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วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอินรับบัตรโดยสาร 
 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ – กรุงทบิลิซ่ี – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี – 

เมืองกูดาอูรี (พัก ROOMS HOTEL KAZBEGI) 

01.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจยี โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 908 

ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 55 นาที เสิร์ฟอาหารและน ้าดื่มบนเคร่ือง 

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินทบลิิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) หลังผ่าน

ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบรอ้ยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า 

(Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคต้า เคยเปน็เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัย

อาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อน

คริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาท่ีส าคัญ และมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 

3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical 

monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1994 น าท่านชม วิหารจวารี (Jvari 

Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้างข้ึนในราว

ศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น ้ามิควารี และ

แม่น ้าอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณท่ีกว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็น

อาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) จากน้ันเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี 

(Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งค าว่า Sveti หมายถึง "เสา" แล ะ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" 

โดยความหมายรวมกัน หมายถึงวหิารเสาท่ีมีชีวิต โบสถ์แห่งน้ีถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศ อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางท่ีท าให้ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิน่  

บ่าย น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคัญในอดีตถนนเส้นน้ีเป็นเป็นเส้นทางส าหรับเช่ือมต่อ

ทางทหารท่ีเรียกว่า Georgian Military Highway สร้างข้ึนโดยสหภาพโซเวียต ในสมัยท่ีจอร์เจีย
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ตกอยู่ภายใต้การปกครอง ส าหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งน้ี ชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขา

คอเคซัส (Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของทวีปยุโรป มีความยาว

ประมาณ 1,100 กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซยีกับสาธารณรัฐจอร์เจีย 

ระหว่างทางให้ท่านแวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างข้ึนราว

ศตวรรษท่ี 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากก าแพงท่ีล้อมรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อน

เร้นความงดงามของโบสถ์ ท้ัง 2 หลังท่ีตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอย

ทรงเหล่ียมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการน้ีลงมา จะมองทัศนียภาพ

ท่ีสวยงามของอ่างเก็บน ้าชินวารี (Zhinvali) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

สมคมรแก่เวลา น าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (Gudauri) กูดาอูรีเป็นเมืองพักผ่อน

ส าหรับนักท่องเท่ียว มีกิจกรรมยอดนิยมคือ เล่นสกีรี ท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขา

คอเคซัสใหญ่ มีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร เดินทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก 

พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ร้านอาหาร หรือ ห้องอาหารโรงแรม 

หากต้องการอับเกรดห้องพักเป็นโซนด้านหน้า มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 1,000 บาท ต่อห้อง 

โปรดแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทางเข้าพัก (ท้ังน้ีขึ้นอยู่จ านวน

ห้องพักท่ีคงเหลือ) 

พักที่    โรงแรม ROOMS HOTEL KAZBEGI หรือเทียบเท่า 4 ดาว (พักห้องละ 2 ทา่น เท่านั้น) 
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วันที่สาม  นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจยี – กรุงทบิลิซ่ี 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.00 น. เดินทางออกจากโรงแรมท่ีพักไปยังจุดจอดรถเพ่ือเปล่ียนรถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ล้อ) 

เดินทางข้ึนสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) ชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti 

Trinity Church) สร้างข้ึนราวศตวรรษท่ี 14 มีอีกช่ือเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda 

Sameba) ช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ังขวาของ แม่น ้าชคเฮ

รี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ 

(ในกรณีท่ีถนนถูกปิดก้ันด้วยหิมะและสง่ผลกระทบต่อการเดินทางข้ึนไปยังโบสถ์และจุดชมวิว ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสถานท่ีท่องเท่ียวหรอืสลับรายการตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  

รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship 

Monument) อนุสรณ์สถานหินโค้งวงแหวนขนาดใหญ่ สร้างข้ึนในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบ

รอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับจอร์เจีย 
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น าท่านออกเดินทางกลับไปยัง กรุงทบิลิซี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร 

พักที่    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันที่ส่ี   เมืองกอร่ี – พิพิธภัณฑสตาลิน – เมืองถ ้าอุพลิสชิเค่ – กรุงทบิลิซี 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอร่ี (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. กอรี่เมืองแห่งประวตัิศาสตร์ อีกท้ังยัง

เป็นเมืองท่ีให้ก าเนิดบุคคลส าคัญของอดีตผู้น าโลกอย่าง “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) 

ผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 สตาลินเป็นผู้น าท่ีมีช่ือเสียงของ

สหภาพโซเวียตท่ีมีบทบาทน าในสงครามรุกรบท่ีเอาชนะฝ่ายอักษะนาซี เยอรมัน เข้าเยี่ยมชม 

พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผู้น าคนส าคัญของพรรคบอลเชวิด พิพิธภณัฑ์ส

