
 

GEORGIA (6D4N)  
“TBS08 XJ THE LEGEND OF GEORGIA  

ทบิลซ่ีิ - คาซเบกี ้- มทิสเตต้า - ซิกนาก”ี 
สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

 

 



บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เคร่ืองสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ008 DMK (ดอนเมือง) – TBS (ทบิลิซี) 03.00 – 08.45 
XJ009 TBS (ทบิลิซี) – DMK (ดอนเมือง)  09.45 - 19.00 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระนํ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ํ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินกรุงทบิลซีิ (-/-/-)  
23.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR 

ASIA X โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อาํนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

DAY 2 
สนามบินกรุงทบิลซีิ – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าทบิลซีิ - 
- ป้อมนาริคาร่า - ถนนคนเดินชาเดอน่ี (-/L/D) 
03.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุง ทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย  โดยสายการบิน  AIR ASIA X เที่ยวบินที่  

XJ008 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง 45 นาที  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน  2 ม้ือทุกที่นัง่  

** 

08.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ008 

นาํท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) ที่ตั้งอยูท่างดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ

20กม.ในจงัหวดัคาร์ทล่ีทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจียเมืองน้ีนบัวา่เป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ 
และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิต้ีมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 20,000 
คนเน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก
ในปีค.ศ.1994 

จากนั้นนาํท่านไปชม วหิารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์โธ    

ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วหิารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาที่มีแม่นา้สองสายไหลมาบรรจบกนัคือแม่นา้มิค
วารีและแม่นา้อรักวแีละถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณที่กวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัร



ของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400ปีก่อนคริสตกา ลจนถึงราว
คริสตศ์ตวรรษที่ 5 

 
 

นาํท่านไปชม วหิารสเวติสโคเวล ี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถอี์กแห่งหน่ึงที่อยูใ่น

บริเวณของมตสเคตา้ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็น
ศูนยก์ลางทางศาสนาที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่
เป็นอนัดบัสองของประเทศอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางที่ทาํใหช้าวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนา
คริสต ์และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจาํชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยคุโบราณ
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

 

 

Sveti Tskhoveli Cathedral 

Jvari Monastery 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 
 

นาํท่านเดินทาง ชม ย่านเมืองเก่าของทบิลซีิ (Old Town of Tbilisi) ซ่ึงจะทาํท่านไดพ้บเห็นความ

สวยงามและสีสนัของอาคารบา้นเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหวา่งศิลปะของ
เปอร์เซียและยโุรป ทาํใหจ้อร์เจียมีเอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดียว 

 
นาํท่านชม โบสถ์เมเตห์ค ี (Metekhi Church) โบสถท์ี่มีประวติัศาสตร์อยูคู่่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบ่ริเวณ
ริมหนา้ผาของแม่นํ้ ามทวารี เป็นโบสถห์น่ึงที่สร้างอยูใ่นบริเวณที่มีประชากรอาศยัอยู ่ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณที่มี
มาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถไ์วท้ี่บริเวณน้ี ต่อมาในปี ค .ศ.1278-1284 
จากนั้นนาํ ชมบริเวณ โรงอาบนํ้าแร่กํามะถัน (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียนเรียกวา่  Abanot Ubani (อะ
บานู อุบานิ) เป็นสถานที่สาํหรับแช่นํ้ าพรุ้อนที่มีแร่กาํมะถนั ตามตาํน านเล่าขานวา่ ในสมั ยพระเจา้วคัตงัที  กอร์
กซัลี  นกเหยีย่วของพระองค์ไดต้กลงไปในบริเวณดงักล่าว จึงทาํ ใหค้น้พบบ่อนํ้ าพรุ้อนแห่งน้ีขึ้น ลกัษณะของ
โรงอาบนา้ คลา้ยๆ กบัการออนเซนของชาวญี่ปุ่ นผสมรวมกบัการอาบนํ้ าแบบตุรกี  ชมหมู่โรงอาบนํ้ า ที่มีการ
สร้างและใหบ้ริการตั้งแต่ยคุกลางจนถึงปัจจุบนัที่มีรูปแบบตวัอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลงั คาโดม  
บางแห่งมีหอมินาเร่ต ์ขนาบขา้งประดบัดว้ยโมเสคช้ินเล็กทีส่วยงาม 
จากนั้นนาํท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ  (The Bridge of peace) เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจใน
เมืองทบิลิซี  ออกแบบโดย  สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนช่ือ  Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่  150 เมตร  
ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและ
สร้างที่ประเทศอิตาลี  และนาํเขา้ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกวา่  200 คนั เพือ่เขา้มาติดตั้งในเมือ งทบิลิซี   

