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รหสั TTN1904045 
ทัวรจอรเจีย ซุปตาร… อะไรนะ หะ!!! จอรเจีย ภาค 2  6 วนั 4 คืน (XJ) 
ทบิลิซ่ี – โบสถเมเตหคี – ขึ้นกระเชาชมป�อมนาริคาลา – Mother of Georgia โรงอาบน้ํา –  
ชอปปم�งถนนคนเดินชาเดอน่ี - ป�อมอนานูรี – คาซเบกี้ - น่ังรถ 4WD – โบสถเกอรเกต้ี –  
อนุสรณสถานจอรัสเซีย จอรเจีย - เมืองกอร่ี – พิพธิภัณฑสตาลิน – อุพลิสซิเค - เมืองมิสเคตา – 
วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี – ดินเนอร+ไวน+ชมโชวทองถิ่น - เมืองซิกนาล ี-หมูบาน
Velistsikhe – ไรไวนคาเรบา  
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โดยสายการบิน AIR ASIA X  (XJ) 
 บริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่องทกุที่น่ัง 
 น่ังรถ 4WD สูใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถเกอรเกตี ้
 ขึ้นกระเชาชมไฟฟ�าชมป�อมนารคิาลา ชมบรรยากาศ 
 ลิ้มรสชาติของ ไวนทองถิ่น ณ Khareba Winery  
 เดินชอปปم�ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอน่ี 
 พิเศษ...!!! ดื่มดํ่าดินเนอรม้ือคํา่ พรอมชมโชวพ้ืนเมือง  
 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ  
พัก 2-3 ทานตอ

หอง 
(ไมมีราคาเด็ก) 

พักเดี่ยว 
(จายเพ่ิม) 

วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 13 - 18 มีนาคม 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 13 - 18 มีนาคม 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 17 - 22 มีนาคม 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 17 - 22 มีนาคม 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 20 - 25 มีนาคม 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 20 - 25 มีนาคม 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 24 - 29 มีนาคม 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 24 - 29 มีนาคม 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 
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วันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 
บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 3 - 8 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 3 - 8 เมษายน 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 7 - 12 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 7 - 12 เมษายน 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 14 - 19 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 14 - 19 เมษายน 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 17 – 22 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 17 – 22 เมษายน 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที ่24 - 29 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 24 - 29 เมษายน 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563 31,888.- 4,990.- 
วันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563 

บัส 2 31,888.- 4,990.- 

วันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 31,888.- 4,990.- 
วันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 

บัส 2 31,888.- 4,990.- 

วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 
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วันแรก   กรุงเทพมหานคร-ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง 
23.50 น. สมาชิกทกุทานพรอมกันที ่สนามบินดอนเมือง เคาทเตอรสายการบนิแอรเอเชีย

เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาทีค่อยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นําทานเช็คอินและ
โหลดสมัภาระ 

 
วันทีส่อง   กรุงเทพฯ - ทบิลซิี่ – โบสถเมเตหคี – ขึ้นกระเชาชมป�อมนารคิาลา – Mother 

of Georgia โรงอาบน้ํา – ชอปปم�งถนนคนเดินชาเดอน่ี 
03.00 น. ออกเดินทางสู กรงุทบิลซิี่ ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ 

เที่ยวบินที ่XJ008 ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ชม. 45 นาที บริการอาหารและ
น้ําดื่ม 2 ม้ือทุกที่น่ัง 

08.45 น. เดินทางถึง สนามบินทบลิิซี่ ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นประเทศจอรเจีย ชากวา
ประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร  นําทานรับ
สัมภาระเรียบรอยแลวจากน้ันนทานชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) โบสถ
เกาแกของเมืองซึ่งมีรูปปم�นของ Vakhtang Gorgasali  กษตัริยแหงไอบีเรีย  โบสถ
ที่มีประวัตศิาสตรอยูคูบานคูเมอืงของทบิลิซี ต้ังอยูบริเวณริมหนาผาของแมน้ํา 
Mtkvari เปนโบสถหน่ึงที่สรางอยูในบริเวณทีม่ีประชากรอาศัยอยู กษตัริยวาคตังที่ 1 
แหงจอรกาซาลี และไดสรางป�อมและโบสถไวที่บริเวณน้ี ในป ค.ศ.1278-1284  

วันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 
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เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสู ป�อมนาริคาลา (Narikala Fortress) ชมป�อมปราการ

