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จอรเ์จยี6วนั4คนื (บนิตรงXJ) 

 ซุปตาร…์อะไรนะ หะ๊!!! จอรเ์จยีภาค2 
กําหนดเดนิทาง มนีาคม - กนัยายน2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โดยสายการบนิAIR ASIA X(XJ) 

 บรกิารอาหารและนํา้ด ืม่บนเครือ่งทกุทีน่ ัง่ 

 น ัง่รถ 4WD สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซสั ชมโบสถเ์กอรเ์กตี ้

 ขึน้กระเชา้ชมไฟฟ้าชมป้อมนารคิาลา่ ชมบรรยากาศ 

 ลิม้รสชาตขิอง ไวนท์อ้งถิน่ ณ Khareba Winery 
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 เดนิชอ้ปป้ิงชวิๆณถนนคนเดนิชาเดอนี ่

 พเิศษ...!!! ดืม่ดํา่ดนิเนอรม์ ือ้คํา่ พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

พกั 2-3 ทา่นต่อหอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว 
(จ่ายเพ ิม่) 

วนัท ี ่10 -15 มนีาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่10 -15 มนีาคม 2563 

บสั 2 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่10 -15 มนีาคม 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่10 -15 มนีาคม 2563 

บสั4 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่13-18 มนีาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่13-18 มนีาคม 2563 

บสั 2 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่13-18 มนีาคม 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่13-18 มนีาคม 2563 

บสั 4 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่17 - 22มนีาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่17 - 22มนีาคม 2563 

บสั 2 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่17 - 22มนีาคม 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่17 - 22มนีาคม 2563 

บสั 4 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่20 - 25มนีาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่20 - 25มนีาคม 2563 

บสั 2 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่20 - 25มนีาคม 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่20 - 25มนีาคม 2563 

บสั 4 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่24 - 29มนีาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่24 - 29มนีาคม 2563 

บสั 2 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่24 - 29มนีาคม 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 
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วนัท ี ่24 - 29มนีาคม 2563 

บสั 4 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่27 มนีาคม - 1เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่27 มนีาคม - 1เมษายน 2563 

บสั 2 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่27 มนีาคม - 1เมษายน 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่27 มนีาคม - 1เมษายน 2563 

บสั 4 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่31 มนีาคม- 5 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่31 มนีาคม- 5 เมษายน 2563 

บสั 2 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่31 มนีาคม- 5 เมษายน 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่31 มนีาคม- 5 เมษายน 2563 

บสั 4 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่3 - 8 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่3 - 8 เมษายน 2563 

บสั 2 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่3 - 8 เมษายน 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่3 - 8 เมษายน 2563 

บสั 4 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่7 - 12 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่7 - 12 เมษายน 2563 

บสั 2 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่7 - 12 เมษายน 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่7 - 12 เมษายน 2563 

บสั 4 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่14 - 19 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่14 - 19 เมษายน 2563 

บสั 2 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่14 - 19 เมษายน 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่14 - 19 เมษายน 2563 

บสั 4 
29,888.- 4,990.- 
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วนัท ี ่17 – 22 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่17 – 22 เมษายน 2563 

บสั 2 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่17 – 22 เมษายน 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่17 – 22 เมษายน 2563 

บสั 4 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่24 - 29 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่24 - 29 เมษายน 2563 

บสั 2 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่17 – 22 เมษายน 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่17 – 22 เมษายน 2563 

บสั 4 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563 31,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563 

บสั 2 
31,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563 

บสั 3 
31,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563 

บสั 4 
31,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 31,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 

บสั 2 
31,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 

บสั 3 
31,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 

บสั 4 
31,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่1 - 6 พฤษภาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่1 - 6 พฤษภาคม 2563 

บสั 2 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่1 - 6 พฤษภาคม 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่1 - 6 พฤษภาคม 2563 

บสั 4 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่4 – 9 พฤษภาคม 2563 29,888.- 4,990.- 
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วนัท ี ่4 – 9 พฤษภาคม 2563 

บสั 2 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่4 – 9 พฤษภาคม 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่4 – 9 พฤษภาคม 2563 

