
 

 

 
 

รหสัทวัร ์GOR71 
 

จอรเ์จยี 6 วนั 4 คนื  
ซุปตาร.์..เทีย่วกนันะช ัน้กลบัมาแลว้ 
ก าหนดการเดนิทาง ตลุาคม - ธนัวาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่งทกุทีน่ ัง่ 
 น ัง่รถ 4WD สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซสั ชมโบสถเ์กอรเ์กตี ้
 ขึน้กระเชา้ชมไฟฟ้าชมป้อมนารคิาลา่ 
 ลิม้รสชาตขิอง ไวนท์อ้งถิน่  
 เดนิชอ้ปป้ิง ชวิๆ ณ ถนนคนเดนิชาเดอนี ่
 พเิศษ...!!! ดืม่ด า่ดนิเนอรม์ ือ้ค า่ พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง  



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

23.00 น. สมาชกิทกุท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคาทเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ี- มหาวหิารศกัด ิส์ทิธ ิท์บลิซิ ี

 โบสถเ์มเตหค์ ี- ป้อมนารคิาลา่ - Mother of a Georgia – โรงอาบน า้แรเ่กา่แก ่

 ถนนคนเดนิชาเดอนี ่

 

 
 
 
 
 
01.30 น. ออกเดนิทางสู่ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ908 (บรกิารอาหารรอ้น 1 มือ้) 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจอรเ์จยี ชา้กว่า

ประเทศไทย 3 ชัว่โมง)  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าทา่นรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารศกัดิส์ทิธิท์บลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอือกีชือ่หนึง่

คอืโบสถ ์Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยี อกีทัง้ยังถูกจัดใหเ้ป็นสิง่กอ่สรา้ง

ทางศาสนาทีม่ขีนาดใหญม่ากทีส่ดุในแถบอา่วเปอรเ์ซยี และมคีวามสงูเป็นอนัดับ 3 ของโลก  

 โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่ของเมืองซึง่มีรูปปั้นของ Vakhtang Gorgasali  

กษัตรยิแ์หง่ไอบเีรยี  โบสถท์ีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาของแมน่ ้า 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(ไมม่รีาคาเด็ก) 
พกัเดีย่ว 

7 - 12 ตลุาคม 2565 40,888 6,000 

14 - 19 ตลุาคม 2565 (วนัหยดุพเิศษ) 42,888 6,000 

21 - 26 ตลุาคม 2565 (วนัปิยมหาราช) 42,888 6,000 

28 ตลุาคม - 2 พฤศจกิายน 2565 40,888 6,000 

4 - 9 พฤศจกิายน 2565 40,888 6,000 

11 - 16 พฤศจกิายน 2565 40,888 6,000 

18 - 23 พฤศจกิายน 2565 40,888 6,000 

25 - 30 พฤศจกิายน 2565 40,888 6,000 

2 - 7 ธนัวาคม 2565 
(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ รชักาลที ่9,วนัชาต ิหรอื วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

42,888 6,000 

9 - 14 ธนัวาคม 2565 
(วนัรฐัธรรมนญู,วนัหยดุขดเชย) 

42,888 6,000 

16 - 21 ธนัวาคม 2565 40,888 6,000 

23 - 28 ธนัวาคม 2565 40,888 6,000 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั ราคา 10,000 บาท/ทา่น 

(ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ) 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม  

ทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ (ยกเวน้เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 



Mtkvari เป็นโบสถห์นึง่ที่สรา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศัยอยู่ กษัตรยิว์าคตังที่ 1 แห่งจอรก์าซาลี 

และไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณนี้ ในปี ค.ศ.1278-1284 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1) 

 น าท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่  ป้อมนาริคาล่า (Narikala 

Fortress) ชมป้อมปราการซึง่เป็นป้อมโบราณ สรา้งในราว

ศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซเิค และต่อมาในราว

ศตวรรษที ่7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อ

ขยายออกไปอกี และต่อมาในสมยัของกษัตรยิ ์เดวดิ (ปีค.ศ.

