
 

 

รหัสทัวร FIN1903203 
ทัวรจอรเจีย เที่ยวฟน บินตรง HAPPY NEW YEAR 2020  
7 วัน 4 คืน (XJ) 
เมืองกอรี่ พิพิธภัณฑสตาลิน อุพลิสชิเค เมืองทบิลิซี เทือกเขาคอเคซัส ป�อมอนานูรี  
เมืองคาซเบกี้ เมืองสเตปนสมินดา โบสถเกอรเกตี ้เมืองกูดาอูรี เมืองซิกนากี วิหารบอดี  
ควาเรล ีเมืองมิสเคตา วิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี สะพานแหงสันติภาพ ป�อมนารคิาลา 
โบสถเมเตหคี โรงอาบน้ําแรเกาแก ถนนคนเดินชาเดอน่ี 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ เคานเตอรสายการบินแอร เอเชียเอ็กซ โดยมเีจาหนาที่ของบริษัทฯ ให
การตอนรบัและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 

 
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ – เมืองกอร่ี – พิพิธภัณฑสตาลิน – อุพลิสชิเค – ทบิลิซี ่     
01.00 น. ออกเดินทางสู กรุงทบลิิซี ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินแอร เอเชียเอ็กซ 

เที่ยวบินที่ XJ008 (บริการอาหารและน้ําด่ืม) ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 
45 นาที  

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินทบิลิซี ประเทศ
จอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 
3 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมืองและรับกระเป�าสัมภาระ นําทาน
ออกเดินทางไปยัง เมืองกอรี ่(Gori) 
ระยะทาง 111 ก.ม. เปนเมืองแหง
ประวติัศาสตร เปนที่รูจักกันดีวาเปน บาน
เกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph 
Stalin) ชาวจอรเจียท่ีในอดีตเปน
ผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษ
ท่ี 1920 ถงึ 1950 และมีช่ือเสียง เร่ือง
ความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอ
รีแหงน้ี นําทานชม พิพิธภัณฑสตา
ลิน (Joseph Stalin Museum) 
ผูนําของลัทธิคอมมิวนิสต เปน
คลังขอมูลหลักของอาคารท่ีซับซอน
คือ หอศิลป�  ขนาดใหญในรูปแบบ 
กอธิคของสตาลิน เร่ิมข้ึนเมื่อป 
พ.ศ. 2494 ในฐานะพิพิธภัณฑ
ประวติัศาสตรแหงลัทธิสังคมนิยม 
แตอยางเห็นไดชัดวาต้ังใจจะเปน



 

 

อนุสรณแกสตาลินผูเสียชีวิตในป พ.ศ. 2496 การจดัแสดงนิทรรศการถกูแบง
ออกเปนหกโถง ตามลาํดับเวลาและมีหลายรายการท่ีถูกตองหรือถูกกลาวหา
โดยสตาลินรวมทั้งเฟอรนิเจอรสํานักงานของเขาผลงานสวนตัวและของที่ระลึกที่
เขาทําไวตลอดหลายปที่ผานมา นอกจากน้ียังมีภาพประกอบโดยภาพเอกสาร
ภาพถายภาพวาดและบทความในหนังสือพิมพ การแสดงผลสรุปดวยหน่ึงในสิบ
สองชุดของ หนากาก แหง ความตาย ของสตาลินถายไมนานหลังจากที่เขาเสียชีวิต 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู อุพลิสชิเค (Ulistsikhe Cave)  หน่ึงในเมืองถํ้า
เกาแกของจอรเจีย มีการต้ังถิน่ฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ป
กอน ในอดีตชวงยคุโบราณกอนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique 
periods) ชวง 500 ปกอนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเปนศูนยกลางทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม และชวงที่เมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือ ในชวงคริสตวรรษที่ 
9 ถึง 11 กอนจะถูกรกุรานโดยชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษที่ 13 และถูก
ปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะไดพบกับศาสนสถานที่มีหองโถงขนาดใหญท่ีชาว
เพเกน (Pagan) ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมซึง่เปนลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิของคนใน
แถบน้ีกอนที่ศาสนาคริสตจะเขาเม่ือ 1700 ปกอน และยังมีหองตาง ๆ ซึ่งคาดวา
เปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ท่ีสรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 นําทานออก
เดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 85 ก.ม. 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่    โรงแรม BOHO TIFLIS TBILISI หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว  
 
วันที่สาม ป�อมอนานูรี – คาซเบกี้ – น่ังรถ 4WD – โบสถเกอรเกต้ี – กูดาอูรี – ทบิลิซ ี 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญ เปนเสนทางสําหรับใชในดาน