ซึ่งเปนป�อมโบราณ สรางในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และตอมาใน
ราวศตวรรษที ่7 สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก และ
ตอมาในสมัยของกษตัริย เดวิด (ปค.ศ.1089-1125) ไดมกีารสรางเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึง่
ตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกช่ือ ป�อมแหงน้ีวา นาริน กาลา 
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(Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายวา ป�อมอันเลก็ (Little Fortress) ชมรูปปم�น 
Mother of a Georgia หรืออีกช่ือหน่ึงคือ Kartlis Deda เปนรูปปم�นหญิงสาวสูง 
20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปم�นน้ีสรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายคุรบ 1,500 ป และเปนรูปปم�นที่สะทอนถงึ
จิตวญิญาณและนิสัยของคนจอรเจียไดเปนอยางดี มือขางหน่ึงของรูปปم�นจะถือดาบ 
สวนมอือีกขางหน่ึงจะถอืแกวไวน ซึง่มคีวามหมายวาหากใครทีม่าเยือนจอรเจียแบบ
ศัตรูเธอจะใชดาบในมือขวาฟาดฟนใหแดด้ิน แตหากใครทีม่าเยือนอยางมติรไมตรี 
เธอจะตอนรับดวยไวนในมอืซายอยางอบอุนและอ่ิมหนําสําราญ  
นําทานชม มหาวิหารศกัดิส์ิทธิ์ทบิลซิี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) 
หรืออีกช่ือหน่ึงคอืโบสถ Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจกัรออรทอดอกซ
จอรเจีย อีกทัง้ยังถกูจัดใหเปนสิ่งกอสรางทางศาสนาที่มขีนาดใหญมากที่สุดในแถบ
อาวเปอรเซีย และมคีวามสูงเปนอันดับ 3 ของโลก  
จากน้ันชม โรงอาบน้ําแรเกาแก (Bath Houses) ที่น่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองบอน้ํารอน
กํามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) จากน้ันใหทานอิสระ ถนนคนเดิน
ชาเดอนี ่(Shardeni Street) ซึง่เปนถนนใหญของเมืองทีม่ีช่ือเสียงและกลิ่นไอ
แบบยุโรป และอาคารที่ถกูสรางขึ้นทีม่ีรูปรางลักษณะใหญโตแขง็แรง และยงัเตม็ไป
ดวยรานคาที่มีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ มากมาย และตามบริเวณทางเทายงัเตม็ไป
ดวยรานคาที่ขายของที่ระลึกที่เปนสินคาพื้นเมอืงอันหลากหลาย 

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา 
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วันทีส่าม   ทบลิิซี่ – ป�อมอนานูรี – คาซเบกี ้- น่ังรถ 4WD – โบสถเกอรเกตี้ – อนุสรณ 
                สถานจอรัสเซีย จอรเจีย 

 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญ เปนเสนทางสําหรับใชในดานการทหาร
ที่เรียกวา Georgian Military Highway สรางขึ้นโดยสหภาพโซเวียต สมัยที่
จอรเจียตกอยูภายใตการปกครอง สําหรับใชเปนเสนทางมายงัภูมภิาคแหงน้ี นําทาน
ออกเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เปนเทือกเขาสงูขนาด
ใหญแหงหน่ึงของทวปียุโรป มคีวามยาวประมาณ 1,100 กม.และเปนเสนกั้น
พรมแดนระหวาง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอรเจีย ระหวางทางใหทานไดชม 
ป�อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป�อมปราการเกาแก ถกูสรางขึ้นราวศตวรรษที่ 
16 – 17 ปจจุบันยังคงมีซากกําแพงที่ลอมรอบป�อมปราการ เปรียบเสมือนมานที่ซอน
เรนความงดงามของโบสถ ทั้ง 2 หลงัทีต้ั่งอยูภายใน ซ่ึงเปนโบสถของชาวเวอร 
ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญต้ังตระหงาน หากมองจากมุมสงูของป�อม
ปราการน้ีลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอางเก็บน้ําชินวารี (Zhinvali)  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง เมืองคาซเบกี ้(Kazbegi)  หรือปจจุบัน
เรียกวา  
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เมืองสเตปนสมินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพิ่งเปลี่ยนเมื่อป 2006 หลงัจาก
นักบุญนิกายออรโธดอกซ ช่ือ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับ
จําศีลภาสนาขึ้น เมอืงน้ีเปนเมืองเล็ก ๆ ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําเทอรกี้ ถือเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มภีูมิ
ทัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้   