บสั 4 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่4 – 9 พฤษภาคม 2563 

บสั 5 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่5 – 10 พฤษภาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่5 – 10 พฤษภาคม 2563 

บสั 2 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่5 – 10 พฤษภาคม 2563 

บสั 3 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่5 – 10 พฤษภาคม 2563 

บสั 4 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่5 – 10 พฤษภาคม 2563 

บสั 5 
29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่ 5 – 10 มถินุายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่9 - 14 มถินุายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่3 - 8 กรกฎาคม 2563 

วนัอาสาฬหบชูา 
31,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่7 - 12 กรกฎาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่7 - 12 สงิหาคม 2563 

วนัแมแ่หง่ชาต ิ
31,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่11 - 16 สงิหาคม 2563 

วนัแมแ่หง่ชาต ิ
31,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่25 - 30 กนัยายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัท ี ่29กนัยายน - 04 ตุลาคม 2563 29,888.- 4,990.- 
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วนัแรก กรุงเทพมหานคร-ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง 

 

23.50น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืงเคาทเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ์(XJ)โดย

มีเจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางนําทา่นเช็คอนิและโหลดสัมภาระ 

 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ - ทบลิซิี ่–โบสถเ์มเตหค์–ี ข ึน้กระเชา้ชมป้อมนารคิาลา่ –Mother of Georgia 

โรงอาบนํา้ –ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิชาเดอนี ่

03.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์ เทีย่วบนิที่

XJ008 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ชม. 45 นาท ีบรกิารอาหารและนํา้ดืม่ 2 มือ้ทุกทีน่ ัง่ 
08.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิทบลิซิีป่ระเทศจอรเ์จีย(เวลาทอ้งถิน่ประเทศจอรเ์จยี ชา้กวา่ประเทศไทย 

3 ช ัว่โมง)ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร นําทา่นรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น

ท่านชม โบสถเ์มเตหค์(ีMetekhi Church)โบสถเ์กา่แกข่องเมืองซึง่มีรปูปั้นของ Vakhtang 

Gorgasaliกษัตรยิแ์หง่ไอบีเรยีโบสถท์ีม่ีประวัตศิาสตรอ์ยูคู่บ่า้นคูเ่มืองของทบลิซิ ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิ

หนา้ผาของแม่น้ําMtkvariเป็นโบสถห์นึง่ทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ีประชากรอาศัยอยู ่กษัตรยิว์าคตังที ่

1 แหง่จอรก์าซาล ีและไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณน้ี ในปี ค.ศ.1278-1284  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



TG09TPEซุปตาร.์.. ซากุระ 

 
 

 

 

บา่ย นําทา่นขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress)ชมป้อมปราการซึง่เป็นป้อม

โบราณสรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิทซเิค และตอ่มาในราวศตวรรษที ่7 สมัยของ

ราชวงศอ์ูมัยยาดไดม้ีการกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอีก และตอ่มาในสมัยของกษัตรยิ ์เดวดิ (ปีค.ศ.

1089-1125) ไดม้ีการสรา้งเพิม่เตมิขึน้อีก ซึง่ตอ่มาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ได ้

เรยีกชือ่ ป้อมแหง่น้ีว่า นารนิ กาลา (NarinQala) ซึง่มีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) 

ชมรปูปั้น Mother of a Georgiaหรอือีกชือ่หนึง่คอื KartlisDedaเป็นรปูปั้นหญงิสาวสงู 20 เมตร

บนยอดเขาโซโลลาก ิ(Solo Laki Hill) ในนครทบลิซิ ีโดยรปูปั้นน้ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1958 เพื่อ

ฉลองนครทบลิซิอีายคุรบ 1,500 ปี และเป็นรปูปั้นทีส่ะทอ้นถงึจติวญิญาณและนสัิยของคนจอรเ์จีย

ไดเ้ป็นอยา่งด ีมือขา้งหนึง่ของรปูปั้นจะถอืดาบ สว่นมืออีกขา้งหนึง่จะถอืแกว้ไวน์ ซึง่มีความหมาย

