
 

 
 

 
 

 
 

 

 

เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย HAPPY NEW YEAR 2020 



 

 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ 

เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ – กอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสชิเค่ – ทบิลิซี ่     

03.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซ ีประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ008 (บริการอาหาร

และน  าดื่ม) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 45 นาที  

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่านขั นตอน

การตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 90 

ก.ม. เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น บ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาว

จอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความ

โหดเหี ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี  น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผู้น า

ของลัทธิคอมมิวนิสต์ เป็นคลังข้อมูลหลักของอาคารที่ซับซ้อนคือ หอศิลป์ ขนาดใหญ่ในรูปแบบ กอธิคของสตา

ลิน เริ่มขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2494 ในฐานะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งลัทธิสังคมนิยม แต่อย่างเห็นได้ชัดว่าตั งใจจะ

เป็นอนุสรณ์แก่สตาลิน ผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนิทรรศการถูกแบ่งออกเป็นหกโถง ตามล าดับ

เวลาและมีหลายรายการที่ถูกต้องหรือถูกกล่าวหาโดยสตาลิน รวมทั งเฟอร์นิเจอร์ส านักงานของเขาผลงาน

ส่วนตัวและของที่ระลึกที่เขาท าไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี ยังมีภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่าย

ภาพวาดและบทความในหนังสือพิมพ์ หน้ากากแห่ ความตายของสตาลินถ่ายไม่นานหลังจากท่ีเขาเสียชีวิต 



 

 
 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนั นน าท่านออกเดินทางสู่ อุพลิสชิเค่ (Ulistsikhe Cave)  หนึ่งในเมืองถ  าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั งถิ่น

ฐานในดินแดนแถบนี กันมานานแล้วกว่า 3,000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and 

Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและ

วัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมอง

โกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่

ที่ชาวเพแกน (ลัทธิท้องถิ่น) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี ก่อนที่

ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1,700 ปีก่อน และยังมีห้องต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ น

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 น าท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi)  

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

พักที่    โรงแรม TIFLIS TBILISI หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วันที่สาม ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – ทบิลิซี  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่ส าคัญ เป็นเส้นทางส าหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian 

Military Highway สร้างขึ นโดยสหภาพโซเวียต สมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครอง ส าหรับใช้เป็นเส้นทาง

มายังภูมิภาคแห่งนี  น าท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 ก.ม. เป็น

เทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเส้นกั นพรมแดน 



 

 
 

 

ระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้อมอนานูรี  (Ananuri 

Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากก าแพงที่ล้อมรอบป้อม

ปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั ง 2 หลังที่ตั งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาว

เวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี ลงมา จะมอง

ทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน  าชินวารี (Zhinvali) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้ 

(Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี เพิ่งเปลี่ยน

เมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธดอกซ์ ชื่อ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศัยและก่อสร้างสถานที่ส าหรับจ า

ศีลภาสนาขึ น เมืองนี เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น  าเทอร์กี  ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเค

ซัส (Caucasus) ที่ส าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั งเป็นจุดชมวิวของยอดเขา

คาซเบกี   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั นน าท่านขึ นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพ่ือเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) น าท่านไปชม

ความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ นในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อ

เรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี สถานที่แห่งนี 

ตั งอยู่ริมฝั่งขวาของ แม่น  าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี  (ในกรณีที่ถนนถูกปิดกั นด้วยหิมะและส่งผล

กระทบต่อการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ซึ่งจะ

ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก) 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซึ่งเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียง

ที่ตั งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ที่มีความสูงจากระดับน  าทะเลประมาณ 2,100 เมตร 

สถานที่แห่งนี เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน 

ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา น าท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) 

ระยะทาง 121 ก.ม. 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

พักที่    โรงแรม TIFLIS TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

 

วันที่สี่ มิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ทบิลิซ ี– สะพานแห่งสันติภาพ  



 

 
 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรก

ของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 

500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ส าคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 

3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of 

Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 น าท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารใน

รูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี ตั งอยู่บนภูเขาที่มี

แม่น  าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น  ามิควารี และแม่น  าอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยัง

