสาํคญั และมีอายเุก่าแก่ท่ีสุดของจอร์เจีย 
อายมุาก กวา่ 3,000 ปี ต่อมาองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคตา้ (Historical 
monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.1994นาํท่านชมวหิารจวารี(JvariMonastery)ซ่ึงเป็นวหิาร
ในรูปแบบของคริสตศ์าสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์สร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี6วหิารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ี
มีแม่นํ้าสองสายไหลมาบรรจบกนัคือแม่นํ้ามิควารีและแม่นํ้าอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคตา้ไปยงั
บริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)  
จากนั้นเดินทางไปชม วหิารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซ่ึงคาํวา่ Sveti หมายถึง "เสา" และ 
Tskhoveliหมายถึง"ชีวติ"โดยความหมายรวมกนัหมายถึงวิหารเสาท่ีมีชีวิตโบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทาง
ศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจียสร้างข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจียมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ

อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีทาํใหช้าวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาคริสต์   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  จากนั้นนาํท่านชม เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย เสาหินสลกัศิลปกรรมแบบเปอร์เซีย ขนาดใหญ่ จาํนวน 16 ตน้  

ตั้งอยูบ่นภูเขาสูงเป็นจุดชมวิวเมืองมุมสูงท่ีสวยงามสะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ของจอร์เจียและผูป้กครองรวมถึง
ฉากทางศาสนา เสาแต่ละตน้มีขนาดถึง 10 คนโอบ มีความสูงถึง 35 เมตร 
ซ่ึงเสาแต่ละตน้ไดบ้นัทึกเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไวใ้นรูปแบบของงานจิตรกรรมนูน
ตํ่าอนุสาวรียเ์ป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ของจอร์เจียถูกสร้างข้ึนโดยจิตรกรประติมากร
ชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก ช่ือ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปี การไดม้าซ่ึง
อาํนาจอธิปไตยของชาวจอร์เจียและการแผข่ยายของศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ในจอร์เจีย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านเยีย่มชม มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิทบิลซีิ (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือในอีกช่ือหน่ึง คือโบสถ์ 
Samebaเป็นโบสถข์องคริสตจกัรจอร์เจียออร์ทอดอกซ์อีกทั้งยงัถูกจดัใหเ้ป็นส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีมีขนาด
ใหญ่มากท่ีสุดในแถบอ่าวเปอร์เซียและมีความสูงเป็นอนัดบั3ของโลกถูกสร้างข้ึนในยา่นประวติัศาสตร์เก่าแก่
กลางกรุงทบิลิซีอิทธิพลการออกแบบสไตลจ์อร์เจียแบบดั้งเดิมเนน้แนวตั้งถือเป็นท่ีสะดุดตาของผูพ้บเห็นจาก
หลายจุดของเมือง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ
ากนั้นนาํท่านข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าข้ึนสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณ 
สร้างในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดมี้
การก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษตัริย ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดมี้การสร้างเพิ่มเติมข้ึน
อีก ซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รียกช่ือ ป้อมแห่งน้ีวา่ นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมี
ความหมายวา่ ป้อมเล็ก ชมรูปป้ัน อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Mother of Georgia) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ 
Kartlis Deda เป็นรูปป้ันหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปป้ันน้ี
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายคุรบ 1,500 ปี และเป็นรูปป้ันท่ีสะทอ้นถึงจิตวิญญาณและนิสัย
ของคนจอร์เจียไดเ้ป็นอยา่งดี มือขา้งหน่ึงของรูปป้ันจะถือดาบ ส่วนมืออีกขา้งหน่ึงจะถือแกว้ไวน์ซ่ึงมี
ความหมายวา่หากใครท่ีมาเยือนจอร์เจียแบบศตัรูเธอจะใชด้าบในมือขวาฟาดฟันใหแ้ดด้ินแต่หากใครท่ีมาเยือน
อยา่งเป็น มิตร เธอจะตอ้นรับดว้ยไวน์ในมือซา้ยอยา่งอบอุ่น 

 
นาํท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ท่ีมีประวติัศาสตร์อยู่คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่
บริเวณริมหน้าผาของแม่นํ้ ามทวารี เป็นโบสถ์หน่ึงท่ีสร้างอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณี



 

 

โบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดสร้างป้อมและโบสถ์ไวท่ี้บริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ. 
1278 - 1284 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนาํท่านสู่สะพานแห่งสันติภาพ(TheBridgeOfPeace)เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจในเมืองท
บิลิซีออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนช่ือ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลกัษณะการ
ออกแบบร่วมสมยัเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี6พฤษภาคม2010โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างท่ีประเทศ
อิตาลี และนาํเขา้ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกวา่ 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ท่ีตั้งนั้นอยู่บน
แม่นํ้ามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง 
นาํท่านออกเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าของทบิลซีิ(TbilisiOldTown)สัมผสับรรยากาศท่ีจะท่านยอ้นกลบัไปยงั
จอร์เจียเม่ือร้อยกวา่ปีท่ีแลว้โดยสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยบา้นของชาวจอร์เจียท่ียงัคงอนุรักษไ์วบ้า้นบางหลงัได้
ปรับปรุงเป้นร้านกาแฟ ร้านไวน์ คาเฟ่ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีรอใหน้กัท่องเท่ียวจากทัว่โลกไดม้าสัมผสั 
นอกจากน้ีภายในเมืองเก่า ยงัมีมสัยดิของชาวมุสลิมชีอะห์ และสุเหร่าของชาวลทัธิโซโรแอสเตอร์ท่ี สร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 2 อีกดว้ย จากนั้นนาํท่านชมภายนอก โรงอาบน า้แร่เก่าแก่ (Bath Houses) ท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองบ่อนํ้า
ร้อนกาํมะถนัธรรมชาติ จากนั้นใหท้่านอิสระ ถนนชาเดอนี (Shardeni Street) เป็นท่ีมีช่ือเสียงและกล่ินไอแบบ
ยโุรป และอาคารท่ีถูกสร้างข้ึนท่ีมีรูปร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง และยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นม
ต่าง ๆ มากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พื้นเมืองอนัหลากหลาย
อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พกัที ่  โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 
 



 

 

วนัทีส่าม  ป้อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี – น่ังรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี ้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ทบิลซ่ีิ - 
ศูนย์การค้า EAST POINT 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีสําคญัในอดีตถนนเส้นน้ีเป็นเป็นเส้นทางสําหรับเช่ือมต่อทางทหารท่ี
เรียกวา่ Georgian Military Highway สร้างข้ึนโดยสหภาพโซเวียต ในสมยัท่ีจอร์เจียตกอยูภ่ายใตก้ารปกครอง 
สําหรับใช้เป็นเส้นทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี ชมวิวทิวทศัน์ของ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เป็น
เทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของทวีปยุโรปมีความยาวประมาณ1,100กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง 
สหพนัธรัฐรัสเซียกบัสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านแวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อม
ปราการเก่าแก่ ถูกสร้างข้ึนราวศตวรรษท่ี 16 – 17 ปัจจุบนัยงัคงมีซากกาํแพงท่ีล้อมรอบป้อมปราการ 
เปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซ่ึงเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายใน
มีหอคอยทรงเหล่ียมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านหากมองจากมุมสูงของป้อมปราการน้ีลงมาจะมองทศันียภาพท่ี
สวยงามของอ่างเก็บนํ้าชินวารี (Zhinvali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านเปล่ียนเป็นรถออฟโรด (4X4 ขับเคลื่อน 4 ล้อ) นัง่คนัละไม่เกิน 6 ท่าน ข้ึนสู่ยอดเขาคาสเบกิ ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เม่ือเดินทางไปยงับริเวณจุดจอดรถ ภาพเบ้ืองหน้าของท่ีคือ โบสถ์เกอร์เกตี ้
(Gergeti Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในยุคกลาง ดว้ยความศรัทธาอยา่งเต็มเปล่ียม อายุกวา่ 600 ปี 
ตั้งอยูบ่นความสูงจากระดบันํ้ าทะเล 2,170 เมตร ผูม้าเยือนต่างขนานนามวา่ โบสถ์เกอร์เกต้ี เป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ี
สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกโบสถ์เกอร์เกต้ีแห่งน้ีเป็นหมุดหมายสําคญัและยงัเป็นจุดหมายปลายทางของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยอืนประเทศจอร์เจีย เขา้เยีย่มชมภายในศาสนสถาน ตามอธัยาศยั 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

(ในกรณีท่ีถนนถูกปิดกั้นดว้ยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทางข้ึนไปยงัโบสถแ์ละจุดชมวิวทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนแปลงสถานท่ีท่องเท่ียวหรือสลบัรายการตามความเหมาะสม) 
นาํท่านออกเดินทางกลบัไปยงั กรุงทบิลซีิ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง 
ระหวา่งทางแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถาน
หินโคง้วงแหวนขนาดใหญ่ สร้างข้ึนในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี 
แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสหภาพโซเวยีตกบัจอร์เจีย 
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แก่เวลาน าท่านออกเดนิทางไปยงั ศูนยก์ารคา้ EAST POINT ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ที่รวมสนิคา้ผลติภณัฑแ์บรนดด์งัจาก

ท ัว่โลกมาไวร้วมกนั อาท ิเช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, H&M, 

