
 

 
 

 
 

 

จอร์เจีย 8 วัน 6 คืน (บินตรงXJ) 

กำหนดเดินทาง มีนาคม – เมษายนโดยสายการบิน AIR ASIA X  (XJ) 

จอร์เจีย  



 

 
 

 

 บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกท่ีนั่ง 
 นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ 
 ล่องเรือยางชมธรรมชาติที่ มาร์ทวีลี แคนยอน 

 แวะถ่ายรูป ณ สวนบอร์โจมี 
 ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น  
 พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันแรก   กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
23.50 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่

คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ 
 
 
วันที่สอง   กรุงเทพฯ - ทบิลิซี่ – กอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสชิเค่ – คูทายสิ 
03.00 น. ออกเกดินทางสู่ กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ008 ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 8 ชม. 45 นาที บริการอาหารและน้ำดื่ม 2 ม้ือทุกท่ีนั่ง 
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ (Gori) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น บ้านเกิดของ “โจเซฟ 

สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้  ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 

1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรี  

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พัก 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเด็ก) 

พักเดี่ยว  
(จ่ายเพิ่ม) 

วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2563 33,888.- 7,500.- 

วันที่ 21 – 28 มีนาคม 2563 33,888.- 7,500.- 

วันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2563 33,888.- 7,500.- 

วันที่ 4 - 11 เมษายน 2563 33,888.- 7,500.- 

วันที่ 18 – 25 เมษายน 2563 33,888.- 7,500.- 

วันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 33,888.- 7,500.- 



 

 
 

 
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผู้นำของลัทธิคอมมิวนิสต์ เป็นคลังข้อมูลหลัก
ของอาคารที่ซับซ้อนคือ หอศิลป์ ขนาดใหญ่ในรูปแบบ กอธิคของสตาลิน เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 ในฐาน ะ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งลัทธิสังคมนิยม แต่อย่างเห็นได้ชัดว่าตั้งใจจะเป็นอนุสรณ์แก่สตาลินผู้เสียชีวติในปี 
พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนิทรรศการถูกแบ่งออกเป็นหกโถง ตามลำดับเวลาและมีหลายรายการที่ถูกต้องหรือถูก
กล่าวหาโดยสตาลิน รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงานของเขาผลงานส่วนตัวและของที่ระลึกที่เขาทำไว้ตลอดหลาย
ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่ายภาพวาดและบทความในหนังสือพิมพ์ การ
แสดงผลสรุปด้วยหนึ่งในสิบสองชุดของ หน้ากาก แห่ง ความตาย ของสตาลินถ่ายไม่นานหลังจากท่ีเขาเสียชีวิต  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [1] 
 จากนั้นนำท่านเข้าชม อุพลิสชิเค่ (Uplistsikhe) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดน
แถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3,000 ปีก่อน  
 

 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 



 

 
 

 

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองคูทายสิ Kutaisi เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจียและเคยเป็นเมือง

หลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณนั่นเอง แถมเมืองนี้ยังมีมรดกโลก

ถึงสองแห่ง คือ Gelati Monastery และ Bagrati Cathedral 

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [2] 

ที่พัก โรงแรม Best Western Kutaisi หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม ถ้ำโพรมีธีอุส- มาร์ทวีลี แคนยอน - บอร์โจม ี

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง กุมิทซาวิ (Kumistavi) ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ในจอร์เจีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำ โพร

มีธีอุส (Prometheus Cave) เข้าชมถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยาก 

ถ้ำแห่งนี้ค้นพบครั้งแรก เมื่อราว คริตศักราช 1984 พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่สะท้อนแสงสี

ตระการตาภายในตัวถ้ำ ให้ทา่นได้สัมผัสประสบการณค์วามงามภายในถ้ำ **การเข้าชมถ้ำนั้นขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศ และสภาพแวดล้อมภายในถ้ำในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยน

โปรแกรมตามความเหมาะสม**   

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [3] 

 จากนั้นนำทุกท่านสู่ มาร์ทวีลี แคนยอน (Martvili 

Canyon) เป ็นหนึ ่งในหุบเขาที ่น ิยมมากที ่สุ ดใน

จอร์เจีย ตั้งอยู่ในภูมิภาค Megrelia ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก

