
 

 

รหัสทัวร TTN 2000234 
ทัวรจอรเจีย ซุปตาร… อะไรนะ หะ!!! จอรเจีย ภาค 2   6วัน 4คืน (XJ) 
ทบิลิซ่ี – โบสถเมเตหค ี– ขึ้นกระเชาชมป�อมนาริคาลา – Mother of Georgia โรงอาบน้ํา – ช
อปปم�งถนนคนเดินชาเดอน่ี - ป�อมอนานูรี - น่ังรถ 4WD – โบสถเกอรเกตี ้– อนุสรณสถานจอ
รัสเซีย จอรเจีย - คาซเบกี้ – เมืองกอรี ่– พิพิธภัณฑสตาลิน – อุพลิสซิเค - เมืองมิสเคตา – วิหาร
สเวติสเคอเวรี - วิหารจวาร ี– ดินเนอร+ไวน+ชมโชวทองถิ่น - เมืองซิกนาล ี- หมูบาน Velistsikhe 
– ไรไวนคาเรบา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โดยสายการบิน AIR ASIA X  (XJ) 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ  

พัก 2-3 ทานตอหอง 
(ไมมีราคาเด็ก) 

พักเด่ียว 
(จายเพ่ิม) 

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

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2563 
บัส 3 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 13 - 18 มีนาคม 2563 
บัส 3 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 17 - 22 มีนาคม 2563 
บัส 3 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 20 - 25 มีนาคม 2563 
บัส 3 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 24 - 29 มีนาคม 2563 
บัส 3 29,888.- 4,990.- 



 

 

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

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 
บัส 3 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 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2563 
บัส 3 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 3 - 8 เมษายน 2563 
บัส 3 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 7 - 12 เมษายน 2563 
บัส 3 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 14 - 19 เมษายน 2563 
บัส 3 29,888.- 4,990.- 

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

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

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



 

 

บัส 3 
วันที่ 24 - 29 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 
วันที่ 24 - 29 เมษายน 2563 

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 17 – 22 เมษายน 2563 
บัส 3 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 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563 
บัส 3 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 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 
บัส 3 

 
31,888.- 4,990.- 

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

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2563 
บัส 3 29,888.- 4,990.- 

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

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2563 
บัส 3 29,888.- 4,990.- 

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



 

 

 
 
วันแรก   กรุงเทพมหานคร-ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง 
 
23.50 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนัที ่สนามบินดอนเมือง เคาทเตอรสายการบินแอรเอเชีย

เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นําทานเช็คอินและ
โหลดสัมภาระ 

 
วันที่สอง   กรุงเทพฯ - ทบิลิซี่ – โบสถเมเตหคี – ขึ้นกระเชาชมป�อมนาริคาลา – Mother 

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

เที่ยวบินท่ี XJ008 ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ชม. 45 นาท ีบริการอาหารและ
นํ้าดื่ม 2 ม้ือทุกที่น่ัง 

08.45 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นประเทศจอรเจีย ชากวา
ประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  นําทานรับ
สัมภาระเรียบรอยแลวจากน้ันนทานชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) โบสถ
เกาแกของเมืองซึ่งมีรูปปم�นของ Vakhtang Gorgasali  กษัตริยแหงไอบีเรีย  โบสถ
ที่มีประวติัศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ต้ังอยูบริเวณริมหนาผาของแมน้ํา 
Mtkvari เปนโบสถหน่ึงที่สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู กษัตริยวาคตังที ่1 
แหงจอรกาซาลี และไดสรางป�อมและโบสถไวที่บริเวณน้ี ในป ค.ศ.1278-1284 

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

บัส 2 29,888.- 4,990.- 

วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2563 
บัส 3 29,888.- 4,990.- 

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



 

 

 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสู ป�อมนาริคาลา (Narikala Fortress) ชมป�อมปราการ

ซึ่งเปนป�อมโบราณ สรางในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และตอมาใน
ราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของราชวงศอูมยัยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก และ
ตอมาในสมัยของกษัตริย เดวดิ (ปค.ศ.1089-1125) ไดมกีารสรางเพ่ิมเติมขึ้นอีก ซึ่ง
ตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกช่ือ ป�อมแหงน้ีวา นาริน กาลา 
(Narin Qala) ซึง่มีความหมายวา ป�อมอันเล็ก (Little Fortress) ชมรปูปم�น 



 

 