LOREAL, LEVI’S, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, ZARA นอกจากจะมรีา้นคา้หลากหลายแบรนดช์ ัน้น าแลว้ 

ยงัมเีครื่องเลน่ส าหรบัเดก็ๆ และรา้นอาหารหลากหลายแบบ รวมไปถงึฟาสตฟ์ู้ ดจานด่วนทีคุ่น้เคย รบัรองไดเ้ลยว่าท่านจะ

สนุกและเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมตามแบบทีต่วัเองชื่นชอบ อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

 
พกัที ่  โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัทีส่ี่ เมืองซิกนาก ี– วหิารบอดี - โรงบ่มไวน์ Khareba Winery -ถนนคนเดินรุสทาเวลี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านออกเดินทางสู่ นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิกนากี (Sighnaghi) ระยะทาง 109 ก.ม. เป็นเมืองศูนยก์ลาง
การปกครองเขตซิกนากี ในจงัหวดัคาเคตี ตั้งอยูท่างดา้นใตข้องประเทศ เป็นเมืองตากอากาศขนาดเล็ก ท่ีมีพื้นท่ี
ประมาณ 2,978 ตร .กม. ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 4,000 คน มีการปลูกพืชพนัธ์ุไมห้ลายอยา่งโดยเฉพาะตน้
องุ่นพนัธ์ุต่างๆ จึงทาํให้เป็นเมืองท่ีมีความสําคญัท่ีมีการทาํเหลา้ไวน์ จนทาํให้มีช่ือเสียงและ ดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
ชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองคอเคซสัใหญ่ 
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 วิหารบอดี (Bodbe Monastery) เป็นวิหารท่ีสร้างข้ึนเพื่อรําลึกถึง นกับุญซานนิโน่ (San Nino) และเป็นคนแรก
ท่ีเผยแพร่นิกายออร์โธดอกซ์เขา้มายงัจอร์เจีย วิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนราวศตวรรษท่ี  9 และต่อมาในศตวรรษท่ี 17 
ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวิจิตรงดงาม (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปภายในวิหาร) ถดัจากโบสถ์เป็นหอระฆงัตั้ง
ตระหง่าน รายลอ้มไปดว้ยการจดัสวน และทศันียภ์าพของเทือกเขาคอเคซสัแนวยาวท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากนั้นนาํท่านชม โรงบ่มไวน์ Khareba Winery อุโมงค์เก็บไวน์ ในภูเขามหึมา ณ เมืองคูวาเรลี ประเทศ
จอร์เจีย ดินแดนแห่งไวน์โบราณเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ประเทศจอร์เจียนักโบราณคดีพบหลกัฐานว่าเร่ิมมีการ
ผลิตไวน์รุ่นแรกๆ ของโลกในเทือกเขาทางตะวนั 
ออกของประเทศจอร์เจีย เม่ือแปดพนัปีท่ีแลว้ การผลิตไวน์ใชโ้่่อ่งดินขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ kvevri เคลือบดว้ยไข
จากรังผึ้ง  ฝังโอ่งไวใ้ตดิ้น อุโมงค์ Khareba ไม่เพียงเต็มไปดว้ยขวดไวน์ และอุโมงค์ถงั น่ีเป็นขนาดท่ี
เหมาะสม และเต็มไปดว้ยไวน์หลายชนิด จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ทบิลิซ่ี จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิง 
ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveri Street) ช่ือถนนถูกตั้งข้ึนตามช่ือของกวีเอกชาวจอร์เจียในยุคกลางถนนสายน้ี
เร่ิมตั้งแต่ใจกลางจตุัรัสเสรีภาพตามรายทางมีอาคารร้านอาหารและเป็นท่ีตั้งสํานกังานอาคารรัฐบาล โรงละคร
โอเปร่า ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง และในยามคํ่าคืนถนนสายน้ีจะสวยงามมากเป็นพิเศษ 
ดว้ยการตกแต่งจากการประดบัไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกไดว้า่ถนนรุสทาเวลี เป็นถนนท่ีสวยและคุม้ค่าแก่การ
เยีย่มชม อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พกัที ่  โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 
 
 
 

วนัที่ห้า   สนามบินทบิลซ่ีิ จอร์เจีย-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เช้า นาํท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซ่ี เพื่อเช็คอินเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ909 ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 7 ช่ัวโมง 55 นาท ีบริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ืองท่านละ 1 ชุด 
20.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการต่อท่านและเงือ่นไขการให้บริการ 

เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย ซุปเปอร์ โปรโมช่ัน 5 วนั 3 คนืโดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์ XJ 
ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน พกัเดีย่ว 

01-05 พฤศจกิายน 65 36,990 ลดเหลือ 27,990. - 4,990. - 

08-12 พฤศจกิายน 65 36,990 ลดเหลือ 27,990. - 4,990. - 

15-19 พฤศจกิายน 65 36,990 ลดเหลือ 29,990. - 4,990. - 



 