การทหารท่ีเรียกวา Georgian Military Highway สรางข้ึนโดยสหภาพโซเวียต
สมัยที่จอรเจียตกอยู ภายใตการปกครองสําหรับใชเปนเสนทางมายังภูมิภาคแหงน้ี  
นําทานออกเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 
ก.ม. เปนเทือกเขาสูงขนาดใหญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 
1,100 กม.และเปนเสนกั้นพรมแดนระหวาง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐ
จอรเจีย ระหวางทางใหทานไดชม ป�อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป�อม
ปราการเกาแก ถกูสรางขึ้นราวศตวรรษท่ี 16 – 17 ปจจุบันยงัคงมีซากกําแพงที่
ลอมรอบป�อมปราการ เปรียบเสมือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ ทั้ง 2 



 

 

หลังท่ีต้ังอยูภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจ้ิน ภายในมหีอคอยทรงเหล่ียมขนาด
ใหญต้ังตระหงาน หากมองจากมมุสูงของป�อมปราการน้ีลงมา จะมองทัศนียภาพท่ี
สวยงามของอางเก็บน้ําชินวารี (Zhinvali) สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยงั 
เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปจจุบันเรยีกวา เมืองสเตปนส
มินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพ่ิงเปล่ียนเมื่อป 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนักบุญนิกายออรโธดอกซ ช่ือ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสราง
สถานท่ีสําหรับจําศีลภาสนาขึ้น เมืองน้ีเปน 
เมืองเล็ก ๆ ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําเทอรกี ้ถือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขา
คอเคซัส (Caucasus) ที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนที่สวยงามโดยรอบ 
รวมทั้งเปนจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี ้ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 

Ananuri fortress 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส 
(Caucasus) นําทานไปชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี ้(Gergeti Trinity 
Church) ซึ่งถกูสรางข้ึนในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา 
(Tsminda Sameba) ช่ือท่ีเรียกที่นิยมกันของโบสถศักด์ิแหงน้ีสถานท่ีแหงน้ี
ต้ังอยูริมฝم�งขวาของ แมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือก 
เขาของคาซเบกี้ (ในกรณีที่ถนนถูกปดกัน้ดวยหิมะและสงผลกระทบตอการเดินทาง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทองเที่ยวตามความเหมาะสม 
ซึ่งจะคํานึงถงึความปลอดภัยเปนหลัก) นําทานออกเดินทางสู เมืองกูดาอูร ี
(Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซึ่งเปนเมืองสําหรับสกีรีสอรทท่ีมีช่ือเสียงท่ีต้ังอยู
บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลงที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียท่ี
จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงท่ีสวยงามและมี
หิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) 
ระยะทาง 121 ก.ม. ชมวิวสองขางทางและพักผอนบนรถ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่    โรงแรม BOHO TIFLIS TBILISI หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
 



 

 

วันที่ส่ี ซิกนากี – วิหารบอดี – ควาเรลี – ทบิลิซี 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองซิกนาก ี(Sighnaghi) ระยะทาง 109 ก.ม. เปนเมือง
ศูนยกลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตีที่อยูทางดานใตของประเทศ 

เปนเมืองเล็กๆที่มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยู
ประมาณ 4,000 คนมีการปลูกพืชพันธุไมหลายอยางโดยเฉพาะตนองุนพันธุตาง 
ๆ จึงทําใหเปนเมืองที่มีความสําคัญที่มีการทําเหลาไวน ผลิตพรม และผลิตอาหาร
ท่ีสําคัญของจอรเจีย ซึ่งตอมาไดรับการบูรณะและปรับปรุงใหมคีวามเจริญรุงเรือง 
พรอมกับส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ มากมาย จึงทําใหมีช่ือเสียงสําหรับ
นักทองเท่ียวใหทานไดชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซกินากี ท่ีต้ังอยู
ในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญ ที่มีภูมิอากาศแบบส่ีฤดูในหน่ึงปและมีอุณหภูมิปาน
กลาง ในฤดูรอนมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส สวนในฤดูหนาว
อุณหภูมิจะอยูท่ีประมาณ 1 องศา นําทานเดินทางสู วิหารบอดี (Bodbe 
Monastery) เปนวิหารของชาวจอรเจียนท่ีนับถือศาสนาคริสตนิกายออรทอดอกซ
ถูกสรางขึ้นในคร้ังแรกราวศตวรรษที ่9 และตอมาในศตวรรษท่ี 17 ก็ไดมีการ  



 

 