Old Town of Tbilisi 



ที่ตั้งนั้นอยูบ่นแม่นํ้ ามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง  และยงัมี  illuminating ที่
จะแสดงแสงสีจากไฟ LED  
 

 
จากนั้นนาํท่าน ขึ้นกระเชา้ ชม รูปป้ัน Mother of Georgia หรืออีกช่ือหน่ึงคือ (Karin Qala) เป็นอนุสาวรียท์ี่ถือ
เป็นสญัลกัษณ์ประจาํเมือง ตั้งอยูท่ี่ยอดเนินเขา ของกรุงทลิบิซี ประเทศจอร์เจีย เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองการ
ก่อตั้งกรุงทลิบิซีครบรอบ 1,500ปี รูปป้ันน้ีออกแบบโดยประติมากรชาวจอร์เจีย  ปี และเป็นรูปป้ันที่สะทอ้นถึง
จิตวญิญาณและนิสยัของคนจอร์เจียไดเ้ ป็นอยา่งดี  มือขา้งหน่ึงของรูปป้ันจะถือดาบ  ส่วนมืออีกขา้งหน่ึงจะถือ
แกว้ไวน์ ซ่ึงมีความหมายวา่หากใครที่มาเยอืนจอร์เจียแบบศตัรูเธอจะใชด้าบในมือขวาฟาดฟันใหแ้ดด้ิน  แต่หาก
ใครที่มาเยอืนอยา่งมิตรไมตรี เธอจะตอ้นรับดว้ยไวน์ในมือซา้ยอยา่งอบอุ่นและอ่ิมหนาํสาํราญ 

จากนั้นนาํท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่  ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซ่ึง

เป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความ
สมํ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดมี้การก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และ
ต่อมาในสมยัของกษตัริยเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดมี้การสร้างเพิม่เติมขึ้นอีก ซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้
มายดึครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแห่งน้ีวา่ นารินกาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายวา่ ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress) 
และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะวา่เกิดแผน่ดินไหวและไดถู้กร้ือทาํลายไป  

 
 

Narikala Fortress 



จากนั้นพาท่านชม ถนนคนเดนิชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีช่ือเสียงและ

กล่ินไอแบบยโุรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง และยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ที่มีสินคา้
แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ที่ขายของที่ระลึกที่เป็นสินคา้พื้นเมืองอนั
หลากหลาย 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

พักที ่  BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

DAY 3 
ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี ้- โบสถ์เกอร์เกตี ้– เมืองกูดาอูรี  (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ ป้อมอนานูรี  (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่ก่อสร้างอนัเก่าแก่มีกาํแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่

ริมแม่นํ้ าอรักว ีที่ต ั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสร้าง ขึ้นใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 
ภายในยงัมีโบสถ ์ 2 หลงัที่ถูกสร้างไดอ้ยา่งงดงามและยงัมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู ่ทาํใหเ้ห็นภ าพ
ทิวทศัน์อนัสวยงามของเบื้องล่างและ  อ่างเก็บนํ้าซินวาลี  (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานที่ที่
สาํคญัสาํหรับนาํนํ้ าที่เก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 

 

Ananuri Fortress 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซ่ึงเป็นเมืองสาํหรับสกีรีสอร์ทที่มีช่ือเสียงที่ตั้งอยูบ่ริเวณที่

ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ที่มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งน้ีเป็น
แหล่งที่พกัผอ่นเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงที่
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา 

นาํท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจยี (Russia – Georgia Friendship Mounment) อนุสรณ์
สถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพือ่เฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอร์จี
เอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสมัพนัธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีตและจอร์เจีย จุดชมววิน้ีถือเป็นจุดชม
ววิที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของจอร์เจีย 

 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี ้ (Kazbegi) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นช่ือ             

สเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda) หลงัจากนกับุญในนิกายออร์โธด๊อกช่ือ สเตฟาน ไดม้าพาํนกัอาศยัและ
ก่อสร้างสถานที่สาํหรับจาํศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยูต่ามริม ฝ่ังแม่นํ้ าเทอร์ก้ีที่มีความ
ยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่นความสูงจากระดบันํ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่
ปานกลางมีความช้ืนและแหง้แลง้ที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเยน็และยาวนาน มี
อุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนที่หนาวเยน็ที่สุด 

Russia – Georgia Friendship Mounment 



 

