
 

THE LEGEND OF GEORGIA 6D 4N 
โดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

ก าหนดการเดนิทางมนีาคม - พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ไฟลทเ์หมาล า น ัง่4WD ตะลุยเทอืกเขาคอเคซสั 

เมอืงมสิเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– ยา่นเมอืงเกา่ทบลิซิ ี

ป้อมนารคิารา่ - ป้อมอนานูร ี– เมอืงคาซเบกี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้

พเิศษ !! ดนิเนอรอ์าหารไทย 1 มือ้ / อาหารจนี 1 มือ้ 

 

 



 

บนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (XJ) : ขึน้เครือ่งสนามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ008 DMK (ดอนเมอืง) – TBS (ทบลิซิ)ี 03.00 – 08.45 

XJ009 TBS (ทบลิซิ)ี – DMK (ดอนเมอืง)  09.45 - 19.00 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระน า้หนกัไมเ่กนิ 25 ก.ก. ( 1 ชิน้)  

และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - สนามบนิกรุงทบลิซิ ี

23.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น

ออกเดนิทาง 

วนัทีส่อง สนามบนิกรุงทบลิซิ ี– เมอืงมสิเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– ย่านเมอืง

เกา่ทบลิซิ ี- ป้อมนารคิารา่ - ถนนคนเดนิชาเดอนี ่

03.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ 

AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ008 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ชัว่โมง 45 นาท ี ** มบีรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 2 มือ้ทุกทีน่ ัง่ ** 

08.45น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ AIR ASIA 

X เทีย่วบนิที ่XJ008 

น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นเหนือห่างจาก

กรุงทบลิซิปีระมาณ20กม.ในจังหวัดคารท์ลีท่างดา้นตะวันออกของจอรเ์จียเมอืงนี้นับว่าเป็น

เมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของ

แควน้มคสเคตา้ และเทยีนิตีม้ปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ20,000 คนเนื่องจากมโีบราณสถาน

ทางดา้นประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแห่งจงึไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.

1994 

จากนั้นน าท่านไปชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของคริสต์

ศาสนาออรโ์ธด๊อกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่นี้ตัง้อยู่บนภเูขาทีม่แีม่นา้สองสาย

ไหลมาบรรจบกันคอืแม่นา้มคิวารีและแม่นา้อรักวแีละถา้มองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยัง

บรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักรของไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่ไดเ้คย

ปกครองดนิแดนในบรเิวณนี้ตัง้แต4่00ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึราวครสิตศ์ตวรรษที ่5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

น าท่านไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึง่เป็นโบสถ์อีกแห่ง

หนึง่ทีอ่ยู่ในบรเิวณของมตสเคตา้ทีม่รีูปแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษ

ที่11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สรา้งขึ้นโดย

สถาปนิกชาวจอร์เจีย ชือ่ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกทัง้ยังเป็น

ศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จียเปลี่ยนความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนา

ครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยุคโบราณที่

มขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านเดนิทาง ชม ยา่นเมอืงเกา่ของทบลิซิ ี(Old Town of Tbilisi) ซึง่จะท าท่านไดพ้บ

เห็นความสวยงามและสสัีนของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเดน่โดยผสมผสาน

กันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ท าใหจ้อร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของ

ตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดยีว 

น าท่านชม โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บา้นคู่เมือง

ของทบลิซิี ตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาของแม่น ้ามทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สรา้งอยู่ในบริเวณทีม่ี

ประชากรอาศัยอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่กอ่น กษัตรยิว์าคตัง ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ี

ไดส้รา้งป้อมและโบสถ์ไวท้ี่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 จากนั้นน าชมบรเิวณ โรง

อาบน า้แรก่ ามะถนั (Sulphur Baths) หรอืภาษาจอรเ์จยีนเรยีกวา่ Abanot Ubani (อะบานู 

อบุาน)ิ เป็นสถานทีส่ าหรับแชน่ ้าพุรอ้นทีม่แีร่ก ามะถัน ตามต านานเลา่ขานวา่ ในสมัยพระเจา้วัค

ตังท ีกอรก์ัซล ี นกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดังกล่าว จงึท าใหค้น้พบบ่อน ้าพุ

รอ้นแห่งนี้ขึน้ ลักษณะของโรงอาบนา้ คลา้ยๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ่ นผสมรวมกับการ