สรางตอเติมข้ึนมาอีก จนกระท่ังวิหารแหงน้ีมคีวามสําคัญและเปนหน่ึงในวิหารท่ีจะ
มีนําทองเที่ยวเดินทางมาทําพิธีแสวงบุญ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานออกเดินทางสู ควาเรล ี(Kvareli) ระยะทาง 60 ก.ม. แปลวา “ไวน” ของ
แควนคาเคต ิที่เปน 1 ในเขตท่ีเปนแหลงผลิตไวนของจอรเจีย เน่ืองจากมีดินฟ�า
อากาศเหมาะตอการปลูกองุนทําไวน โดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปในภูเขาขนาด
มหึมา จํานวน 15 อุโมงคและมีเสนทางเช่ือมแตละอุโมงค เพ่ือใหเปนที่เก็บไวนใน
อุณหภูมิเหมาะสม จากน้ันใหทานไดชิมไวนคูวาเรลี รสเลิศ ไวนทองถิ่นที่มีช่ือเสียง
ท่ีสุดในภูมิภาคและสามารถซื้อกลับไดในราคายอมเยาว (ประเทศจอรเจียข้ึนช่ือชื
เร่ืองไวนและผลิตไวนมาเปนเวลาหลายพันปรวมประวัติศาสตร เน่ืองดวยวิธีการทํา
ไวนและพันธุองุนของจอรเจียจะมีความพิเศษ ไวนแดงจะเขมจนสีออกดํา สวนไวน
ขาวจะเขมจนออกเหลเดินทางกลับสู เมืองทบลิิซี (Tbilisi) ระยะทาง 141 ก.ม.  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวระบําพ้ืนเมือง 
พักที่    โรงแรม BOHO TIFLIS TBILISI หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันทีห่า มิสเคตา – วิหารสเวติสเคอเวรี – ทบิลิซ ี– สะพานแหงสันติภาพ – ถนนคนเดินรุส

ทาเวล ี 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. เมอืงมิสเคตา 
เคยเปนเมืองหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจยี สมัยอาณาจักรไอบีเรีย 
(Kingdom of Iberia) ซึ่งเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปกอน
คริสตกาล เปนศูนยกลางทางศาสนาที่สําคัญ และมีอายเุกาแกที่สุดของจอรเจีย 
อายมุาก กวา 3,000 ป ตอมาองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียน โบราณสถานแหง
เมืองมิสเคตา (Historical monument of Mtskheta) เปนมรดกโลก เมื่อป 
ค.ศ.1994  
นําทานชม วิหารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึ่งเปนวิหารในรปูแบบของคริสต
ศาสนาออรโธ ดอกท่ีถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีมี
แมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมนามคิวารี และแมน้ําอรักวีและถามอง
ออกไปขามเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักร
ของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีต้ังแต 
400 ปกอนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษท่ี 5 จากน้ันนําทานชม วิหารสเวติ
สเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคําวา Sveti หมายถึง "เสา" และ 



 

 

Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกงายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สรางราว
ศตวรรษท่ี 11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักด์ิสิทธ์ิที่สุดของจอรเจีย 
สรางข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้ง
ยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถอืศาสนา
คริสต   
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซ ี(Tbilisi) ระยะทาง 25 ก.ม. เปนเมือง
หลวงและเมืองใหญท่ีสุดของจอรเจีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําคูรา (Kura) หรือเรียกวา 
แมน้ํามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. 
และมีประชากรประมาณ 1.1 ลานคน เมืองน้ีถูกสรางโดย วาคตงั จอรกาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงคารตล ี(ไอบีเรีย) ไดกอต้ังเมืองน้ี



 

 

ข้ึนในคริสตศตวรรษที ่4 เมืองทบิลิซ ิเปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคม
และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูในสายทางหน่ึงของ
เสนทางสายไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและ
การคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงท่ีต้ังที่เปนจดุตดัระหวางทวีป
เอเชียกับทวีปยุโร  ป จากน้ันนําทานสู สะพานแหงสันติภาพ (The Bridge of 
peace) เปนอีกหน่ึงงานสถาปตยกรรมท่ีนาสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย 
สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 
เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย เปดอยางเปนทางการเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 
2010 โครงสรางน้ันถกูออกแบบและสรางท่ีประเทศอิตาล ีและนําเขา
สวนประกอบโดยรถบรรทุก 200 คัน เพ่ือเขามาติดต้ังในเมืองทบิลิซ ีที่ต้ังน้ันอยู
บนแมน้ํามตควาร ี(Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง 
และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED จากน้ันใหทานไดอิสระชอป
ปم�งที ่ถนนคนเดินรุสทาเวล ี(Rustaveli Street) เปนถนนที่มีสินคามากมาย อาทิ
ของท่ีระลกึ ของฝาก สินคาหลายหลายประเภท ใหทานไดชอปปم�ง โดยบริเวณน้ีจะ
มีรานอาหารช่ือดังคือ Samikitno ที่เปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง โดยดานหนาของ
รานจะมีป�าย I love Tbilisi ท่ีเหมือนเปน Landmark สําหรับการถายภาพของ
นักทองเท่ียว 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่    โรงแรม BOHO TIFLIS TBILISI หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 
วันทีห่ก มหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิทบิลิซี – ป�อมนารคิาลา – โบสถเมเตหคี – โรงอาบน้ําแรเกาแก 