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาย  จากน้ันนําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพื่อเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส 

(Caucasus) นําทานไปชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity 
Church) ซึ่งถกูสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกช่ือเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา 
(Tsminda Sameba) ช่ือที่เรียกที่นิยมกันของโบสถศักด์ิแหงน้ีสถานที่แหงน้ีต้ังอยู
ริมฝم�งขวาของ แมน้ําชคเฮรี อยูบนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปล่ียนแปลงสถานที่ทองเที่ยวตามความเหมาะสม หากมีหมิะปดกั้นถนน โดยจะ
คํานงึถงึความปลอดภัยเปนหลัก)   จากน้ันแวะชม อนุสรณสถานรัสเซีย–จอรเจีย 
อนุสรณสถานหินโคงขนาดใหญ บนเนินเขา ถนนจอรเจียนมิลแิทรีไฮเวย เปนจุดชมวิว
ที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของจอรเจีย สรางขึ้นในป 1983 เพื่อเฉลมิฉลองครอบรอบ 200 
ป ของสนธิสัญญาจอรจีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพันธ
ระหวางสหภาพโซเวียต และจอรเจีย 

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Gudauri Loft หรือเทียบเทา 
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วันทีส่ี่  คาซเบกี้ – เมืองกอรี่ – พิพิธภณัฑสตาลิน – อุพลิสซิเค - เมืองมิสเคตา – วหิาร
สเวตสิเคอเวรี - วหิารจวารี – ดนิเนอร+ไวน+ชมโชวทองถิ่น 

 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองกอรี่ (Gori) เมืองแหงประวัตศิาสตร เปนที่รูจกักันดวีา

เปน บานเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียที่ในอดีตเปนผู  
ปกครองสหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษที่ 1920 ถงึ 1950 และมีช่ือเสียง เร่ืองความ
โหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรี  
นําทานชม พิพิธภณัฑสตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผูนําของลทัธิ
คอมมิวนิสต เปนคลงัขอมูลหลกัของอาคารที่ซบัซอนคือ หอศิลป� ขนาดใหญใน
รูปแบบ กอธคิของสตาลิน เร่ิมขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2494 ในฐาน ะพพิิธภัณฑ
ประวัตศิาสตรแหงลัทธิสังคมนิยม แตอยางเหน็ไดชัดวาต้ังใจจะเปนอนุสรณแกสตาลิน
ผูเสียชีวติในป พ.ศ. 2496 การจดัแสดงนิทรรศการถูกแบงออกเปนหกโถง 
ตามลําดับเวลาและมหีลายรายการทีถ่กูตองหรือถกูกลาวหาโดยสตาลิน รวมทัง้
เฟอรนิเจอรสํานักงานของเขาผลงานสวนตัวและของที่ระลึกที่เขาทําไวตลอดหลายปที่
ผานมา นอกจากน้ียงัมีภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถายภาพวาดและบทความ
ในหนังสือพมิพ การแสดงผลสรุปดวยหน่ึงในสบิสองชุดของ หนากาก แหง ความตาย 
ของสตาลินถายไมนานหลังจากที่เขาเสียชีวติ จากน้ันนําทานเดินทางสู  อุพลิสชิเค 
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หน่ึงในเมืองถํา้เกาแกของจอรเจีย มกีารต้ังถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 
3,000 ปกอน ในอดตีชวง 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) มิสเคตา เคยเปนเมืองหลวงแหง

แรกของประเทศจอรเจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเปน
ราชอาณาจกัรของจอรเจียในชวง 500 ปกอนคริสตกาล เปนศูนยกลางทางศาสนาที่
สําคัญ และมีอายุเกาแกที่สุดของจอรเจีย อายมุาก กวา 3,000 ป ตอมาองคการ
ยูเนสโกไดขึ้นทะเบียน โบราณสถานแหงเมืองมิสเคตา (Historical monument of 
Mtskheta) เปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ.1994  
นําทานชม วิหารสเวตสิเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึง่คาํวา Sveti 
หมายถงึ "เสา" และ Tskhoveli หมายถงึ "ชีวิต" เรียกงาย ๆ รวมกันก็คอืวหิารเสาที่
มีชีวิต โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศกัด์ิสิทธิท์ี่สุดของจอรเจีย สรางขึ้น
โดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มขีนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยงัเปน
ศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถอืศาสนาคริสต  ยคุ
โบราณกอนยคุกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชวง 500 ป
กอนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมอืงน้ีเปนศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชวง
ที่เมืองน้ีมีความเจริญสุดขดีคือ ในชวงคริสตวรรษที่ 9 ถงึ 11 กอนจะถกูรุกรานโดย
ชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษที่ 13 และถกูปลอยใหเปนเมอืงราง ทานจะไดพบ
กับศาสนสถานทีม่ีหองโถงขนาดใหญทีช่าวเพแกน (ลัทธิทองถิ่น) ใชเปนที่ประกอบ
พิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิของคนในแถบน้ีกอนที่ศาสนาคริสตจะเขาเมือ่ 
1,700 ปกอน และยังมีหองตาง ๆ ซึง่คาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สราง
ขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9  
จากน้ันนําทานชม วหิารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเปนวหิารในรูปแบบของ
คริสตศาสนาแบบจอรเจียนออรโธด็อกซ สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงน้ี
ต้ังอยูบนภูเขาทีม่ีแมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมน้ํามิควารี และแมน้ําอรักวี
และหากมองออกไปเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซ่ึงในอดีตเคยเปน
อาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) 
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เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! ทานอาหารพรอมชมโชวและดื่ม
ไวนทองถิน่จอรเจีย 

ที่พัก โรงแรม Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีห่า  เมืองทบลิิซี ่- เมืองซกินาลี - หมูบาน Velistsikhe – ไรไวนคาเรบา – ทบลิิซี ่
 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองซกินาก ี(Sighnaghi City) ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการ
ปกครองเขตซกินากี ในจังหวัดคาเคตีทีอ่ยูทางดานใตของประเทศ ซึง่หางจากกรุงท
บิลิซีประมาณ 110 กม. เปนเมอืงเลก็ๆทีม่ีพืน้ที่ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมี
ประชากรอาศัยอยูประมาณ 4,000 คนมกีารปลูกพืชพันธุไมหลายอยางโดยเฉพาะ
ตนองุนพันธุตางๆ จึงทําใหเปนเมอืงที่มคีวามสําคัญทีม่กีารทําเหลาไวน ผลติพรม 
และผลติอาหารที่สําคัญของจอรเจีย ซึ่งตอมาไดรับการบูรณะและปรับปรุงใหมคีวาม
เจริญรุงเรือง พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆมากมาย จงึทาํใหมีช่ือเสยีง
สําหรับนักทองเที่ยวใหทานไดชมความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินากี ที่ต้ัง
อยูในบริเวณเทอืกคอเคซัสใหญทีม่ีภมูิอากาศแบบส่ีฤดูในหน่ึงปและมีอุณหภมูิปาน
กลาง ในฤดรูอนมีอุณหภมูิสูงที่สดุประมาณ 25 องศาเซลเซียส สวนในฤดูหนาว
อุณหภมูิจะอยูที่ประมาณ 1 องศา  
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เดินทางสู วหิารบอดี (Bodbe Monastery) ซึ่งตัง้อยูในพื้นที่ของ เมืองซินากี ้
(Sighnaghi) เปนวหิารของชาวจอรเจียนที่นับถือศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกถกู
สรางขึ้นในคร้ังแรกราวศตวรรษที่ 9 และตอมาในศตวรรษที ่17 ก็ไดมกีาร  สรางตอ
เติมขึ้นมาอีก จนกระทัง่วหิารแหงน้ีมคีวามสําคัญและเปนหน่ึงในวิหารที่จะมีนาํ
ทองเที่ยวเดินทางมาทาํพิธแีสวงบุญ 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย ไดเวลาพา ทุกทานเดินทางไป หมูบาน Velistsikhe Villages หมูบานทีข่ึ้นช่ือใน