1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ต่อมาเมือ่พวก

มองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ ป้อมแห่งนี้ว่า นารนิ 

กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress)  ชมรูปปั้น Mother of a 

Georgia หรอือกีชือ่หนึง่คอื Kartlis Deda เป็นรปูปั้นหญงิสาวสงู 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลาก ิ(Solo 

Laki Hill) ในนครทบลิซิ ีโดยรูปปั้นนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1958 เพือ่ฉลองนครทบลิซิอีายุครบ 1,500 ปี 

และเป็นรปูปั้นทีส่ะทอ้นถงึจติวญิญาณและนสิยัของคนจอรเ์จยีไดเ้ป็นอยา่งด ีมอืขา้งหนึง่ของรปูปัน้จะถอื

ดาบ ส่วนมอือกีขา้งหนึง่จะถอืแกว้ไวน์ ซึง่มคีวามหมายว่าหากใครทีม่าเยอืนจอรเ์จยีแบบศัตรูเธอจะใช ้

ดาบในมอืขวาฟาดฟันใหแ้ดดิน้ แต่หากใครทีม่าเยอืนอยา่งมติรไมตรี เธอจะตอ้นรับดว้ยไวน์ในมอืซา้ย

อยา่งอบอุน่และอิม่หน าส าราญ โรงอาบน า้แรเ่กา่แก ่(Bath Houses) ทีน่ีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งบอ่น ้ารอ้น

ก ามะถันธรรมชาต ิ(Sulphur Spring Water) จากนัน้ใหท้่านอสิระ ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni 

Street) ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยโุรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีปูรา่ง

ลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ มากมาย และตามบรเิวณ

ทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอนัหลากหลาย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (2) 

ทีพ่กั โรงแรม Biography Tbilisi ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม      ป้อมอนานรู ี- เมอืงคาซเบกี ้- เมอืงสเตปนัสมนิดา - เทอืกเขาคอเคซสั - โบสถเ์กอรเ์กตี ้

 อนสุรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี - เมอืงกดูาอรู ี

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อม

ปราการเกา่แก ่ถกูสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่16 - 17 ปัจจบุนัยงัคง

มซีากก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการ เปรยีบเสมอืนมา่นทีซ่อ่น

เรน้ความงดงามของโบสถ์ ทัง้ 2 หลังที่ตัง้อยู่ภายใน ซึง่เป็น

โบสถข์องชาวเวอร ์ภายในมหีอคอยทรงเหลีย่มขนาดใหญ่ตัง้

ตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมา จะมอง

ทัศนยีภาพทีส่วยงามของอา่งเก็บน ้าชนิวาร ี(Zhinvali) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 

 น าท่านเดินทางสู่  เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือ ปัจจุบันเรียกว่า  เมืองสเตปันสมินดา 

(Stepansminda) ชือ่นีเ้พิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลังจากนักบญุนกิายออรโ์ธดอกซ ์ชือ่ สเตฟาน ไดม้า

พ านักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีขึน้ เมอืงนี้เป็นเมอืงเล็ก ๆ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเทอรก์ี ้ถอืเป็น

ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่ส าคัญของประเทศจอร์เจีย มภีูมทิัศน์ที่

สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบกี ้ น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) 

เพือ่เขา้สูใ่จกลางเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้

(Gergeti Trinity Church) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 มอีกีชือ่เรยีกกันว่า ทสมนิดา ซามบีา 

(Tsminda Sameba) ชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกันของโบสถศ์ักดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของ แม่น ้า

ชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบกี ้(ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสถานทีท่อ่งเทีย่วตาม

ความเหมาะสม หากมหีมิะปิดกัน้ถนน โดยจะค านงึถงึความปลอดภยัเป็นหลัก)  

 

 

 

 

 

 



 น าทา่นแวะถา่ยภาพ อนสุรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี (Russia-Georgia Friendship Monument) 

อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่ บนเนนิเขา ถนนจอรเ์จยีนมลิแิทรไีฮเวย ์เป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแห่ง

หนึ่งของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธสิัญญาจอรจ์ีเอฟสก ี

(Treaty of Georgievski) และความสมัพันธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีต และจอรเ์จยี  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณที่

ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ ่ทีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่ง

นีเ้ป็นแหลง่ทีพ่ักผอ่นเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเลน่ในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็น

ชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (5)  

ทีพ่กั โรงแรม Best Western Gudauri ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่    เมอืงกอรี ่- พพิธิภณัฑส์ตาลนิ - อพุลสิชเิค ่- เมอืงมสิเคตา้ - วหิารจวาร ี- 

 วหิารสเวตสิเคอเวร ี- ทบลิซิ ี- เดอะโครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยีร ์

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอรี ่(Gori) เมอืงแหง่ประวัตศิาสตร ์เป็นทีรู่จ้ักกนัดวีา่เป็น บา้นเกดิของ โจเซฟ 

สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุศตวรรษที ่1920 ถงึ 

1950 และมชีือ่เสยีง เรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอร ี 

 น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Joseph Stalin Museum) ผูน้ าของลัทธคิอมมวินสิต ์เป็นคลังขอ้มลู

หลักของอาคารทีซ่บัซอ้นคอื หอศลิป์ ขนาดใหญ่ในรูปแบบ กอธคิของสตาลนิ เริม่ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2494 

ในฐานะพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรแ์หง่ลัทธสิงัคมนยิม แตอ่ยา่งเห็นไดช้ดัวา่ตัง้ใจจะเป็นอนุสรณ์แกส่ตาลนิ

ผูเ้สยีชวีติในปี พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนทิรรศการถูกแบง่ออกเป็นหกโถง ตามล าดับเวลาและมหีลาย

รายการที่ถูกตอ้งหรือถูกกล่าวหาโดยสตาลิน รวมทั ้ง

เฟอร์นิเจอร์ส านักงานของเขาผลงานส่วนตัวและของที่

ระลกึที่เขาท าไวต้ลอดหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมี

ภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่ายภาพวาดและ

บทความในหนังสอืพมิพ ์การแสดงผลสรุปดว้ยหนึง่ในสบิ

สองชดุของ หนา้กาก แห่ง ความตาย ของสตาลนิถ่ายไม่

นานหลังจากทีเ่ขาเสยีชวีติ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7) 

 น าท่านเดนิทางสู่ อุพลสิชเิค ่(Uplistsikhe) หนึง่ในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี มกีารตัง้ถิน่ฐานใน

ดนิแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กวา่ 3,000 ปีกอ่น  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) มสิเคตา้เคยเป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของประเทศจอรเ์จยี 

สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อน

ครสิตกาล เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีส่ าคัญ และมอีายเุกา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยี อายมุาก กวา่ 3,000 ปี 

ต่อมาองค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมสิเคตา้ (Historical monument of 

Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994  

 น าท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็น

วหิารในรูปแบบของครสิต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็

อกซ ์สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่นีต้ัง้อยูบ่นภเูขา

ทีม่แีมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คอื แมน่ ้ามคิวาร ีและ

แมน่ ้าอรักว ี 

 น าท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli 

Cathedral) ซึง่ค าว่า Sveti หมายถงึ "เสา" และ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" เรยีกง่าย ๆ รวมกันก็คอื

วหิารเสาทีม่ชีวีติ โบสถแ์หง่นี้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนา

ที่ศักดิส์ทิธิท์ี่สุดของจอร์เจีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาว

จอรเ์จยี มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อกีทัง้ยัง

เป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหัน

มา นับถือศาสนาคริสต์   ยุค โบราณก่อนยุคกลา ง 

(Hellenistic and Late Antique periods) ชว่ง 500 ปีกอ่น

ครสิตกาล ถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางทางศาสนา

และวัฒนธรรม และชว่งทีเ่มอืงนี้มคีวามเจรญิสุดขดีคอื ในชว่งครสิตวรรษที ่9 ถงึ 11 กอ่นจะถูกรุกราน

โดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถกูปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้ง ทา่นจะไดพ้บกบัศาสนสถานที่



มหีอ้งโถงขนาดใหญท่ีช่าวเพแกน (ลัทธทิอ้งถิน่) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิชูาไฟ เป็นลัทธิ

ของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาครสิต์จะเขา้เมื่อ 1,700 ปี

ก่อน และยังมหีอ้งต่าง ๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของ

ชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ทบลิซิี (Tbilisi) น าท่านแวะ

ถ่ายภาพ  เดอะโครนิเค ิล  ออฟ จอร์เจียร์ (The 

Chronicle of Georgia) อีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของเมือง 

ทบลิซิ ีเป็นอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยี

ที่ตั ้งอยู่บนภู เ ขาสูงนอกเมืองและ เล่ า ถึง เ รื่อ งรา ว

ประวัตศิาสตรต์่าง ๆ ของประเทศจอรเ์จยีผ่านเสาหนิขนาดใหญ่จ านวน 16 ตน้ โดยเสาหนิแต่ละตน้นัน้

นอกจากจะมขีนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบแลว้ ยังมคีวามสงูถงึ 35 เมตร และดว้ยโครงสรา้งอันมหมึา

ของมนันัน้ท าให ้The Chronicle of Georgia กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญท่ีเ่ราสามารถมองเห็นได ้

จากระยะไกล 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (8) พเิศษ !!! ทานอาหารพรอ้มชมโชวท์อ้งถิน่จอรเ์จยี 

ทีพ่กั โรงแรม Biography Tbilisi ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงซกินาก ี- วหิารบอด ี- โรงงานผลติไวน ์- เมอืงทบลิซิ ี

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซกินาก ี(Sighnaghi City) ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีใน

จังหวัดคาเคตทีีอ่ยูท่างดา้นใตข้องประเทศ ซึง่ห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ 110 กม. เป็นเมอืงเล็กๆทีม่ี

พืน้ทีป่ระมาณ 2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คนมกีารปลูกพชืพันธุไ์มห้ลาย

อยา่งโดยเฉพาะตน้องุ่นพันธุต์่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทีม่กีารท าเหลา้ไวน์ ผลติพรม และ

ผลติอาหารทีส่ าคัญของจอรเ์จยี ซึง่ตอ่มาไดรั้บการบรูณะและปรับปรงุใหม้คีวามเจรญิรุง่เรอืง พรอ้มกบัสิง่

อ านวยความสะดวกตา่งๆมากมาย จงึท าใหม้ชี ือ่เสยีงส าหรับนักทอ่งเทีย่วใหท้า่นไดช้มความสวยงามและ

บรรยากาศของเมอืงซกินาก ีทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณเทอืกคอเคซสัใหญ่ทีม่ภีมูอิากาศแบบสีฤ่ดูในหนึง่ปีและมี

อณุหภมูปิานกลาง ในฤดูรอ้นมอีณุหภมูสิงูทีส่ดุประมาณ 25 องศาเซลเซยีส สว่นในฤดูหนาวอณุหภมูจิะ

อยูท่ีป่ระมาณ 1 องศา 

น าท่านชม วหิารบอด ี(Bodbe Monastery) ซึง่ตัง้อยู่ในพื้นที่ของ เมอืงซนิากี้ (Sighnaghi) เป็น

วหิารของชาวจอรเ์จยีนทีนั่บถอืศาสนาครสิตน์กิายออรโ์ธด๊อกถกูสรา้งขึน้ในครัง้แรกราวศตวรรษที่ 9 และ

ตอ่มาในศตวรรษที ่17 ก็ไดม้กีาร  สรา้งต่อเตมิขึน้มาอกี จนกระทั่งวหิารแหง่นี้มคีวามส าคัญและเป็นหนึง่