Mother of a Georgia หรืออีกช่ือหน่ึงคือ Kartlis Deda เปนรปูปم�นหญิงสาวสูง 
20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปم�นน้ีสรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ป และเปนรูปปم�นที่สะทอนถึง
จิตวิญญาณและนิสัยของคนจอรเจียไดเปนอยางดี มือขางหน่ึงของรูปปم�นจะถือดาบ 
สวนมืออีกขางหน่ึงจะถอืแกวไวน ซึ่งมีความหมายวาหากใครที่มาเยอืนจอรเจียแบบ
ศัตรูเธอจะใชดาบในมอืขวาฟาดฟนใหแดดิ้น แตหากใครท่ีมาเยือนอยางมิตรไมตรี 
เธอจะตอนรับดวยไวนในมือซายอยางอบอุนและอ่ิมหนําสําราญ 
นําทานชม มหาวิหารศักด์ิสิทธ์ิทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) 
หรืออีกช่ือหน่ึงคือโบสถ Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจกัรออรทอดอกซ
จอรเจีย อีกท้ังยังถูกจดัใหเปนส่ิงกอสรางทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญมากท่ีสุดในแถบ
อาวเปอรเซีย และมีความสูงเปนอันดับ 3 ของโลก 
จากน้ันชม โรงอาบนํา้แรเกาแก (Bath Houses) ที่น่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองบอน้ํารอน
กํามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) จากน้ันใหทานอิสระ ถนนคนเดิน
ชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซึ่งเปนถนนใหญของเมืองที่มีช่ือเสียงและกลิ่นไอ
แบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรางขึ้นที่มีรปูรางลักษณะใหญโตแข็งแรง และยังเต็มไป
ดวยรานคาท่ีมีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ มากมาย และตามบริเวณทางเทายังเต็มไป
ดวยรานคาท่ีขายของที่ระลกึที่เปนสินคาพื้นเมืองอันหลากหลาย 

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม   ทบิลิซี่ – ป�อมอนานูร ี– คาซเบกี้ - น่ังรถ 4WD – โบสถเกอรเกต้ี – อนุสรณ
สถานจอรัสเซีย จอรเจีย 

 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญ เปนเสนทางสําหรับใชในดานการทหาร
ท่ีเรียกวา Georgian Military Highway สรางขึ้นโดยสหภาพโซเวียต สมัยที่
จอรเจียตกอยูภายใตการปกครอง สําหรับใชเปนเสนทางมายังภูมิภาคแหงน้ี นําทาน
ออกเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เปนเทือกเขาสูงขนาด
ใหญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป มคีวามยาวประมาณ 1,100 กม.และเปนเสนกั้น
พรมแดนระหวาง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอรเจีย ระหวางทางใหทานไดชม 
ป�อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป�อมปราการเกาแก ถูกสรางข้ึนราวศตวรรษที่ 
16 – 17 ปจจุบันยังคงมีซากกําแพงที่ลอมรอบป�อมปราการ เปรียบเสมือนมานที่ซอน
เรนความงดงามของโบสถ ทั้ง 2 หลังที่ต้ังอยูภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอร 
ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญต้ังตระหงาน หากมองจากมุมสูงของป�อม
ปราการน้ีลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอางเก็บน้ําชินวารี (Zhinvali) 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi)  หรือปจจุบัน
เรียกวา 



 

 

เมืองสเตปนสมินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพ่ิงเปลี่ยนเมื่อป 2006 หลังจาก
นักบุญนิกายออรโธดอกซ ช่ือ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานท่ีสําหรับ
จําศีลภาสนาขึ้น เมืองน้ีเปนเมืองเล็ก ๆ ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําเทอรกี้ ถอืเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิ
ทัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้ 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาย  จากน้ันนําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส 

(Caucasus) นําทานไปชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity 
Church) ซึ่งถกูสรางข้ึนในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกช่ือเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา 
(Tsminda Sameba) ช่ือท่ีเรียกที่นิยมกันของโบสถศักด์ิแหงน้ีสถานที่แหงน้ีตั้งอยู
ริมฝم�งขวาของ แมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบกี้ (ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทองเท่ียวตามความเหมาะสม หากมีหิมะปดกั้นถนน โดยจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก)   จากน้ันแวะชม อนุสรณสถานรสัเซีย–จอรเจีย 
อนุสรณสถานหินโคงขนาดใหญ บนเนินเขา ถนนจอรเจียนมิลิแทรีไฮเวย เปนจุดชมววิ
ที่สวยท่ีสุดแหงหน่ึงของจอรเจีย สรางขึ้นในป 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 
ป ของสนธิสัญญาจอรจีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพันธ
ระหวางสหภาพโซเวียต และจอรเจีย 