เร่ืองของการทําไวนใหทุกทานได ทดลองชิมไวน ซึง่ประเทศจอรเจียเปนแหลงการเนิด
ไวนและผลิตไวน มาอยางนอ ย 8,000 ป  
พาทกุทานชม ไรไวน Khareba ซึ่งเปนที่ทีผ่ลิตไวนในวิธด้ัีงเดมิเพื่อที่จะรักษา
ประเพณีการผลติไวนที่เปนเอกลัษณของประเทศจอรเจียรวมกับการใชเทคโนโลยีใหม
เพื่อใหไดไวนทีม่คุีณภาพดียิ่งขึ้น โดยทีน่ี่จะมพีันธุองุนพื้นเมืองอยาง  Saperavi, 
Ojaleshi, Otskhanuri Sapere, Aladasturi ฯลฯ จากน้ันนําทานกลับสู 
เมืองทบิลซิี Tbilisi 

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา 
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วันทีห่ก  สนามบนิทลิลซิี - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 
 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบนิทลลิซิ ี
09.45 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบนิ  AIR ASIA X 

เที่ยวบินที่ XJ009 (บินตรง) บริการอาหารและน้ําด่ืม 2 มื้อทุกที่น่ัง ใชเวลา
เดินทางประมาณ 7 ชม. 45 นาท ี

19.00 น.   เดินทางถงึ ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 

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

 
ราคาเดก็ทารก (อายุไมถงึ 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลบั)  ทานละ 10,000.- 
ราคาน้ีรวมรายการทวัร ตั๋วเครื่องบิน 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกบัสภาวะ
อากาศ 
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบรษัิทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสาํคัญ*** 
 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษัิทฯทราบในวนัจองทวัร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตวัทานเอง ** 
 
หมายเหต:ุอตัราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมช่ัน จากสายการบิน ดงัน้ันเม่ือ
ทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดนิทาง
ได บรษัิทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณทีีท่านเดินทางมา
จากตางจงัหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบรษัิทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง 
มิฉะน้ันบรษัิทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
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บรษัิทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบรกิาร
ของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศจอรเจียสามารถใหบริการวนัละ 10 ช่ัวโมง มิ
อาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่น
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พกั 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
  รวมน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่สามารถโหลดไดน้ําหนัก 20 กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึน้

เคร่ืองไดทานละ 7 กก./1ใบ 
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จาย 3 % 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ทีม่ิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศจอรเจีย สาํหรับหนังสือเดินทางอ่ืนๆที่ไมใชของไทย 100 

USD 
× กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม/ทาน สวนเกิน

น้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
× คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
× คาทาํใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
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× ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,800 บาท/ทาน/
ทริป) ในสวนคาทปิหัวหนาทวัรทานละ ขึ้นอยูกับความพงึพอใจการบรกิารที่ทานไดรับ 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํา่กวากาํหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่านสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคาทาํ
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมดัจําตามที่กาํหนด ขออนุญาตตดัที่น่ังใหลกูคาทานอ่ืนทีร่ออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไมมี

เงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงนิไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทัง้หมดน้ีแลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงนิ พรอมระบช่ืุอพนักงาน

ขายมาทางอีเมล 
  สงรายช่ือสํารองทีน่ั่ง ผูเดินทางตองสงสาํเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสาํเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกลุ และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบนิทัง้สิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
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หมายเหต ุ:  
  สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถงึ 18 ป และไมไดเดินทางกบับดิา มารดา ตองมีจดหมาย

ยินยอมใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทวัรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทกุกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสทิธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมดัจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหต ุ: กรณุาอานศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบรษัิท 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถงึ 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตตุางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 

การประทวง, การนัดหยดุงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงนิมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  
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7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมหีองพกั
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พกั 
ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรณุาแจงบรษัิทฯ 
อยางนอย 7 วนักอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพกัแบบ 3 ทาน ตอหองหรอืหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพกัคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของจอรเจีย หรือ วันเสารอาทติย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพนิิจ
ของมคัคุเทศก และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังทีต่องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศจอรเจีย สามารถใหบริการวันละ 10 

ช่ัวโมง ในวันน้ันๆมิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเปนหลกั จงึขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
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16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมดัจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่อง
บริษัทฯ กอนทกุคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

17. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจ
แกไขได 
 
**สําคัญ!! บริษทั ทําธรุกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน   ไมสนับสนุนใหลูกคาเดนิทางเขา
จอรเจียโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
จอรเจีย ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ันลกูคาทุกทานตองผานการตรวจคน
เขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทั้งสิ้น** 
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ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................. วันเดินทาง..................................................... 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ............................................................... โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชท้ังหมด............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหต ุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือววั  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
(..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