ถนนคนเดินชาเดอน่ี – สนามบิน  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานชม มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิทบิลิซ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) 
หรืออีกช่ือหน่ึงคือโบสถ Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจกัรออรทอดอกซ
จอรเจีย อีกท้ังยังถูกจดัใหเปนส่ิงกอสรางทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญมากท่ีสุดในแถบ
อาวเปอรเซีย และมีความสูงเปนอันดับ 3 ของโลก นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสู ป�อม
นาริคาลา (Narikala Fortress) ชมป�อมปราการซ่ึงเปนป�อมโบราณ สรางในราว
ศตวรรษท่ี 4 ในรปูแบบของชูริส ทซิเค และตอมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของ
ราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก และตอมาในสมัยของกษัตริย 
เดวิด (ปค.ศ.1089-1125) ไดมกีารสรางเพิ่มเติมข้ึนอีก ซึ่งตอมาเมือ่พวกมองโกล
ไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกชื่อ ป�อมแหงน้ีวา นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมี
ความหมายวา ป�อมอันเล็ก (Little Fortress) นําทานไปชม โบสถเมเตหคี 
(Metekhi Church) โบสถที่มีประวติัศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ต้ังอยู
บริเวณรมิหนาผาของแมน้ํามทวาร ีเปนโบสถหน่ึงที่สรางอยูในบริเวณท่ีมีประชากร
อาศัยอยู ซึ่งเปนประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน กษัตริยวาคตัง ท่ี 1 แหงจอรกาซาลี 
ไดสรางป�อมและโบสถไวที่บริเวณน้ี ตอมาในป ค.ศ.1278-1284 จากน้ันชม โรง
อาบน้ําแรเกาแก (Bath Houses) ท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองบอน้ํารอนกํามะถัน
ธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันใหทานอิสระ ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซึ่งเปนถนนใหญ
ของเมืองที่มีช่ือเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารท่ีถูกสรางขึ้นที่มีรูปราง
ลักษณะใหญโตแข็งแรง และยังเต็มไปดวยรานคาที่มีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ 
มากมาย และตามบริเวณทางเทายังเต็มไปดวยรานคาที่ขายของที่ระลึกท่ีเปน
สินคาพ้ืนเมืองอันหลากหลาย 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินทบิลิซี 

22.00 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชียเอ็กซ เที่ยวบินท่ี XJ009 
(บริการอาหารและน้ําด่ืม) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 45 นาที  

 
วันทีเ่จ็ด  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
08.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความ

ประทับใจ 
 

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



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักหองละ 
2 – 3 ทาน 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป เสริมเตียง  

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป ไมเสริม
เตียง 

พักเด่ียว 

27 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 
63 48,990.- 48,990.- 47,990.- 7,900.- 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 25 กก. จํากดัทานละ 2 ใบ เทาน้ัน 
 คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  

 ภาษีภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบรกิารไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาติ (Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเคร่ืองดืม่และคาอาหารท่ีส่ังเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 



 

 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 25 กก. 
 คาทิปไกดทองถิ่น คนขับรถ 1,800 บาท /ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวัน

เดินทาง) 
 คาทิปหัวหนาทัวรข้ึนอยูกับความพึงพอใจในบริการที่ทานไดรับ 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 50 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมดัจําทานละ 
20,000 บาท 
2. คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงนิคาทัวรท้ังหมด 20 วนักอนการเดินทาง มิ
เชนน้ันบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือ
ตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะ
หักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวซีา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 70% 
3. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วนัเกบ็คาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวี
ซาอนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินคามัดจําท้ังหมด 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางข้ันตํ่า 30 ทาน รวมใน
คณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 10 – 14 



 

 

ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 15 – 19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 
1,000 บาท 
2.ในกรณีท่ีทางประเทศจอรเจีย หรือ ประเทศ อารเมเนีย ส่ังใหมกีารระงับการใหวีซาา ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เพ่ือดําเนินการขอวีซาโดยตรงกับทางศูนยรับยื่นวีซา 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตาง ๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใด ๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง 
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 
5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) เทาน้ัน 
6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปล่ียนไดปรบัข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได 
9.คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ัน ๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 



 

 

12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณ ีการคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรอื มี
สวนตองรับผดิชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเขา - ออก
เมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผดิชอบคืนเงินทั้งหมด 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมคีาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
16.บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร 
ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
21.กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท



 

 

บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวา
ทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 
22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  