เมืองเล็ก ๆ ของ Martvili แม่น้ำ Abashi ที ่ไหลมา

นานหลายล้านปีสร้างช่องเขาลึก 40 เมตรและยาว 

2,400 เมตร พิเศษ!! นำท่านล่องเรือยาง ผ่านช่อง

แคบหุบเขาและลำธารที่ใสสะอาด 

**การล่องเรือนั้นขึ้นอยู่ก ับสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ปรับเปลี ่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม**  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี Borjomi 

 เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [4] 

ที่พัก โรงแรม Borjomi Palace Health & Spa Center หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ Akhaltsikhe- Rabati Castle - สวนบอร์โจมี - เมืองทบิลิซี 



 

 
 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่เมือง Akhaltsikhe ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Rabati Castle ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของ

ประเทศจอร์เจีย ปราสาทที่ด้านในประกอบกันด้วยหลายอาคาร ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าชาย Jakhely 

ปราสาทดังกล่าวถูกปล่อบปละละเลยจึงทำให้มีสภาพทรุดโทรม ทางการจอร์เจียร์ได้มาบูรณะให้สมบูรณ์

สวยงามอีกครั้งเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านสู่ เมืองบอร์โจมี Borjomi เมืองตากอากาศ

เล็ก ๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย 

เที่ยง  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร[5] 

จากนั้นนำท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี (Borjomi 

Central Park) สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อน

ของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อน

คลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด ภายในสวนมีทั้ง

หน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพ

วิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย 

 จากนั ้นนำท่านเด ินทางกลับสู่  เม ืองทบิล ิซี  

(Tbilisi) นำท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของ

ประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมือง

ใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย 

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [6] 

ที่พัก โรงแรม Best Western Art Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – 

เทือกเขาคอเคซัส – เมืองสเตปันสมินดา - โบสถ์เกอร์เกตี้ 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย 

สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล 

เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การ

ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก 

เมื่อปี ค.ศ.1994  



 

 
 

 

นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวร ี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ ่งคำว ่า Sveti หมายถึง "เสา" และ 

Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่าย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนา

ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกท้ังยัง

เป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์   ยุคโบราณก่อนยุคกลาง 

(Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกราน

โดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้อง

โถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพแกน (ลัทธิท้องถิ่น) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบ

นี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1,700 ปีก่อน และยังมีห้องต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่

สร้างข้ึนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9  

จากนั้นนำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจีย

นออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ 

แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็น

อาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) นำท่านชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการ

เก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือน

ม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรง

เหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าง

เก็บนำ้ชินวารี (Zhinvali)  

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [7] 

 จากนั้นแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่ บนเนินเขา ถนนจอร์เจียนมิ

ลิแทรีไฮเวย์ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย สร้างข้ึนในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี 

ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต และจอร์เจีย 

นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญ เป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian 

Military Highway สร้างข้ึนโดยสหภาพโซเวียต สมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครอง สำหรับใช้เป็นเส้นทาง

มายังภูมิภาคแห่งนี้ นำท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาด

ใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐ

รัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย  

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi)  หรือปัจจุบันเรียกว่า  



 

 
 

 

เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธดอกซ์ ชื่อ 

สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาสนาขึ้น เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ

เทอร์กี้ ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิ

ทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย  จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพ่ือเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นำท่านไปชม

ความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อ

เรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกท่ีนิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่

ริมฝั่งขวาของ แม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่

ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม หากมีหิมะปิดกั้นถนน โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก)   จากนั้นนำท่าน

เดินทางกลับเมือง ทบิลิซี่ 

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [8] 

ที่พัก โรงแรม Best Western Art Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก อิสระตลอดวัน ณ เมืองทบิลิซ่ี 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 **อิสระตลอดวัน** 

สถานที่เที่ยวแนะนำในเมือง ทบิลิซี่ 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก โรงแรม Best Western Art Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด Velistsikhe Villages - วิหารบอด ี– เมืองซิกนากี - ทบิลีซ ี

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำทุกท่านเดินทางไป หมู่บ้าน Velistsikhe Villages หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำไวน์ให้ทุกท่านได้  