จากนั้น นาํท่าน เปล่ียนการเดินทางเป็นรถจ๊ีบ  4WD เพือ่เดินทางไป ชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี ้
(Gergeti Trinity Church) ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกนัวา่ ทสมินดา ซามีบา 

(Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือที่เรียกที่นิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิแห่งน้ีสถานที่แห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังขวาของแม่นํ้ าชคเฮ
รี อยูบ่นเทือกเขาของคาซเบก้ี  ซ่ึงเป็นไฮไลทข์องประเทศจอร์เจีย  (การเดินทาง โดย 4WD มายงัสถานที่แห่งน้ี 
ขึ้นอยูก่บัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะที่ปกคลุมอยู ่และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรค
ได ้แต่จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้ากที่สุด  ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนค่าใชจ่้ายในกรณีเดินทาง
ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ)  

 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

พักที่ PORTA CAUCASIA KAZBEGI HOTEL, KAZBEGI โรงแรมระดับ  4 ดาวหรือ

เทียบเท่า  
 

Gergeti Trinity Church 



DAY 4 
เมืองกอรี– พพิธิภัณฑ์สตาลนิ – อพัลสีต์ซีคห์ – ทบิลซีิ – The Chronicle Of Georgia - โบสถ์
เซนต์ทรีนิตี ้(B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองกอรี (Gori) (เดินทางประมาณ 3 ช.ม) เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ เป็นบา้นเกิด

ของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุ ค.ศ 1920-1950  

นาํท่านชม พพิธิภณัฑ์สตาลนิ (Museum of Stalin) ที่ไดร้วบรวมเร่ืองราวและส่ิงของเคร่ืองใชข้อง  

ท่านสตาบิน ตั้งแต่สถานที่เกิดจนกระทัง่เสียชีวติ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

นาํท่านชม เมืองอพัลสีต์ซีคห์  (Uplistsikhe) หน่ึงในเมืองถา้ เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้ งถ่ินฐานใน

ดินแดนแถบน้ีมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยคุโบราณก่อนยคุกลาง ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาลถึงค .ศ.
500 เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงที่เมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่
9 ถึง 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศต์วรรษที่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองร้างไปท่านจะได้
พบกบัศาสนสถานที่มีหอ้งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นที่ประกอบพธีิกรรมซ่ึงเป็นลทัธิบูชาไฟ ซ่ึง
เป็นลทัธิของคนในแถบน้ี  ก่อนที่ศาสนาคริสตจ์ะเขา้มาเม่ือ1700 ปีก่อน และยงัมีหอ้งต่างๆ ซ่ึ งคาดวา่เป็นโบสถ์
เก่าแก่ของชาวคริสตท์ี่สร้างขึ้นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้าง โดยตดัหินและเจา ะลึกเขา้
ไปเป็นที่อยูอ่าศยั  
 



 
 
 

จากนั้นพาท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเมืองทบิลซีิ (Tbilisi)    
นาํท่านชม เดอะ โครนิเคลิ ออฟ จอร์เจีย  (The Chronicle Of Georgia) หรือแท่งหินสีดาํ

แกะสลกัขนาดใหญ่ยกัษ ์บนแท่นหินจะแกะสลกัออกมาเป็นรูปต่างๆและบอกเล่าเร่ืองราวของประเทศจอร์เจีย
ในอดีต สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงั เร่ิมสร้างขึ้นเม่ือปี 1985 chronicle of Georgia ประกอบไปดว้ยแท่ง
เสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร โดยที่แต่ละเสาจะแบ่งบอกเล่าเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ล่างสุดเก่ียวกบั
พระคมัภีร์ ส่วนกลาง คือ เร่ืองของชนชั้นสูงในจอร์เจีย และส่วนบนจะเล่าเก่ียวกบัเหตุการณ์สาคญัของประเทศ  

Uplistsikhe 



 
 

จากนั้นนาํท่านชม โบสถ์เซนต์ทรีนิตี ้(Holy Trinity Cathedral) วหิารศกัด์ิสิทธ์ิของทบิลิซีที่เรียกกนั

วา่ Sameba เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยูใ่นทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้น
ระหวา่งปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวหิารที่สูงที่สุด อนัดบัที่ 3 ของโบสถอ์อร์โธด๊อกในโลก 

The Chronicle Of Georgia 



 
 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูอาหารจีน 

พักที่ BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

DAY 5 
วิหารบอดี – เมืองซิกนาก ี- ควาเรล ี– สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลซีิ      (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านแวะ ชมการสาธิตวธีิการทาํขนมปังแบบคาเคติ ที่ บ้านขนมปัง คาเคติ (Kakheti bread) ซ่ึงเป็นขนมปัง