ว่าหากใครทีม่าเยอืนจอรเ์จียแบบศัตรเูธอจะใชด้าบในมือขวาฟาดฟันใหแ้ดดิน้ แตห่ากใครทีม่า

เยอืนอยา่งมติรไมตร ีเธอจะตอ้นรับดว้ยไวน์ในมือซา้ยอยา่งอบอุ่นและอิม่หนําสําราญ  

นําทา่นชม มหาวหิารศกัดิส์ทิธิท์บลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi)หรอือีกชือ่หนึง่

คอืโบสถ ์Samebaเป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จีย อีกทัง้ยังถกูจัดใหเ้ป็น

สิง่กอ่สรา้งทางศาสนาทีม่ีขนาดใหญม่ากทีส่ดุในแถบอ่าวเปอรเ์ซยี และมีความสงูเป็นอันดับ 3 

ของโลก 

จากนัน้ชม โรงอาบนํา้แรเ่กา่แก(่ Bath Houses)ทีน่ี่มีชือ่เสยีงในเรือ่งบ่อน้ํารอ้นกํามะถัน

ธรรมชาต ิ( Sulphur Spring Water) จากนัน้ใหท้า่นอสิระ ถนนคนเดนิชาเดอนี ่( Shardeni 

Street)ซึง่เป็นถนนใหญข่องเมืองทีม่ีชือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยโุรป และอาคารทีถ่กูสรา้งขึน้ทีม่ี

รปูรา่งลักษณะใหญโ่ตแข็งแรง และยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีม่ีสนิคา้แบรนดเ์นมตา่ง ๆ มากมาย และ

ตามบรเิวณทางเทา้ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พื้นเมืองอันหลากหลาย 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม Best Western Art Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม ทบลิซิี ่– ป้อมอนานูร ี – คาซเบกี ้- น ัง่รถ 4 WD– โบสถเ์กอรเ์กตี ้ – อนุสรณ์สถานจอ

รสัเซยี จอรเ์จยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีสํ่าคัญ เป็นเสน้ทางสําหรับใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า 

Georgian Military Highway สรา้งขึน้โดยสหภาพโซเวียตสมัยทีจ่อรเ์จียตกอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองสําหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายังภมูภิาคแหง่น้ีนําทา่นออกเดนิทางสู ่ เทอืกเขาคอเคซสั 

(Greater Caucasus)เป็นเทอืกเขาสงูขนาดใหญแ่หง่หนึง่ของทวีปยโุรปมีความยาวประมาณ

1,100กม.และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซยีและสาธารณรัฐจอรเ์จีย ระหว่างทาง

ใหท้า่นไดช้มป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress)ป้อมปราการเกา่แก ่ถกูสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่

16–17 ปัจจุบันยังคงมีซากกําแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการ เปรยีบเสมือนม่านทีซ่อ่นเรน้ความ

งดงามของโบสถ ์ทัง้ 2 หลังทีตั่ง้อยูภ่ายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอร ์ภายในมีหอคอยทรง

เหลีย่มขนาดใหญตั่ง้ตระหง่าน หากมองจากมุมสงูของป้อมปราการน้ีลงมา จะมองทัศนียภาพที่

สวยงามของอ่างเก็บน้ําชนิวาร ี(Zhinvali)  

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงคาซเบกี(้Kazbegi)หรอืปัจจุบันเรยีกว่า  

เมอืงสเตปนัสมนิดา(Stepansminda)ชือ่น้ีเพิง่เปลีย่นเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนกิายออร์

โธดอกซ ์ชือ่ สเตฟาน ไดม้าพํานักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทีสํ่าหรับจําศลีภาสนาขึน้ เมืองน้ีเป็น

เมืองเล็ก ๆ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น้ําเทอรก์ี ้ถอืเป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซัส

(Caucasus) ทีสํ่าคัญของประเทศจอรเ์จีย มีภมูทัิศน์ทีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของ

ยอดเขาคาซเบกี ้  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย  จากนัน้นําทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้)เพื่อเขา้สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซัส(Caucasus) 

นําทา่นไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church)ซึง่ถกูสรา้งขึน้ใน