อาบน ้าแบบตุรก ีชมหมู่โรงอาบน ้าทีม่กีารสรา้งและใหบ้รกิารตัง้แต่ยุคกลางจนถงึปัจจุบันที่มี

รูปแบบตัวอาคารทีห่ลากหลาย บางแห่งสรา้งเป็นหลังคาโดม  บางแห่งมหีอมนิาเร่ต ์ขนาบ

ขา้งประดับดว้ยโมเสคชิน้เล็กทีส่วยงาม 

จากนั้นน าท่านสู่  สะพานแห่งสนัติภาพ (The Bridge of peace) เ ป็นอีกหนึ่งงาน

สถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงทบลิซิ ีออกแบบโดย สถาปนกิชาวอติาเลีย่นชือ่ Michele De 

Lucchi สะพานมคีวามยาวที ่150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการ

เมือ่วันที ่6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งทีป่ระเทศอติาล ีและน าเขา้

ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพื่อเขา้มาตดิตัง้ในเมอืงทบลิซิ ี ทีต่ัง้นัน้อยู่บน



 

แม่น ้ ามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง และยังมี 

illuminating ทีจ่ะแสดงแสงสจีากไฟ LED  

จากนัน้น าท่านขึน้กระเชา้ชม รูปปั้น Mother of Georgia หรืออกีชือ่หนึ่งคอื (Karin Qala) 

เป็นอนุสาวรีย์ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมือง ตัง้อยู่ที่ยอดเนินเขาของกรุงทลบิซิี ประเทศ

จอรเ์จยี เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลองการกอ่ตัง้กรุงทลบิซิคีรบรอบ 1,500ปี รูปปั้นนี้ออกแบบโดย

ประตมิากรชาวจอรเ์จีย ปี และเป็นรูปปั้นทีส่ะทอ้นถงึจติวิญญาณและนิสัยของคนจอรเ์จียได ้

เป็นอย่างด ีมอืขา้งหนึง่ของรูปปั้นจะถอืดาบ สว่นมอือกีขา้งหนึง่จะถอืแกว้ไวน์ ซึง่มคีวามหมาย

วา่หากใครทีม่าเยอืนจอรเ์จยีแบบศัตรูเธอจะใชด้าบในมอืขวาฟาดฟันใหแ้ดดิน้ แตห่ากใครทีม่า

เยอืนอย่างมติรไมตร ีเธอจะตอ้นรับดว้ยไวน์ในมอืซา้ยอย่างอบอุน่และอิม่หน าส าราญ 

จากนัน้น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ใหท้่านไดช้มป้อม

ปราการซึง่เป็นป้อมโบราณทีถู่กสรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมายถงึ

รูปแบบทีไ่ม่มคีวามสม ่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมัยของราชวงศอ์ูมัยยาดไดม้ี

การก่อสรา้งตอ่ขยายออกไปอกี และต่อมาในสมัยของกษัตรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ี

การสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแหง่นีว้า่ 

นารนิกาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายวา่ ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และตอ่มาบางสว่น

ไดพั้งทลายลง เพราะวา่เกดิแผ่นดนิไหวและไดถู้กรือ้ท าลายไป  

จากนัน้พาท่านชม ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni Street) ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงที่

มีชือ่เสียงและกลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่ีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง 

และยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย และตามบรเิวณทางเทา้ยังเต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอันหลากหลาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่ BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่าม ป้อมอนานูร ี– เมอืงคาซเบกี ้- โบสถเ์กอรเ์กตี ้– เมอืงกูดาอูร ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่ก่อสรา้งอันเก่าแก่มีก าแพง

ลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรักว ีทีต่ัง้อยู่ห่างจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้ง ขึน้ให ้

เป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยังมโีบสถ ์2 หลังทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงั

มหีอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพทวิทัศน์อันสวยงามของเบือ้งล่างและ อ่าง

เก็บน า้ซนิวาล ี(Zhinvali Reservoir) และยังมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีท่ีส่ าคัญส าหรับน าน ้าที่

เก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวง พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) ซึง่เป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิ แต่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมา

เป็นชือ่ สเตพานทส์มนิดา้ (Stepantsminda) หลังจากนักบญุในนกิายออรโ์ธด๊อกชือ่ สเต

ฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็นเมอืง

เล็กๆทีต่ัง้อยู่ตามรมิ ฝ่ังแม่น ้าเทอรก์ีท้ีม่คีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความสงูจาก

ระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมอีุณหภูมทิีอ่ยู่ปานกลางมคีวามชืน้และแหง้

แลง้ที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่

ประมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกูดาอูร ี(Gudauri) ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยู่

บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ทีม่คีวามสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 

เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือน

ธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา 

น าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซีย – จอร์เจีย (Russia – Georgia Friendship 

Mounment) อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่บนเนนิเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลอง

ครอบรอบ 200 ปี ของสนธสัิญญาจอรจ์ีเอฟสก ี(Treaty of Georgievski) และความสัมพันธ์

ระหวา่งสหภาพโซเวยีตและจอรเ์จยี จุดชมววินี้ถอืเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของจอรเ์จยี 

จากนั้นน าท่านเปลี่ยนการเดนิทางเป็นรถจี๊ บ 4WD เพื่อเดนิทางไปชมความงามของ โบสถ์

เกอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีก

กันวา่ ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ซึง่เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกันของโบสถศ์ักดิแ์หง่นี้

สถานที่แห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึง่เป็นไฮไลท์

ของประเทศจอรเ์จยี (การเดนิทางโดย 4WD มายงัสถานทีแ่หง่นี ้ขึน้อยูก่บัสภาพดนิ ฟ้า 



 

อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดก ัน้ได้ดว้ยหมิะที่ปกคลุมอยู่ และการเดนิทางอาจจะเป็น

อุปสรรคได ้แตจ่ะค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางใหม้ากทีสุ่ด ขอสงวนสทิธิไ์ม่มี

การคนืคา่ใชจ้า่ยในกรณีเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ)  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่ PORTA CAUCASIA KAZBEGI HOTEL, KAZBEGI โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอื

เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมืองกอรี– พิพิธภณัฑ์สตาลิน – อพัลีสต์ซีคห์ – ทบิล ิซี – The Chronicle Of 

Georgia - โบสถเ์ซนตท์รนีติ ี ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงกอร ี(Gori) (เดนิทางประมาณ 3 ช.ม) เป็นเมอืงแหง่ประวัตศิาสตร ์

เป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” อดตีผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุค ค.ศ 1920-1950  

น าท่านชม พพิธิภัณฑส์ตาลนิ (Museum of Stalin) ทีไ่ดร้วบรวมเรือ่งราวและสิง่ของเครือ่งใช ้

ของ ท่านสตาบนิ ตัง้แตส่ถานทีเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านชม เมอืงอพัลสีตซ์คีห ์(Uplistsikhe) หนึ่งในเมอืงถา้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มกีารตัง้

ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้มานานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น ในอดตีชว่งยุคโบราณกอ่นยุคกลาง ชว่ง

500 ปีก่อนครสิตกาลถงึค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่



 

เมอืงนี้มคีวามเจรญิสุดขดีคอืในช่วงคริสตวรรษที9่ ถงึ 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกล

ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองรา้งไปท่านจะไดพ้บกับศาสนสถานทีม่ี

หอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิชูาไฟซึง่เป็น

ลัทธขิองคนในแถบนี้  ก่อนทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้มาเมือ่1700 ปีก่อน และยังมหีอ้งต่างๆ ซึง่

คาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแกข่องชาวครสิตท์ีส่รา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่9 ดว้ยสถาปัตยกรรม

การสรา้งโดยตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่อาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืง เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi)    

น าท่านชม เดอะ โครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี (The Chronicle Of Georgia) หรือแท่งหนิสี

ด าแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ บนแท่นหนิจะแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆและบอกเล่าเรื่องราว

ของประเทศจอร์เจียในอดีต สรา้งขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชือ่ดัง เริ่มสรา้งขึ้นเมื่อปี 1985 

chronicle of Georgia ประกอบไปดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร โดยทีแ่ต่ละ

เสาจะแบง่บอกเลา่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่น คอื ลา่งสดุเกีย่วกับพระคัมภรี ์สว่นกลาง คอื เรือ่ง

ของชนชัน้สงูในจอรเ์จยี และสว่นบนจะเลา่เกีย่วกับเหตกุารณ์สาคัญของประเทศ  

จากนั้นน าท่านชม โบสถเ์ซนตท์รนีติ ี ้(Holy Trinity Cathedral) วหิารศักดิส์ทิธิข์องท