พื้นเมืองดั้งเดิมของ ประเทศ จอร์เจีย  มีตน้กาํเนิดมาจากจงัหวดัคาเคติ  ซ่ึงมีวธีิการอบแบบเตาถ่านชาวจอร์เจียน

นิยมทานกนัในชีวติประจาํวนั ในอดีตคนทาํขนมปังจะแต่งกายดว้ยเส้ือผา้พื้นเมืองแบบดั้งเดิม  

นาํเดินทางสู่ วหิารบอด ี(Bodbe Monastery) ซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นที่ของ เมืองซิกนากี  (Sighnaghi) เป็นวหิาร

ของชาวจอร์เจียนที่นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในคร้ังแรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาใน
ศตวรรษที่ 17 ก็ไดมี้การ  สร้างต่อเติมขึ้นมาอีก จนกระทัง่วหิารแห่งน้ีมีคว ามสาํคญัและเป็นหน่ึงในวหิารที่จะมี
นาํท่องเที่ยวเดินทางมาทาํพธีิแสวงบุญ 

Holy Trinity Cathedral 



 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

นาํท่านสู่เขต ควาเรล ี(Kvareli) ที่แปลวา่ “ไวน์” ของแควน้คาเคติ ที่เป็น 1ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ของ

จอร์เจีย ที่ที่มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นทาํ ไวน์ โดยมีการทาํ อุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขา  ขนาดมหึมา 
จาํนวน 15 อุโมงคแ์ละมีเสน้ทางเช่ือมแต่ละอุโมงค ์เพือ่ใหเ้ป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม จากนั้นใหท้่าน
ไดชิ้มไวน์คูวาเรลี  รสเลิศ ไวน์ทอ้งถ่ินที่มีช่ือเสียงที่สุดในภูมิภาค และสามารถซ้ือกลบัไดใ้นราคายอ่มเยาว ์ 
(ประเทศจอร์เจียมีช่ือเสียงเร่ืองไวน์โดยที่ท่านไม่เคยได้ ทราบมาก่อน ไวน์ดาํ หรือ ไวน์เหลือง เน่ืองดว้ยวธีีการ
ทาํไวน์และพนัธุอ์งุ่นของจอร์เจียจะมีความพเิศษ ไวน์แดงจะเขม้จนสีออกดาํ ส่วนไวน์ขาวจะเขม้จนออกเหลือง) 

Bodbe Monastery 
 



 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเมืองทบิลซีิ (Tbilisi)   
จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงในห้างแกรอเรีย (Galleria) และเยีย่มชมความสวยงามของ  ถนนคนเดินรุสทาเว
ลี (Rustaveli Street) เป็นถนนที่มีสินคา้มากมาย อาทิของที่ระลึก ของฝากสินคา้หลายหลายประเภท ใหท้่าน
ไดช้อ้ปป้ิง โดยบริเวณน้ีจะมีร้านอาหารช่ือดงัคือ Samikitno ที่เปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมงโดยดา้นหนา้ของร้านจะ
มีป้าย I love Tbilisi ที่เหมือนเป็น Landmark สาํหรับการถ่ายภาพของนกัท่องเที่ยว 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู อาหารไทย 

พักที่  BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

DAY 6 
สนามบินกรุงทบิลซีิ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)              (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย  

09.45น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง  ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR  ASIA X เที่ยวบินที่  XJ009 ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง 45 นาที ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 2 ม้ือทุกที่นัง่ ** 

19.00น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR  ASIA X เที่ยวบินที่ XJ009 โดยสวสัดิ
ภาพพร้อมความประทบัใจ 



อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 

 
 

รายละเอยีดไฟลท์
บิน 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

เดอืน มนีาคม 2563 

10 – 15 ม.ีค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 
31,999 31,999 31,999 6,000 18,900 

13-18 ม.ีค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

17-22 ม.ีค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

20-25 ม.ีค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

24-29 ม.ีค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

27 ม.ีค – 01 เม.ย 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

31 ม.ีค – 05 เม.ย 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

เดอืน เมษายน 2563 

03-08 เม.ย. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

34,999 34,999 34,999 6,000 21,900 

07-12 เม.ย. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

34,999 34,999 34,999 6,000 21,900 

10-15 เม.ย. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

38,999 38,999 38,999 6,000 25,900 

11-16 เม.ย. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

38,999 38,999 38,999 6,000 25,900 

14-19 เม.ย. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

35,999 35,999 35,999 6,000 22,900 

17 – 22 เม.ย. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

24-29 เม.ย. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

28 เม.ย – 03 พ.ค 

63 

DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

30 เม.ย – 05 พ.ค. 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 



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

 