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Gudauri Loft หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สี่  คาซเบกี้ – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน – อุพลิสซิเค - เมืองมิสเคตา – วิหาร
สเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี – ดินเนอร+ไวน+ชมโชวทองถิ่น 

 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                นําทานออกเดินทางสู เมืองกอรี่ (Gori) เมืองแหงประวัติศาสตร เปนที่รูจกักันดีวา

เปน บานเกดิของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียที่ในอดีตเปนผู  
ปกครองสหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมช่ืีอเสียง เรื่องความ
โหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรี 
นําทานชม พิพิธภัณฑสตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผูนําของลัทธิ
คอมมิวนิสต เปนคลังขอมูลหลักของอาคารท่ีซับซอนคือ หอศิลป� ขนาดใหญใน
รูปแบบ กอธิคของสตาลิน เร่ิมขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2494 ในฐาน ะพิพิธภัณฑ



 

 

ประวติัศาสตรแหงลัทธิสังคมนิยม แตอยางเห็นไดชัดวาต้ังใจจะเปนอนุสรณแกสตาลิน
ผูเสียชีวิตในป พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนิทรรศการถูกแบงออกเปนหกโถง 
ตามลําดับเวลาและมีหลายรายการท่ีถูกตองหรือถูกกลาวหาโดยสตาลิน รวมท้ัง
เฟอรนิเจอรสํานักงานของเขาผลงานสวนตัวและของที่ระลึกที่เขาทําไวตลอดหลายปที่
ผานมา นอกจากน้ียังมภีาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถายภาพวาดและบทความ
ในหนังสือพิมพ การแสดงผลสรุปดวยหน่ึงในสิบสองชุดของ หนากาก แหง ความตาย 
ของสตาลินถายไมนานหลังจากที่เขาเสียชีวิต จากน้ันนําทานเขาชมเมืองถํ้า อุพลิสชิ
เค หน่ึงในเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย มีการต้ังถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลว
กวา 3,000 ปกอน 

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

แรกของประเทศจอรเจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเปน
ราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปกอนคริสตกาล เปนศูนยกลางทางศาสนาที่
สําคัญ และมีอายุเกาแกที่สุดของจอรเจีย อายุมาก กวา 3,000 ป ตอมาองคการ
ยูเนสโกไดขึ้นทะเบียน โบราณสถานแหงเมืองมิสเคตา (Historical monument of 
Mtskheta) เปนมรดกโลก เม่ือป ค.ศ.1994 
นําทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคําวา Sveti 
หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกงาย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่
มีชีวติ โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอรเจีย สรางขึ้น
โดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปน
ศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต  ยุค
โบราณกอนยคุกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชวง 500 ป
กอนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเปนศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชวง
ที่เมืองน้ีมีความเจรญิสุดขีดคือ ในชวงคริสตวรรษที่ 9 ถงึ 11 กอนจะถูกรกุรานโดย
ชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษที ่13 และถูกปลอยใหเปนเมืองราง ทานจะไดพบ
กับศาสนสถานท่ีมีหองโถงขนาดใหญที่ชาวเพแกน (ลัทธิทองถิ่น) ใชเปนที่ประกอบ
พิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิของคนในแถบน้ีกอนท่ีศาสนาคริสตจะเขาเมื่อ 



 

 

1,700 ปกอน และยังมีหองตาง ๆ ซึง่คาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สราง
ข้ึนในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 
จากน้ันนําทานชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบของ
คริสตศาสนาแบบจอรเจียนออรโธด็อกซ สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงน้ี
ต้ังอยูบนภูเขาท่ีมีแมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมน้ํามคิวาร ีและแมนํ้าอรักวี
และหากมองออกไปเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณท่ีกวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปน
อาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) 

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! ทานอาหารพรอมชมโชวและด่ืม
ไวนทองถิ่นจอรเจีย 

ที่พัก โรงแรม Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หา  เมืองทบิลิซี่ - เมืองซิกนาลี - หมูบาน Velistsikhe – ไรไวนคาเรบา – ทบิลิซี ่
 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองซิกนากี (Sighnaghi City) ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการ
ปกครองเขตซิกนาก ีในจังหวัดคาเคตีที่อยูทางดานใตของประเทศ ซึง่หางจากกรงุท
บิลิซีประมาณ 110 กม. เปนเมืองเล็กๆท่ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 2,978 ตร.กม. และมี
ประชากรอาศัยอยูประมาณ 4,000 คนมีการปลูกพืชพันธุไมหลายอยางโดยเฉพาะ
ตนองุนพันธุตางๆ จึงทําใหเปนเมืองที่มีความสําคัญที่มีการทําเหลาไวน ผลิตพรม 



