
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBS-001 GEORGIA 



 

 
 

 

 

ดินแดนสองทวีป  “จอร์เจีย”  5 วัน 3 คืน 

::: สัญลักษณ์ของจอร์เจีย Gergeti Trinity Church โบสถ์โบราณกลางหุบเขา ::: 

สัมผัสความหนาว ท่ามกลางหิมะหนานุ่ม ณ ลานสกีชื่อดัง สนุกสนานเพลิดเพลินเต็มอ่ิม  

ชมวัฒนธรรมเก่าแก่  วิหาร  l  โบสถ ์ l  ป้อมปราการ 

เดินทางโดยสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ (PS) 

ปล.ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 2,000 บาท,ท่าน/ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเคียฟ – สนามบินทบิลิซิ (ประเทศจอร์เจีย) 

09.30 น.  คณะพร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินยูเครนแอร์
ไลน์ (PS) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ. 

12.05 น. เดินทางสู่ จอร์เจีย โดยสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PS272 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)   

17.55 น. ถึง สนามบินเคียฟ ประเทศยูเครน   น าท่านรอต่อเครื่องเพ่ือเดินทางสู่สนามบินทบิลิซิ 

20.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซิ จอร์เจีย โดยสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PS517 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว สายการบิน จ านวน 

29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2562 30,903 6,500 PS 30 

8-12 ธันวาคม 2562 29,992 6,500 PS 30 

13-17 ธันวาคม 2562 31,913 6,500 PS 30 

20-24 ธันวาคม 2562 31,913 6,500 PS 30 

29 ธันวาคม -2 มกราคม 2563 33,933 6,500 PS 30 



 

 
 

 

01.15 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซิ (ประเทศจอร์เจีย) จอร์เจีย(Georgia) เดิมปี พ.ศ. 2534-2538 เรียกว่า สาธารณรัฐ
จอร์เจีย เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลด าในคอเคซัสตอนใต้ ในอดีตเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซ
เวียต มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศรัสเซีย ทางใต้จรดประเทศตุรกี ประเทศอาร์มีเนียและประเทศ
อาเซอร์ไบจาน  (เวลาท้องถิ่นจอร์เจียช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  น าท่านเข้าสู่ที่พัก 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก L PLAZA HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง  ทบิลิซิ – ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) – ★ OPTION โบสถ์เกอเกตี้ ทรีนิตี้ (Gergeti Trinity Church) – 

★ ลานสกีกูดาอูรี (Gudauri Ski Resort) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางตามทางหลวงที่ส าคัญซึ่ งเป็น
เส้นทางส าหรับใช้ในด้านการทหารที่ เรียกว่า 
“Georgian Military Highway” ได้ถูกสร้างขึ้น
โดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้
การปกครองเป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะน าสู่
เทือกเขาคอคาซัสใหญ่ “Greater Caucasus” ที่
มีความยาวประมาณ 1,100 ก.ม. ที่เป็นเส้นกั้น
พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย ระหว่างทาง
ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ ช ม  ป้ อ ม อ น า นู รี  ( Ananuri 
Fortress) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีก าแพง
ล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ าอรักวี ซึ่งถูกสร้างขึ้นให้
เป็นป้อมปราการใน ศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมี
โบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงาม
ของเบื้องล่างและอ่างเก็บน้ าซินวาลี “Zhinvali Reservoir”  

★ OPTION โบสถ์เกอเกตี้ ทรีนีตี้  เปลี่ยนประสบการณ์เดินทาง 

โดยนั่งรถเล็กเดินทางสู่  โบสถ์เกอเกตี้  ทรีนีตี้  

(Gergeti Trinity Church) โบสถ์ที่ตั้งอยู่สูงจาก

ระดับน้ าทะเลประมาณ 2,170 เมตร เป็นโบสถ์ใน

นิกายโปรแทสเทนซ์ที่เชื่อในหลักตรีเอกภาพ อาคารโบสถ์และหอระฆังสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ในเวลานั้น

เป็นโบสถ์คริสต์เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคาวี ปัจจุบันด้วยการสร้างที่มีเอกลักษณ์ของโบสถ์โบราณที่สร้าง

บนเขาสูงชัน ท าให้โบสถ์แห่งนี้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจ าประเทศจอร์เจีย  ชมวิวของเทือกเขาคาซเบกี  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

 
 

 

(Mt.Kazbeghi) ที่งดงามตระการตา  (ค่าออพชั่นโบสถ์เกอเกตี้ ไม่รวมในค่าทัวร์ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ไกด์

และหัวหน้าทัวร์คะ) (**หมายเหตุ  การเดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้  ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วัน

เดินทาง โดยจะค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก) 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) โดยวิ่งไปตามหุบเขาที่อยู่บนสองฝากฝั่งของแม่น้ าอรักวี
เมืองกูดาอูรี เป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอคาซัสใหญ่ที่มี
ความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะ
นิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา    

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

★★ Ski ★★น าท่านเข้าสู่ สกีรีสอร์ทกูดาอูรี (Gudauri Ski Resort) ลานสกีติดอันดับโลก ให้ท่านได้สนุกสนานกับกีฬาฤดู

หนาว ให้ท่านเล่นหิมะได้อย่างเต็มที่ในส่วนที่บางท่านต้องการเล่นสกี  กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และต้องเตรียม