ในวหิารทีจ่ะมนี าทอ่งเทีย่วเดนิทางมาท าพธิแีสวงบญุ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (10) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติไวน ์น าท่านชมการผลติไวนใ์นวธิดีัง้เดมิเพือ่ทีจ่ะรักษาประเพณีการผลติ

ไวน์ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ซึง่ประเทศจอรเ์จยี รวมกบัการใชเ้ทคโนโลยใีหมเ่พือ่ใหไ้ดไ้วน์ทีม่คีุณภาพดยีิง่ขึน้ 

โดยทีน่ี่จะมพีันธุ์องุ่นพืน้เมอืงอย่าง Saperavi, Ojaleshi, Otskhanuri Sapere, Aladasturi ซึง่ประเทศ

จอรเ์จยีเป็นแหลง่การเนดิไวนแ์ละผลติไวน์ มาอยา่งนอ้ย 8,000 ปี 

 จากนัน้น าทา่นกลับสู ่เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (11)  

ทีพ่กั โรงแรม Biography Tbilisi ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ี- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีเพือ่เดนิทางกลับประเทศ

ไทย  

09.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดย โดยสายการบนิ AIR ASIA X เที่ยวบนิที ่XJ909 

(บรกิารอาหารรอ้น 1 มือ้) 

20.10 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ

ทีไ่มเ่อือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิาร

ของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของจอรเ์จยี สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 

 น ้าหนักกระเป๋า 20 กโิลกรัม/ทา่น 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์

อตัราคา่บรกิารรวม 



 

 

 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศจอรเ์จยี ส าหรับหนังสอืเดนิทางอืน่ ๆทีไ่มใ่ชข่องไทย 100 USD 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 25 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ทันทใีนวันจองเทา่นัน้ 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน (นับรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุ) 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนักงานขายมาทางอเีมล ์, 

หรอืแนบสลปิ ผา่นระบบจองทีน่ั่งออนไลนข์องทางบรษัิท ฯ 

 สง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) ใหเ้จา้หนา้ที ่หากไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ 

เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันท าการขึน้ไป คนืคา่มดัจ าทัง้หมด (โดยหักคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ 

คา่มดัจ าตวั) 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วันท าการขึน้ไป เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันท าการ ขอสงวงสทิธิเ์กบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ) 

 

 

 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทาง ในชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาล ทีต่อ้งการันตคีา่บตัรโดยสารทัง้หมด และ ทีน่ั่งกบัสายการบนิ หรอื กรุ๊ปที่
มกีารการันตคีา่ทีพ่ักทัง้หมด และอืน่ ๆ โดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนื
เงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธไิมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ทัง้มดั จ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมด 
เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิและโปรแกรมนัน้ ๆ ซึง่ไม่สามารถใชเ้งือ่นไขยกเลกิการจองร่วมกับเงือ่นไข
ดา้นบนได ้

 

 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางกลับได ้และ การ
จัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณี
ยกเลกิการเดนิทาง บตัรโดยสารไมส่ามารถยกเลกิ หรอื คนืเงนิได ้

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  (เฉพาะการสง่จอยทวัรเ์ทา่น ัน้ ไมร่วมการตดักรุป๊ หรอื กรุป๊เหมา) 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  

กรณียกเลกิการจอง  พเีรยีดทีเ่ดนิทางวนัหยดุ เทศกาล หรอื โปรแกรมทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิพเิศษ 

Charter Flight 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 



 

 

 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธ
ได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+
ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่ากวา่มาตรฐานไดท้ัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนัก
เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

 

 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น *ในกรณีมกีารตดักรุป๊ไมเ่ต็มกรุป๊ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิค์ดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ* 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศจอรเ์จยี สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านช ารุด หรอืมตีราปัม้ใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิไมว่่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระค่าใชจ้่ายในการ
เดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

17. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิาและมารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาและมารดาแนบมาดว้ย 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และพนกังานยกกระเป๋า (Porter) 