บริเวณท่ีกว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) จากนั นเดินทางไปชม วิหาร

สเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งค าว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" 

เรียกง่าย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย 

สร้างขึ นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั งยังเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาว

จอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์   

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 25 ก.ม. เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด

ของจอร์เจีย ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น  าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น  ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มี

เนื อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนี ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี 

(Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั งเมืองนี ขึ นในคริสต์ศตวรรษท่ี 4 เมืองท

บิลิซิ เป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี อยู ่



 

 
 

 

ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า 

เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป จากนั นน า

ท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองท

บิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่  150 เมตร 

ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั นถูกออกแบบ

และสร้างทีป่ระเทศอิตาลี และน าเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพ่ือเข้ามาติดตั งในเมืองท

บิลิซี ที่ตั งนั นอยู่บนแม่น  ามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี 

illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED  

 

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

พักที่    โรงแรม TIFLIS TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

 

วันทีห่้า เมืองเก่าทบิลิซ่ี - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจอร์เจีย – โรงไวน์ท้องถิ่น – ถนนคนเดินรุสทาเวลี 



 

 
 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี ่สัมผัสบรรยากาศที่จะท่านย้อนกลับไปยังจอร์เจียเมื่อร้อยกว่าปี

ที่แล้ว โดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยบ้านของชาวจอร์เจีย ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ บ้านบางหลังได้ปรับปรงเป้นร้าน

กาแฟ ร้านไวน์ คาเฟ่ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่รอให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มาสัมผัส นอกจากนี ภายในเมือง

เก่า ยังมีมัสยิดของชาวมุสลิมชีอะห์ และสุเหร่าของชาวลัทธิโซโรแอสเตอร์ที่  สร้างขึ นในศตวรรษที่ 2 อีกด้วย  

จากนั นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจอร์เจีย ที่เก็บรวมรวมหลัหฐานประวัติศาสตร์ของชนชาวจอร์เจีย 

ตั งแต่ยุคส าริดจนกระทั่งยุคสมัยใหม่ ภายในมีอัญมณีและสิ่งประดิษฐ์อันวิจิตรตระการตาที่ท าขึ นด้วยทองค า

และเงินย้อนหลังไปหลายพันปี การจัดแสดงอ่ืน ๆ รวมถึงซากศพมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบนอกแอฟริกาซาก

ดึกด าบรรพ์ Homo Ergaster  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั นท่านแวะชม สินค้าขึ นชื่ออันดับ 1 ของจอร์เจีย โรงไวน์ท้องถิ่น   น าท่านแวะชมไวน์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง 

ถึงขนาดประธานาธิบดี ธีโอดอร์ รุสเวลท์ ของอเมริกายังชื่นชอบ หรือแม้กระทั่งเหล่าผู้น าของโซเวียตต่างก็ ติด

ใจเช่นเดียวกัน จากนั นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เป็นถนนที่มี

สินค้ามากมาย อาทิของที่ระลึก ของฝาก สินค้าหลายหลายประเภท ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง โดยบริเวณนี จะมี

ร้านอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I love Tbilisi ที่

เหมือนเป็น Landmark ส าหรับการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว 

ค่่า   รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

พักที่    โรงแรม TIFLIS TBILISI หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

 

วันทีห่ก ป้อมนาริคาล่า – Kartlis Deda - โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบน้่าแร่เก่าแก่ – ถนนคนเดนิชาเดอนี่ – Central 

Market –  สนามบินทบิลิซี่ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ 

Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มี 



 

 
 

 

ขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย 

และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก น า

ท่านขึ นกระเช้าไฟฟ้าสู่  ป้อมนาริคาล่า 

(Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่ง

เป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 

ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราว

ศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้

มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และ

ต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.