ตาลิน เป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการแห่งเดยีวในโลกท่ีระลึกถึงสตาลิน ประกอบไปด้วยห้องจัด

แสดงนิทรรศการ 7 ห้อง นับตั้งแตเ่กิดจนเติบโต จนน าไปสู่การข้ึนเป็นผู้น าของพรรคบอลเชวิค 

ในกลุ่มประเทสสหภาพโซเวียต ภาพต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมการปฏิวตัิ รวมถึงส่ิงของ

เครื่องใช้ส่วนตัวของสตาลินในขณะท่ียังมีชีวิต ภายนอกพิพิธภัณฑ์ยังมีรถไฟและบ้านของสตาลิน 

จัดแสดงไว้กลางแจ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave Town) หน่ึงในเมืองถ ้า

เก่าแก่ของจอร์เจีย ในแถบน้ีเคยมีการตั้งถิ่นฐานกันมานานแล้วกว่า 3,000 ปี ในอดีตช่วงยุค

โบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล 

ถึง ค.ศ. 500 เมืองน้ีเคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญ

สูงสุด อยู่ในช่วงคริสตวรรษท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 

13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ท่านจะได้พบกับศาสนสถานท่ีมีห้องโถงขนาดใหญ่ท่ีชาวเพแกน 

(ลัทธิท้องถิ่น) ใช้เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบน้ีก่อนท่ีศาสนา

คริสต์จะเข้าเม่ือ 1,700 ปีก่อนคริสตกาลและยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาว

คริสต์ท่ีสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 9 
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น าท่านออกเดินทางกลับไปยัง กรุงทบิลิซี ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช่ัวโมง โดยประมาณ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

พักที่    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันที่ห้า   อุทยานซาลกา แคนยอน – สะพานเพชรแก้ว – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจยี – มหา

วิหารศักดิ์สิทธ์ิทบลิิซี – มื้อค ่า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยัง เขตอนุรักษ์ธรรมชาติซาลกา แคนยอน (Tsalka Canyon) 

อุทยานยอดนิยมส าหรับพักผ่อนในวันหยุดของชาวเมือง เยี่ยมชม สะพานเพชรแก้ว 

(Diamond Bridge) สะพานแห่งน้ีก่อสร้างข้ึนจากความร่วมมือของบริษัทสัญชาติอิสราเอล

และจอร์เจีย ในนามกลุ่ม Kass Group โดยผู้สร้างไดร้ับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงและท่ีตั้ง

ของหุบเขา และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างสถาปัตยกรรมท่ีน่าตื่นเต้นและน่าจดจ าส าหรับผู้มาเยือน 

ตัวสะพานมีความยาว 240 เมตร ความสูงเหนือหบุเขา 280 เมตร บริเวณช้ันล่างของอาคาร

เปิดบริการเป็นมินิบาร์ "Diamond bar" สามารถส่ังเครื่องดื่มและเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของ

ธรรมชาติโดยรอบแบบ 360⁰  มีน ้าตกและล าธารขนาดเล็กไหลผ่านอยู่เบ้ืองล่าง 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

บ่าย น าท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี เยี่ยมชม เดอะโครนิเคลิ ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle 

of Georgia) เสาหินสลักศิลปกรรมแบบเปอร์เซียขนาดใหญ่ จ านวน 16 ต้น ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็น

จุดชมวิวเมืองมุมสูงท่ีสวยงาม สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจียและผู้ปกครองรวมถึงฉาก

ทางศาสนา เสาแต่ละต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ มีความสูงถึง 35 เมตร ซึ่งเสาแต่ละต้นได้บันทึก

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้ในรูปแบบของงานจิตรกรรมนูนต ่าอนุสาวรีย์

เป็นท่ีรู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างข้ึนโดยจิตรกรประติมา

กรชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก ช่ือ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลอง 

3,000 ปี การได้มาซึ่งอ านาจอธิปไตยของชาวจอร์เจียและในวาระ 2,000 ปี แห่งการแผ่ขยายของ

ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในจอร์เจีย 

 

น าท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ

โบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกท้ังยังถูกจัดให้เป็น

ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 

ของโลก 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร พร้อมรับชมการแสดงดนตรีท้องถิ่น 

พักที่    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันที่หก  ป้อมปราการนาริคาล่า (เคเบลิคาร์) – Mother of Georgia – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่ง

สันติภาพ – โรงอาบน ้าแร่โบราณ – มัสยิด จมูาร์ – อิสระช้อปปิ้ งย่านการค้า รุสทาเวลี – 

สนามบินทบิลิซี 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านข้ึนกระเช้าไฟฟา้ (เคเบิลคาร)์ สู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการ

โบราณ สร้างในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูรสิทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของ

ราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.