ราวศตวรรษที ่14 มีอีกชือ่เรยีกกันว่า ทสมนิดา ซามีบา (TsmindaSameba)ชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกัน

ของโบสถศั์กดิแ์หง่น้ีสถานทีแ่หง่น้ีตัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของ แม่น้ําชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบกี ้

(ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสถานทีท่อ่งเทีย่วตามความเหมาะสม หากมี

หมิะปิดก ัน้ถนน โดย จะคํานงึถงึความปลอดภยัเป็นหลกั )จากนัน้แวะชม อนุสรณ์สถาน

รสัเซยี–จอรเ์จยีอนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ ่บนเนนิเขา ถนนจอรเ์จียนมลิแิทรไีฮเวย ์เป็นจุด

ชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของจอรเ์จีย สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของ

สนธสัิญญาจอรจ์ีเอฟสก ี(Treaty of Georgievski)และความสัมพันธร์ะหว่างสหภาพโซเวียต และ

จอรเ์จีย 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม Gudauri Loft หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ คาซเบกี ้–เมอืงกอรี–่ พพิธิภณัฑส์ตาลนิ– อุพลสิซเิค ่- เมอืงมสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอ

เวร ี- วหิารจวาร ี– ดนิเนอร+์ไวน+์ชมโชวท์อ้งถิน่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงกอรี ่(Gori)เมืองแหง่ประวัตศิาสตร ์เป็นทีรู่จั้กกันดวี่าเป็น บา้นเกดิ

ของ “โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียทีใ่นอดตีเป็นผู ้ปกครองสหภาพโซเวียต ใน

ยคุศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมีชือ่เสยีง เรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอร ี 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Joseph Stalin Museum)ผูนํ้าของลัทธคิอมมวินสิต ์เป็น

คลังขอ้มูลหลักของอาคารทีซั่บซอ้นคอื หอศลิป์ ขนาดใหญใ่นรปูแบบ กอธคิของสตาลนิ เร ิม่ข ึน้

เมื่อปี พ.ศ. 2494 ในฐาน ะพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรแ์หง่ลัทธสัิงคมนยิม แตอ่ยา่งเห็นไดช้ัดว่า

ตัง้ใจจะเป็นอนุสรณ์แกส่ตาลนิผูเ้สยีชวีติในปี พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนทิรรศการถกูแบ่งออกเป็น

หกโถง ตามลําดับเวลาและมีหลายรายการทีถ่กูตอ้งหรอืถกูกลา่วหาโดยสตาลนิ รวมทัง้ 
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เฟอรน์เิจอรสํ์านักงานของเขาผลงานสว่นตัวและของทีร่ะลกึทีเ่ขาทําไวต้ลอดหลายปีทีผ่่านมา 

นอกจากน้ียังมีภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถา่ยภาพวาดและบทความในหนังสอืพมิพ์ การ

แสดงผลสรปุดว้ยหนึง่ในสบิสองชดุของ หนา้กาก แหง่ ความตาย ของสตาลนิถา่ยไม่นานหลังจาก

ทีเ่ขาเสยีชวีติ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่อุพลสิชเิคห่นึง่ในเมืองถ้ําเกา่แกข่องจอรเ์จีย มีการตัง้ถิน่

ฐานในดนิแดนแถบน้ีกันมานานแลว้กว่า 3,000 ปีกอ่น  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคตา้ ( Mtskheta)มสิเคตา้เคยเป็นเมืองหลวงแหง่แรกของ

ประเทศจอรเ์จีย สมัยอาณาจักรไอบีเรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จีย

ในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาลเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีสํ่าคัญ และมีอายเุกา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จีย 

อายมุาก กว่า 3,000 ปี ตอ่มาองคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียน โบราณสถานแหง่เมืองมสิเคตา้ 

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

นําทา่นชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitkhoveli Cathedral) ซึง่คําว่า Svetiหมายถงึ "เสา" 

และ Tskhoveliหมายถงึ "ชวีติ" เรยีกง่าย ๆ รวมกันก็คอืวหิารเสาทีม่ีชวีติ โบสถแ์หง่น้ีถอืเป็น