รา่งกายให้พร้อม (หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายติดต่อหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี,เครื่องเล่น ค่าเช่าชุดกันหนาว 

กรุณาเตรียมถุงมือ ผ้าพันคอ แว่นกันแดดและเครื่องกันหนาวให้พร้อม) ลานสกีมีหลายโซน ทั้งลานหัดเล่นและ

โซนส าหรับเด็ก อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะตามอัธยาศัย ส่วนที่ท่านที่ไม่ได้เล่นสกี สามารถเก็บภาพบรรยากาศที่

สวยงาม จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลิซิ 

 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก L PLAZA HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สาม  ทบิลิซิ – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทรินิตี้ (Trinity Cathedral) – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขามตัตสมินดา (Mtatsminda 

Mountain)  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
จอร์เจีย เป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกิจของประเทศ
จอร์เจีย ทบิลีซีมีประชากรประมาณ 1,473,551 คน เมืองนี้มีธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีแหล่งน้ ามากมาย วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1


 

 
 

 
Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมือง
นี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 ทบิลีซีเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 
สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส เมืองนี้อยู่ในสายหนึ่ง
ของเส้นทางสายไหมและปัจจุบันยังส าคัญในฐานะศูนย์กลางการ
ขนส่งและการค้า เนื่องจากที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชีย
กับทวีปยุโรป ทบิลีซี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า
แม่น้ ามตควารี (Mtkvari) มีเนื้อที่ 372 ตารางกิโลเมตร ชาวทบิ
ลีซีส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์. 
น าท่านเข้าชม วิหารทรินิตี้ (Trinity Cathedral) ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของบทิลิซีศาสนาคริสต์ นิกายออโธด๊อกซ์ 
Orthodox ที่เป็นศาสนาที่มีความแพร่หลายในประเทศจอร์เจีย เพราะในอดีตประเทศนี้เคยเป็นเมืองอยู่ภายใต้
การปกครองของประเทศรัสเซีย สามารถจุคนที่มาบูชาได้ถึง 15,000 คน ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกของ
ศาสนาคริสต์นิกายออเธอร์ด๊อกซ์ Orthodox  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่ าน เดิ นทางสู่  ยอด เขามตั ตสมินดา  (Mtatsminda 
Mountain)  โดยกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวที่สามารถชมเมือง
ได้อย่างสวยงาม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงแห่งจอร์เจีย ท่าน
สามารถเก็บภาพบรรยากาศมุมสูง 360 องศาที่จะเห็นวิว
โดยรอบเมืองทั้งหมด อิสระถ่ายรูปชมวิวตามอัธยาศัย จนถึง
เวลานัดหมาย. 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก L PLAZA HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่  ทลิบิซิ – ช้อปปิ้งถนนรุสตาเวลี – สนามบินทบิลิซี – สนามบินเคียฟ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านช้อปปิ้งใจกลางกรุงทบิลิซี  ถนนรุสตาเวลี (Rustaveli 

Avenue) ถนนสายหลักของเมืองที่มีกลิ่นอายแบบยุโรป ถนนสาย

นี้มีทั้งท าเนียบรัฐบาล โบสถ์เก่าแก่ โรงเรียน ห้องสมุด โรงละคร

และเป็นถนนที่คึกคักที่สุด มีร้านค้าที่ขายสินค้าแบรนด์เนม

หลากหลายยี่ห้อและยังมีของที่ระลึกพ้ืนเมือง งานศิลปะริมถนนที่วางขายตลอดริมสองข้างทาง อิสระให้ท่านได้

เดินช้อปปิ้งเลือกซื้อ เลือกชมของที่ชอบตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C


 

 
 

 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้า

ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่

สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติทบิลิซี เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง (ท่านต้องเผื่อเวลาพอสมควร 
เนื่องจากเป็นสนามบินที่มีการตรวจกระเป๋า และสิ่งของต่าง ๆ อย่างละเอียดและค่อนข้างเข้มงวด)  

17.15 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PS516 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)   

18.20 น. ถึง สนามบินเคียฟ ประเทศยูเครน   น าท่านรอต่อเครื่องเพ่ือเดินทางสู่ประเทศไทย 

19.55 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PS271 

 

วันที่ห้า  สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ   

09.55 น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ..................... 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งใ ห้ทราบ

ล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจอง

ทัวร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

ฤดูหนาวมีข้ อควรระ วั ง  : สภาพอากาศจะมื ด เ ร็ ว  สี่ โ ม ง เย็ นก็ มื ดแล้ ว  สถานที่ ท่ อ ง เที่ ย วต่ า งๆจะปิ ด เ ร็ ว ไป  

1 ชม. เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อแสงแดดกระทบ

หิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้ 



 

 
 

 

*ประเทศจอร์เจียเป็นประเทศที่เราคนไทยสามารถไปเที่ยวได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa) ที่ส าคัญเราสามารถพ านัก

อยู่ในประเทศนี้ได้ 365 วัน* 

 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ
ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
3. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
4. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป  (ช าระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) 
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

เดินทางขึ้นต่ า 30 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิม
เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

1. มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 

วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

2. ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 



 

 
 

 

3. หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

4. หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

5. เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดนี้แล้ว 

6. หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

7. ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้

ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า
หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  



 

 
 

 
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่ างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของรัสเซีย หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะ
ขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศรัสเซีย สามารถให้บริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม

เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ
เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 