1089-1125) ได้มีการสร้างเพ่ิมเติมขึ นอีก 

ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมี

ความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) โดยระหว่างทางท่าจะพบกับ รูปปั้น Kartlis Deda หรือพระแม่

แห่งจอร์เจีย ที่มีความสูงถึง 20 เมตร โดยทั งสองข้างนั นจะถือดาบและถ้วยไวน์ ที่หมายถึงความเป็นมิตรกับผู้

ที่มาเยี่ยมเยือนแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะต่อสู้กับผู้รุกรานน าท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi 

Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น  ามทวารี เป็น

โบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 

แห่งจอร์กาซาลี ไดส้ร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี  ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 จากนั นชม โรงอาบน้่าแร่

เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มชีื่อเสียงในเรื่องบ่อน  าร้อนก ามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) จากนั น

ให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบ

ยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนม

ต่าง ๆ มากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื นเมืองอัน

หลากหลาย  

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน   

จากนั นน าท่านแวะชมสินค้าของฝาก ณ ตลาดกลางทบิลิซี ่เลือกซื ออาหารท้องถิ่นแปลกตา ผลไม้แห้งสุดคุ้มค่า 

หรือเครื่องแต่งกายแบบชาวจอร์เจียก็ยังสามารถหาซื อได้ ณ ที่นี่  

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซี 



 

 
 

 

22.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ009 (บริการอาหารและน  าดื่ม) ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 35 นาที 

 

วันทีเ่จ็ด  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

08.35 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

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

 

อัตราค่าบริการต่อท่านและเงื่อนไขการให้บริการ 

เที่ยวฟิน จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน Happy New Year 2020 (A) 

โดยสายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี เสริมเตียง  

เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว 

27 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 46,990.- 46,990.- 45,990.- 6,900.- 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ 
2. ภาษีน  ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ นก่อนวันเดินทาง) 
3. ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 
4. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
6. ค่าระวางน  าหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก. จ ากัดท่านละ 2 ใบ เท่านั น 



 

 
 

 
7. ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
8. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์)  
10. ภาษีภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคน

ต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดท าเอง) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

4. ค่าปรับ ส าหรับน  าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินก าหนดไว้ 25 กก. 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ 1,800 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ช าระที่สนามบินในวันเดินทาง) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ 

 
เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง 

1. กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันท าการหรือก่อนหน้านั น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมล์รายชื่อและหน้า

หนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่นั่ง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง 

3. เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

การให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี ทั งหมดนี แล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 



 

 
 

 

1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เช่น

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงินมัดจ าโดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ ทั งสิ น 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าทัวร์ 70% 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 

4. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าอนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจ าทั งหมด 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.โปรแกรมทัวร์นี จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจ านวนผู้เดินทางขั นต่ า 30 ท่าน รวมในคณะตามที่ก าหนดไว้เท่านั น หากมี

จ านวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง ใน

กรณีท่ีมีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพ่ิมเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีท่ีมีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่านต้องเพ่ิมเงินท่านละ 

1,000 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศจอร์เจีย หรือ ประเทศ อาร์เมเนีย สั่งให้มีการระงับการให้วีซ่าา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพ่ิมเติมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เพ่ือด าเนินการขอวีซ่าโดยตรงกับทางศูนย์รับยื่นวีซ่า 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี ให้ขึ นอยู่กับดุลย

พินิจของบริษัทฯ เท่านั น อีกทั งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ นสุดสมบูรณ์ 

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั งนี ทางบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึง

ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

5.รายการทัวร์นี เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) เท่านั น 

6.อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

ราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน  ามัน หรือมีการประกาศลด

ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 



 

 
 

 

7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี  หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได้ 

8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ 

9.ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอ

คืนค่าบริการไม่ได้ 

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย

การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่

จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั น ๆ 

11.มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั น 

12.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ 

เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย ์การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ

สงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วน

ต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระท าดังกล่าวทั งสิ น 

13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั น ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็น

เหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั งหมด 

14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื อระหว่าง

การเดินทางท่องเที่ยวนี  

15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถ

รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจาก

ผู้เดินทาง 

16.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย

การบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 



 

 
 

 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติมที่เกิดขึ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่

เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทาง

ไป 

19.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของบริษัททัวร์) 

20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน  าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น 

21.กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท าการ

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้ 

 