1089-1125) ได้มีการสร้างเพ่ิมเติมข้ึนอีก ซึ่งตอ่มาเม่ือพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้

เรียกช่ือ ป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมเล็ก ชมรูปป้ัน Mother 

of a Georgia หรืออีกช่ือหน่ึงคือ Kartlis Deda เป็นรูปป้ันหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขา

โซโลลาก ิ(Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปป้ันน้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1958 เพ่ือฉลองนครทบิลิซี

อายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปป้ันท่ีสะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างด ี

มือข้างหน่ึงของรูปป้ันจะถือดาบ ส่วนมืออีกข้างหน่ึงจะถือแก้วไวน์ ซึ่งมีความหมายว่าหากใครท่ีมา

เยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟนัให้แดดิ้นแต่หากใครท่ีมาเยือนอย่างเป็น มิตร 

เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอ่ิมหน าส าราญ 

น าท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ท่ีมีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของท

บิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ามทวารี เป็นโบสถ์หน่ึงท่ีสร้างอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากร

อาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณโีบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษตัริย์วาค ตงั ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดสร้้างป้อม

และโบสถ์ไว้ท่ีบริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 - 1284  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากน้ันเดินชมบริเวณย่านเมืองเก่า โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเรื่อง

บ่อน ้าร้อนก ามะถันธรรมชาติ ชมด้านนอก มัสยิด จูมาร์ (Juma Mosque) มัสยิดเก่าแก่ย่านเมือง

เก่า เป็นมัสยิดหน่ึงท่ีงดงามแห่งหน่ึงเลยก็ว่าได ้มัสยิดน้ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ภายในตกแต่ง

และประดับดาด้วยหินและโมเสก 
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จากน้ันน าท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge Of Peace) เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรม

ท่ีน่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนช่ือ Michele De Lucchi สะพานมี

ความยาวท่ี 150 ม. ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 

2010 โครงสร้างน้ันถูกออกแบบและสร้างท่ีประเทศอิตาลี และน าเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุก

มากกว่า 200 คัน เพ่ือเข้ามาติดตั้งในกรุงทบิลิซ ี ตั้งเด่นบนแม่น ้ามตควารี (Mtkvari River) 

สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง 

 

 

 

 

 

จากน้ันให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveri Street) ช่ือถนนถูกตั้งข้ึนตามช่ือของกวี

เอกชาวจอร์เจียในยุคกลาง ถนนสายน้ีเริ่มตั้งแต่ใจกลางจตุรัสเสรีภาพ ตามรายทางมีอาคาร

ร้านค้า ร้านอาหารและเป็นท่ีตั้งส านักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่าท่ีมีสถาปัตยกรรมอัน

สวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค ่าคืนถนนสายน้ีจะสวยงามมากเป็นพิเศษ ด้วยการ

ตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก ่ เรยีกได้ว่าถนนรุสทาเวลี เป็นถนนท่ีสวยและคุ้มค่าแก่

การเยีย่มชม 
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เย็น   อิสระอาหารเยน็ 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี เช็คอินและรับบัตรโดยสาร 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบิน XJ 911 ใช้เวลา

เดินทาง 7 ชั่วโมง 55 นาที  !! บริการอาหารและน ้าดื่ม ทุกที่นั่ง !! 
 

วันที่เจ็ด   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

11.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ด้วยความ

ประทับใจ 
 

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

อัตราค่าบริการต่อท่านและเง่ือนไขการให้บริการ 

เที่ยวฟนิ บินตรง จอร์เจีย กัม-มา-โจ๊-บา (พัก ROOMS HOTEL 

KAZBEGI) 

7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชยี เอ็กซ์ XJ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พักห้อง

ละ 

2 - 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี เสริม

เตียง  

เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี ไม่เสริม

เตียง 

พักเด่ียว 

11 – 17 ตุลาคม 65 42,990.- 42,990.- 41,990.- 5,990.- 

25 – 31 ตุลาคม 65 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 

✔ ตั๋วโดยสารเครื่องบินช้ันประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ 

✔ ภาษีน ้ามัน และภาษีสนามบิน (กรณีภาษีน ้ามันปรับเพ่ิม ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าภาษีท่ีมีอัตราเพ่ิมตาม

จริง) 

✔ โรงแรมท่ีพัก มาตราฐาน 3 - 4 ดาวหรือ เทยีบเท่า จ านวน 4 คืน พักห้องละ 2 ท่าน 

● หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจ าเป็นต้องเปล่ียนเป็นเตียงเด่ียว 

Double bed (DBL) 

✔ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการทัวร ์

✔ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กโิลกรัม จ ากัดท่านละไม่เกิน 2 ใบ 