ทดลองชิมไวน์ ซึ่งประเทศจอร์เจียเป็นแหล่งการเนิดไวน์และผลิตไวน์ มาอย่างนอ้ ย 8,000 ปี  

ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) Mother of  Georgia 

สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) The Chronicle of Georgia 



 

 
 

 

พาทุกท่านชม ไร่ไวน์ Khareba ซึ่งเป็นที่ที่ผลิตไวน์ในวิธีดั้งเดิมเพื่อที่จะรักษาประเพณีการผลิตไวน์ที่เป็น

เอกลัษณ์ของประเทศจอร์เจียรวมกับการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ได้ไวน์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยที่นี่จะมีพันธุ์

องุ่นพ้ืนเมืองอย่าง  Saperavi, Ojaleshi, Otskhanuri Sapere, Aladasturi ฯลฯ จากนั้นนำท่านกลับสู่ เมืองท

บิลิซี Tbilisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [9] 

เดินทางสู่ วิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีของ เมืองซินาก้ี (Sighnaghi) เป็นวิหารของชาว

จอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาในศตวรรษที่ 

17 ก็ได้มีการ  สร้างต่อเติมขึ้นมาอีก จนกระทั่งวิหารแห่งนี ้มีความสำคัญและเป็นหนึ่งในวิหารที ่จะมีนำ

ท่องเที่ยวเดินทางมาทำพิธีแสวงบุญ นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิกนากี (Sighnaghi City) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลาง

การปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตีที่อยู่ทางด้านใต้ของประเทศ ซึ่งห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 110 กม. 

เป็นเมืองเล็กๆที่มีพื้นที่ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คนมีการปลูกพืช

พันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ จึงทำให้เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่มีการทำเหล้าไวน์ ผลิตพรม 

และผลิตอาหารที่สำคัญของจอร์เจีย ซึ่งต่อมาได้รับการบูรณะและปรับปรุงให้มีความเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับสิ่ง

อำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย จึงทำให้มีชื ่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวให้ท่านได้ชมความสวยงามและ

บรรยากาศของเมืองซิกนากี ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญ่ที่มีภูมิอากาศแบบสี่ฤดูในหนึ่งปีและมีอุณหภูมิ

ปานกลาง ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงที่สุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 1 

องศา  



 

 
 

 

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [10] 

ที่พัก โรงแรม Best Western Art Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปด สนามบินทลิลิซี - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทลิลิซี 

09.45 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน  AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ009 (บินตรง) 

บริการอาหารและน้ำดื่ม 2 มื้อทุกที่นั่ง  

20.30 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

 
 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 10,000.- 
ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ*** 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 
หมายเหตุ:อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง 

ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุก

กรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง 

มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ

บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศจอร์เจียสามารถ 



 

 
 

 

ให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม

การเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  

6. รวมน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้น้ำหนัก 25 กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ 

7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

8. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจอร์เจีย สำหรับหนังสือเดินทางอ่ืนๆที่ไม่ใช่ของไทย 100 USD 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 25 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด 

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

6. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 2400 บาท/ท่าน/ทริป) ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์

ท่านละ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจการบริการที่ท่านได้รับ 

เดินทางขึ้นต่ำ 30 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิม

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด

ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 



 

 
 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 

20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน *ในกรณีมีการตัดกรุ๊ปไม่เต็มกรุ๊ป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง* 

2. ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

3. หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

4. หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

5. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดนี้แล้ว 

6. หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล 

7. ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอื่นๆ 

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 

หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

 
หมายเหตุ :  
• สำหรับผู ้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี 

และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ

ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 
 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง 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 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของจอร์เจีย หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 



 

 
 

 

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศจอร์เจีย สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ        มิอาจ
เพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

17. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 

**สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น   ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าจอร์เจียโดยผิดกฎหมายและ

ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและจอร์เจีย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นลูกค้าทุก

ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร์............................................................... .. วันเดินทาง..................................................... 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) ............................................................... โทร...................................................... 

จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จำนวนห้องพักท่ีใช้ทั้งหมด............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหม ู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 
 

 

รายละเอียดอ่ืนๆ ............................................................................................................... ............... 

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

 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

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