 

 

และผลิตอาหารที่สําคัญของจอรเจีย ซึ่งตอมาไดรับการบรูณะและปรับปรุงใหมีความ
เจริญรุงเรือง พรอมกบัส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆมากมาย จึงทําใหมีช่ือเสียง
สําหรับนักทองเที่ยวใหทานไดชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนาก ีท่ีต้ัง
อยูในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญที่มีภูมิอากาศแบบส่ีฤดูในหน่ึงปและมีอุณหภูมิปาน
กลาง ในฤดูรอนมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส สวนในฤดูหนาว
อุณหภูมิจะอยูท่ีประมาณ 1 องศา 
เดินทางสู วิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซึ่งต้ังอยูในพ้ืนท่ีของ เมืองซินากี ้
(Sighnaghi) เปนวิหารของชาวจอรเจียนที่นับถือศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกถูก
สรางข้ึนในคร้ังแรกราวศตวรรษที่ 9 และตอมาในศตวรรษท่ี 17 ก็ไดมีการ  สรางตอ
เติมข้ึนมาอีก จนกระท่ังวิหารแหงน้ีมีความสําคัญและเปนหน่ึงในวิหารท่ีจะมีนํา
ทองเที่ยวเดินทางมาทําพิธีแสวงบุญ 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ไดเวลาพา ทุกทานเดินทางไป หมูบาน Velistsikhe Villages หมูบานท่ีขึ้นชื่อใน

เร่ืองของการทําไวนใหทุกทานได ทดลองชิมไวน ซึ่งประเทศจอรเจียเปนแหลงการเนิด
ไวนและผลิตไวน มาอยางนอ ย 8,000 ป 
พาทุกทานชม ไรไวน Khareba ซึ่งเปนที่ที่ผลิตไวนในวิธีด้ังเดิมเพ่ือที่จะรักษา
ประเพณีการผลิตไวนที่เปนเอกลัษณของประเทศจอรเจียรวมกบัการใชเทคโนโลยีใหม
เพ่ือใหไดไวนที่มีคุณภาพดียิ่งข้ึน โดยท่ีน่ีจะมพัีนธุองุนพื้นเมืองอยาง  Saperavi, 
Ojaleshi, Otskhanuri Sapere, Aladasturi ฯลฯ จากน้ันนําทานกลับสู 
เมืองทบิลิซี Tbilisi 

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หก  สนามบินทลลิิซี - กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินทลิลิซ ี
09.45 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง โดยสายการบิน  AIR ASIA X 

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

19.00 น.    เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตดิอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 

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

 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 10,000.- 
ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีข้ึนอยูกบัสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสยัตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 



 

 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
หมายเหตุ:อัตราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน จากสายการบิน ดังน้ันเมื่อ
ทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทาง
ได บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีท่ีทานเดนิทางมา
จากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง 
มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศจอรเจียสามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิ
อาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
 คารถโคชปรับอากาศ 
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 รวมน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีสามารถโหลดไดนํ้าหนัก 25 กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถอืข้ึน

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

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศจอรเจีย สําหรับหนังสือเดินทางอ่ืนๆที่ไมใชของไทย 100 

USD 
× กระเป�าเดินทางในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 25 กิโลกรมั/ทาน สวนเกิน

น้ําหนักตามสายการบนิกําหนด 
× คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
× คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
× ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ (รวมทานละ 1,800 บาท/ทาน/

ทริป) ในสวนคาทิปหวัหนาทัวรทานละ ข้ึนอยูกับความพึงพอใจการบริการที่ทานไดรบั 
 

เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบรษิัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงาน

ขายมาทางอีเมล 



 

 

 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
หมายเหตุ : 
 สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมาย

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 30 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง 



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม 



 

 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของจอรเจีย หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

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

ช่ัวโมง ในวันน้ันๆมิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคเุทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มเิชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

17. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได 
 
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน   ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
จอรเจียโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
จอรเจีย ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้นลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคน
เขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทั้งส้ิน** 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร................................................................. วันเดินทาง..................................................... 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) ............................................................... โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 
 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
        (..............................................................) 

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