✔ ค่ารถรับ – ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✔ ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✔ ภาษีภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

✔ ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

(อาจะมีการเปลีย่นแปลง) 

- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรเน่ืองจากอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 

1,000,000 บาท  

- กรณีการรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 

หมายเหต ุ; จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุแต่ละครั้ง 50,000,000 บาท  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถอืหนังสือเดินทางต่างชาติ ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้า

ประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าท่ีของผู้เดินทางในการจัดท า) 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท์, 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองท้ังสองประเทศ (ประเทศ

ไทยและประเทศจอร์เจีย) 

× ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัม 

× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท ทริป/ท่าน (ช าระท่ีสนามบินในวันเดินทาง) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจในบริการท่ีท่านได้รับ 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีน่ัง 

1.  กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันท าการหรือก่อนหน้าน้ัน โดยส่งแฟกซห์รืออีเมล์

รายช่ือและหน้าหนังสือเดินทาง 

เพ่ือยันการจองท่ีน่ัง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 
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2.  ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวรท้ั์งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นน้ันบริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ 

เดินทางของท่าน และการคืนเงินท้ังหมดหรือตามคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

3.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้

ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการท่ี 

ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดน้ีแล้ว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจริง ตามระเบียบ พระราช 

บัญญัติ ธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ ดังมี ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่ารถ 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า รวมไปถึงร้านอาหาร 

● สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมโดยค้นหา พระราชบัญญัติ ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

2.  ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักคา่มัดจ าทัวร์ 70% 

3.  ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร ์ต่อท่าน 

4.  ส าหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าอนุมัติ หาก

ยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ  

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจ าท้ังหมด 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  โปรแกรมทัวร์น้ีจะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจ านวนผู้เดินทาง ข้ันต ่า 30+ ท่าน รวมในคณะตามท่ี

ก าหนดไว้เท่าน้ัน หากมีจ านวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือ

ปรับเปล่ียนก าหนดการเดินทาง 

● กรณีท่ีมีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพ่ิมเงินท่านละ 2,500 บาท 

● กรณีท่ีมีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่าน ต้องเพ่ิมเงินท่านละ 1,500 บาท 

● กรณีท่ีมีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่าน ต้องเพ่ิมเงินท่านละ 1,000 บาท 

2.  หากประเทศจอร์เจีย มีประกาศค าส่ังระงับหรือยกเวน้ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยประเภทบุคคล

ธรรมดา ต้องท าค าร้องขอ 

อนุญาตเข้าประเทศจอร์เจีย (วีซ่า) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค าร้องขอวีซ่า

และค่าบริการเพ่ิมเติม 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ อีก

ท้ังข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ  

ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 

4.  บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจ ากัด 

ด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภัย 

รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 

ส่วนมากเป็นส าคัญ 
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5.  รายการทัวร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 

เท่าน้ัน 

6.  อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับเปล่ียนราคาค่า 

บริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรือมีการ

ประกาศลดค่าเงินบาท หรือ 

อัตราแลกเปล่ียนได้ปรับข้ึนในช่วงใกล้วันท่ีคณะจะเดินทาง 

7.  ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการ 

8.  หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ 

9.  ค่าบริการท่ีท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กับบริษัทฯ 

ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมา 

ขาดเช่นกัน ดังน้ันหากท่านมีเหตุอันใดท่ีท าให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอ

คืนค่าบริการไม่ได ้

10.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง 

การบริการจากสายการบิน  

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืน

ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให ้

ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ 

11.  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี 

อ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่าน้ัน 

12. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน การเดินทางของผู้เดินทางด้วย

วัตถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การ 

ไปค้าแรงงาน การค้าประเวณ ีการค้ามนุษย ์การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การ

ขนอาวุธสงคราม การก่อการ 

ร้าย และ อ่ืนๆ ท่ีเข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วน

ต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการก 

ระท าดังกล่าวท้ังส้ิน 

13.  หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด 

ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่ง 

อยู่นอกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงิน

ท้ังหมด 

14.  ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ใน

ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวด้วย 

ตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าท่ีผู้เดินทางได้ซื้อ

ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

15.  ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง 

บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ 
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ใดๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อันมี

สาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

16.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยส์ิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจาก

สนามบิน สายการบิน  

บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้

เดินทาง 

17.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของ

สายการบิน ภัยธรรมชาติ การ 

นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง  

หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 

18.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจ

ของผู้เดินทาง ท่ีเกี่ยวข้องกับ  

สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ี

เดินทางไป 

19. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ 

ท่องเท่ียว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

20. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

21. กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋ว 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับ 

เปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่าน

ออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้ง 

ให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

22.  หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 180 วัน (วันกลับ) 