ศนูยก์ลางทางศาสนาทีศั่กดิส์ทิธ ิท์ีส่ดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จีย มีขนาดใหญ่

เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีทํ่าใหช้าวจอรเ์จียเปลีย่นความเชือ่และหันมา

นับถอืศาสนาครสิต ์ ยคุโบราณกอ่นยคุกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชว่ง 500 

ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ค.ศ.500 เมืองน้ีเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชว่งทีเ่มืองน้ีมี

ความเจรญิสดุขดีคอื ในชว่งครสิตวรรษที ่9 ถงึ 11 กอ่นจะถกูรกุรานโดยชาวมองโกลในชว่ง

ครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถกูปลอ่ยใหเ้ป็นเมืองรา้ง ทา่นจะไดพ้บกับศาสนสถานทีม่ีหอ้งโถงขนาด

ใหญท่ีช่าวเพแกน (ลัทธทิอ้งถิน่) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิูชาไฟ เป็นลัทธขิองคน

ในแถบน้ีกอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมื่อ 1,700 ปีกอ่น และยังมีหอ้งตา่ง ๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถ์

เกา่แกข่องชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9  

จากนัน้นําทา่นชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery)ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของครสิตศ์าสนาแบบ

จอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซส์รา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่น้ีตัง้อยูบ่นภเูขาทีม่ีแม่น้ําสองสายไหล

มาบรรจบกัน คอื แม่น้ํามคิวาร ีและแม่น้ําอรักวีและหากมองออกไปเมืองมทิสเคตา้ไปยังบรเิวณที่

กวา้งใหญซ่ึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรยี (Kingdom of Iberia) 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพเิศษ !!! ทานอาหารพรอ้มชมโชวแ์ละดืม่ไวนท์อ้งถิน่

จอรเ์จยี 

ทีพ่กั โรงแรม Best Western Art Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงทบลิซิี ่- เมอืงซกินาล ี- หมูบ่า้น Velistsikhe – ไรไ่วนค์าเรบา – ทบลิซิี ่

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซกินาก ี(Sighnaghi City)ซึง่เป็นเมืองศนูยก์ลางการปกครองเขตซกิ

นาก ีในจังหวัดคาเคตทีีอ่ยูท่างดา้นใตข้องประเทศ ซึง่หา่งจากกรงุทบลิซิปีระมาณ 110กม. เป็น

เมืองเล็กๆทีม่ีพื้นทีป่ระมาณ 2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 4,000 คนมีการปลกู

พืชพันธุไ์มห้ลายอยา่งโดยเฉพาะตน้องุ่นพันธุต์า่งๆ จงึทําใหเ้ป็นเมืองทีม่ีความสําคัญทีม่ีการทํา

เหลา้ไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารทีสํ่าคัญของจอรเ์จีย ซึง่ตอ่มาไดรั้บการบูรณะและปรับปรงุให ้

มีความเจรญิรุง่เรอืง พรอ้มกับสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆมากมาย จงึทําใหม้ีชือ่เสยีงสําหรับ

นักทอ่งเทีย่วใหท้า่นไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซกินาก ีทีตั่ง้อยูใ่นบรเิวณเทอืก

คอเคซัสใหญท่ีม่ีภมูอิากาศแบบสีฤ่ดใูนหนึง่ปีและมีอุณหภมูปิานกลาง ในฤดรูอ้นมีอุณหภมูสิงูทีส่ดุ

ประมาณ 25 องศาเซลเซยีส สว่นในฤดหูนาวอุณหภมูจิะอยูท่ีป่ระมาณ 1 องศา  

เดนิทางสู ่ วหิารบอด ี( Bodbe Monastery)ซึง่ตัง้อยูใ่นพื้นทีข่อง เมอืงซนิากี ้

(Sighnaghi)เป็นวหิารของชาวจอรเ์จียนทีนั่บถอืศาสนาครสิตน์กิายออรโ์ธด๊อกถกูสรา้งขึน้ในครัง้

แรกราวศตวรรษที ่9 และตอ่มาในศตวรรษที ่17 ก็ไดม้ีการ  สรา้งตอ่เตมิขึน้มาอีก จนกระทั่งวหิาร