 

22-26 พฤศจกิายน 65 36,990 ลดเหลือ 29,990. - 4,990. - 

29 พฤศจกิายน – 03 ธันวาคม 65 36,990 ลดเหลือ 29,990. - 4,990. - 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

✔ ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดั ระบุวนัเดินทางไป – กลบัพร้อมคณะ 
✔ ภาษีนํ้ามนั และภาษีสนามบิน (กรณีภาษีนํ้ามนัปรับเพิ่ม ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าภาษีท่ีมีอตัราเพิ่มตามจริง) 
✔ โรงแรมท่ีพกั มาตราฐาน 3 ดาวหรือ เทยีบเท่า จ านวน 3 คืน พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน 

●  หากหอ้งพกัแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษทัจาํเป็นตอ้งเปล่ียนเป็นเตียงเด่ียว Double bed (DBL) 
✔ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✔ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
✔ ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กโิลกรัม จาํกดัท่านละไม่เกิน 2 ใบ 
✔ ค่ารถรับ – ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✔ ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✔ ภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่าน้ัน) 
✔ ค่าประกนัชีวติและอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว ความคุม้ครองเป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม ์(อาจะมีการ

เปลีย่นแปลง) 
- กรณีเสียชีวติ สูญเสียอวยัวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรเน่ืองจากอุบติัเหตุ คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  
- กรณีการรักษาพยาบาล (ต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง) คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 

หมายเหตุ ; จาํนวนเงินจาํกดัความรับผดิสูงสุดต่อเหตุแต่ละคร้ัง 50,000,000 บาท  
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสําหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคน

ต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัทาํ) 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองทั้งสองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอร์เจีย) 

× ค่าปรับ สาํหรับนํ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัม 

× ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ทิปคนขบัรถ ท่านละ 70 ดอลล่าห์ (Usd) ทริป/ท่าน (ชาํระท่ีสนามบินในวนัเดินทาง) 

× ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในบริการท่ีท่านไดรั้บ 



 

 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1.  กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัทาํการหรือก่อนหนา้นั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลร์ายช่ือและหนา้
หนงัสือเดินทางเพื่อยนัการจองท่ีนัง่ พร้อมชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท 
2.  ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 20 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
3.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน
เง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว้ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วนั บริษทัฯ คืนเงินค่ามดัจาํใหท้ั้งหมด โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ตาม
ระเบียบ พระราชบญัญติั ธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์ดงัมี ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน ค่ามดัจาํโรงแรม ค่ารถ ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
รวมไปถึงร้านอาหาร 

●  สามารถศึกษารายละเอยีดเพิ่มเติมโดยค้นหา พระราชบัญญตัิ ธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
2.  ยกเลิกการเดินทาง 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร์ 70% 
3.  ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 
4.  สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาอนุมติั หากยกเลิกการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทาง ขั้นตํ่า 30+ ท่าน รวมในคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น 
หากมีจาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง 

●  กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 2,500 บาท 
●  กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15 – 19 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท 
●  กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 20 – 29 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 

2.  หากประเทศจอร์เจีย มีประกาศคาํสั่งระงบัหรือยกเวน้ใหผู้ถื้อหนงัสือเดินทางสัญชาติไทยประเภทบุคคลธรรมดา ตอ้งทาํ
คาํร้องขออนุญาตเขา้ประเทศจอร์เจีย (วซ่ีา) ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคาํร้องขอวซ่ีาและ
ค่าบริการเพิ่มเติม 
3.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัฯ อีกทั้งขอ้สรุปและ
ขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยติุส้ินสุดสมบูรณ์ 



 

 

4.  บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ขอ้จาํกดัด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั 
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 
5.  รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) เท่านั้น 
6.  อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนั หรือมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 
7.  ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการ 
8.  หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้
9.  ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกนัดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอ
คืนค่าบริการไม่ได ้
10.  กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้น ๆ 
11.  มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 
12. บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน 
ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืนๆ ท่ีเขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้ง
รับผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวทั้งส้ิน 
13.  หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออาํนาจ และความรับผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบคืนเงินทั้งหมด 
14.  ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดินทาง
ท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหวา่ง
การเดินทางท่องเท่ียวน้ี 
15.  ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุ
มาจากผูเ้ดินทาง 



 

 

16.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน 
สายการบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 
17.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยั
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 
18.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทาง
ไป 
19. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัทวัร์) 
20. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
21. กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋การเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 
22.  หนงัสือเดินทางของท่านตอ้งมีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน หรือ 180 วนั (วนักลบั) 
 
 



 

 

 