หมายเหตุ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอร์เจีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ เช่น     

 -  อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานที่ส่าคญั ปิดในวนัส่าคญัทางศาสนาและหรือแมแ้ต่สถานที่ท่องเที่ยวส่าคญัอ่ืนๆ 

อาจจะปิดโดยไม่ไดมี้การแจง้ล่วงหนา้ หรือการเขา้ชมที่เป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที่ 

 ผูป้กครองรัฐเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ไดมี้การแจง้ล่วงหนา้ เป็นตน้     

 -  เน่ืองจากเป็นประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาติทั้งรัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดงันั้นอาหารส่วนใหญ่ 

 จะไดรั้บอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั        

 -  โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะม้ือกลางวนัอาจจะเร่ิมที่ 13.00-14.00 น. ส่วนม้ือค่่าเร็วที่สุด 

 คือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

- เน่ืองจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทด็อกซ์เป็นหลกัมาตั้งแต่ในอดีต ทาํ 

ใหป้ระเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวหิารที่เก่าแก่ที่เปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชม ซ่ึงเวลาเขา้โบสถห์รือวหิารตอ้งใชผ้า้คลุม  

ศรีษะ ดงันั้นกรุณาเตรียมผา้คุลมศรีษะไปดว้ย หรือกรณีที่ไม่ไดน่้าติดตวัไปทางโบสถห์รือวหิารจะมีผา้คลุมให ้

 

 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดทีจ่าํเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษัท ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า  ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์

ของตัวท่านเอง ** 

63 

เดอืน พฤษภาคม 2563 

01-06 พ.ค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

04-09 พ.ค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

05-10 พ.ค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 

TBS-DMK 09.45-19.00 

33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 



** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 60 ดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD) ต่อ ทริป  ต่อ ลกูค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 

ทั้งนีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านทีถื่อหนังสือเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดนิทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศจอร์เจยี ไม่จาํเป็นต้อง

ย่ืนขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกนิ 1ปี ต่อคร้ัง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่ว ทีถื่อหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน กรณถืีอหนังสือเดนิทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท) ** 

 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีนํ้ ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เที่ยวใด เที่ยวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน AIR ASIA อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง

ใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนช้ิน 

แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยเุตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 



 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศั พท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 60 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสม

และความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนั

เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีนํ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินนั้นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน 

และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

× ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงนิ 
 กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงินใน 2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที 

หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที่กาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํ

จองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรียด เรา

มีที่นัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณี

ที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้



 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง  
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํระแลว้ 
 ** ยกเว้น  ในกรณวีันหยุด นักขัตฤกษ์ ,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ทั้งส้ิน ** 

 **ในกรณทีี่ตัดกรุ๊ปหน้าร้าน ห้ามยกเลิกทุกกรณ ีถ้าเกิดมีการยกเลิกขออนุญาติยึดเงินมัดจําทั้งหมด** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิยดึค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทั้งหมด 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเที่ยวใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว เช่น 
การสาํรองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้ งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสง วนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัช่วงพเีรียดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาํคญั

ดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง ) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใ นการหกัค่าใชจ่้ายการ

ดาํเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาํหรับการดาํเนินการจองคร้ังแรก ตามจาํนวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขสําคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง  
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีขึ้นตํ่า อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากตํ่ากวา่กาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะชาํระค่าบริการเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที่จะประสานงาน เพือ่ใหทุ้ก

ท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพเี รียดวนัอ่ืน ต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั



ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั้น ส่ิงสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพือ่

เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง  โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้ วลีแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพือ่ใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพือ่จดัเตรียมล่วงหนา้ กรณี

มีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ที่หลงัจากชาํระเงินกรณีที่ท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ใหท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็น

กรณีพเิศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 การใหท้ิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ สาํหรับนกัท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งหวงัสินนํ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิ มมืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลา

เดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนั

แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะ

คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีที่จาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถข อรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ  หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษัทไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นต้ น ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการ

บิน หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง  มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกั บแจง้มาที่

บริษทัเร็วที่สุด เพือ่ยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที่บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที่

ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน ) เรียบร้อยแลว้ 

ทางบริษทัขอสงวน สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เก่ียวกบัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้

ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุด  

 ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ

ทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น 



 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท้ี่โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที่ท่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 