แหง่น้ีมีความสําคัญและเป็นหนึง่ในวหิารทีจ่ะมีนําทอ่งเทีย่วเดนิทางมาทําพธิแีสวงบุญ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ไดเ้วลาพาทกุทา่นเดนิทางไป หมูบ่า้น Velistsikhe Villagesหมู่บา้นทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งของการ

ทําไวน์ใหท้กุทา่นไดท้ดลองชมิไวน์ ซึง่ประเทศจอรเ์จียเป็นแหลง่การเนดิไวน์และผลติไวน์ มา

อยา่งนอ ้ย 8,000 ปี 

พาทกุทา่นชมไรไ่วนK์harebaซึง่เป็นทีท่ีผ่ลติไวน์ในวธิดัีง้เดมิเพื่อทีจ่ะรักษาประเพณีการผลติ

ไวน์ทีเ่ป็นเอกลัษณ์ของประเทศจอรเ์จียรวมกับการใชเ้ทคโนโลยใีหม่เพื่อใหไ้ดไ้วน์ทีม่ีคณุภาพดี

ยิง่ข ึน้ โดยทีน่ี่จะมีพันธุอ์งุ่นพื้นเมืองอยา่ง Saperavi, Ojaleshi, OtskhanuriSapere, Aladasturi

ฯลฯ จากนัน้นําทา่นกลับสู ่เมอืงทบลิซิ ีTbilisi 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม Best Western Art Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก สนามบนิทลลิซิ ี- กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิทลลิซิ ี

09.45 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติ ดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA Xเทีย่วบนิที ่

XJ009 (บนิตรง)บรกิารอาหารและน้ําดืม่ 2 มื้อทกุทีน่ั่งใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชม. 45 นาที 

19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
 

ราคานีไ้มร่วมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

ในสว่นค่าทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจการบรกิารทีท่า่นไดร้บั  

 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 10,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
หมายเหตุ:อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เคร ือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เม ือ่ทา่นตกลง

เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวน

สทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิ

ภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษิทักอ่นทําการจองต ัว๋เคร ือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ

ท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตาม

กฎหมายของประเทศจอรเ์จยีสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

 รวมน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ํ้าหนัก 25กก./ทา่น ไม่เกนิ 2 ใบและ ถอืขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 

7 กก./1ใบ (ถา้ทา่นประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักกระเป๋าเพิม่ สามารถซือ้ไดท้ีเ่คาทเ์ตอรเ์ช็คอนิวันเดนิทาง) 

 คา่เบี้ยประกันอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม์) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศจอรเ์จีย สําหรับหนังสอืเดนิทางอื่นๆทีไ่ม่ใชข่องไทย 100 USD 

× กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด25กโิลกรัม/ทา่นสว่นเกนิน้ําหนักตามสายการ

บนิกําหนด 

× คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 

× คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ) ในสว่น

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละขึน้อยูก่บัความพงึพอใจการบรกิารทีท่า่นไดร้บั 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 30 ทา่นหากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู ่

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อทา่นชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล 

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก

ไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

หมายเหตุ :  

 สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อ

ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่งึ 
30 ทา่น*ในกรณีมกีารตดักรุป๊ไมเ่ต็มกรุป๊ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิค์ดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ* 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง , 
การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ
เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมีหอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้น้ีข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มีคา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของจอรเ์จีย หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพื่อใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วตามกฎหมายของประเทศจอรเ์จีย สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆมิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข ึน้อยูก่ับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. เมื่อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื
ว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัว
โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้  

17. บรษัิทฯมีสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์เมื่อเกดิเหตสุดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

จอรเ์จยีโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและจอรเ์จยี 

ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง

ดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 
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ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................วันเดนิทาง..................................................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ...............................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชทั้ง้หมด............หอ้ง  ( TWIN...... .. ... / DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรณุ าแจง้ความประสงคอ์ื่นตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอียดอื่นๆ..............................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

 
 
 

 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................)  

ลําดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