บลิซิทีีเ่รียกกันว่า Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่ในทบลิิซี

เมอืงหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีสู่งทีสุ่ด อันดับที ่

3 ของโบสถอ์อรโ์ธด๊อกในโลก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูอาหารจนี 

พกัที ่ BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้ วหิารบอด ี– เมอืงซกินาก ี- ควาเรล ี– สวนไรอ่งุน่  – เมอืงทบลิซิ ี       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะชมการสาธิตวิธีการท าขนมปังแบบคาเคติที่ บา้นขนมปัง คาเคต ิ(Kakheti 

bread) ซึง่เป็นขนมปังพื้นเมอืงดัง้เดมิของประเทศจอรเ์จีย มตีน้ก าเนิดมาจากจังหวัดคาเคต ิ

ซึง่มวีธิกีารอบแบบเตาถ่านชาวจอรเ์จยีนนยิมทานกันในชวีติประจ าวัน ในอดตีคนท าขนมปังจะ

แตง่กายดว้ยเสือ้ผา้พืน้เมอืงแบบดัง้เดมิ  

น าเดินทางสู่ วิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซึ่งตั ้งอยู่ในพื้นที่ของ เมืองซิกนากี 

(Sighnaghi) เป็นวหิารของชาวจอรเ์จียนทีนั่บถอืศาสนาคริสตน์ิกายออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้



 

ในครั ้งแรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ไดม้ีการ  สรา้งต่อเตมิขึน้มาอีก 

จนกระทั่งวหิารแห่งนี้มคีวามส าคัญและเป็นหนึ่งในวหิารทีจ่ะมนี าท่องเทีย่วเดนิทางมาท าพิธี

แสวงบญุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านสู่เขต ควาเรล ี(Kvareli) ที่แปลว่า “ไวน์” ของแควน้คาเคต ิที่เป็น 1ในเขตที่เป็น

แหล่งผลติไวน์ของจอร์เจีย ที่ที่มีดนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นท าไวน์ โดยมีการท า

อุโมงคส์กัดเขา้ไปในภูเขา ขนาดมหมึา จ านวน 15 อุโมงคแ์ละมเีสน้ทางเชือ่มแต่ละอุโมงค์ 

เพื่อใหเ้ป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม จากนั้นใหท้่านไดช้มิไวน์คูวาเรลี รสเลิศ ไวน์

ทอ้งถิน่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาคและสามารถซือ้กลับไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ (ประเทศจอรเ์จีย

มชีือ่เสยีงเรือ่งไวน์โดยทีท่่านไม่เคยไดท้ราบมากอ่น ไวน์ด า หรอื ไวน์เหลอืง เนื่องดว้ยวธีกีาร

ท าไวน์และพันธุอ์งุ่นของจอรเ์จียจะมคีวามพเิศษ ไวน์แดงจะเขม้จนสอีอกด า ส่วนไวน์ขาวจะ

เขม้จนออกเหลอืง) 

น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi)   

จากนั้นใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในหา้งแกรอเรีย (Galleria) และเยี่ยมชมความสวยงามของ 

ถนนคนเดนิรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เป็นถนนที่มีสนิคา้มากมาย อาทขิองที่ระลกึ ของ

ฝากสินคา้หลายหลายประเภท ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง โดยบริเวณนี้จะมีรา้นอาหารชื่อดังคือ 

Samikitno ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมงโดยดา้นหนา้ของรา้นจะมป้ีาย I love Tbilisi ทีเ่หมอืน

เป็น Landmark ส าหรับการถ่ายภาพของนักท่องเทีย่ว 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนู อาหารไทย 

พกัที ่ BRIM HOTEL TBILISI, TBILISI โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 

วนัทีห่ก สนามบนิกรุงทบลิซิ ี- กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  

09.45 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR  ASIA X 

เที่ยวบนิที่ XJ009 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชั่วโมง 45 นาที ** มบีรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 2 มือ้ทุกทีน่ ัง่ ** 

19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR  ASIA X เทีย่วบนิ

ที ่XJ009 โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

 

หมายเหตุ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในจอรเ์จยี อาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่  

▪ อนุสาวรีย์,โบสถ์และสถานที่ส่าคญั ปิดในวนัส่าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่

ทอ่งเทีย่วส่าคญัอืน่ๆ อาจจะปิดโดยไม่ไดม้กีารแจง้ล่วงหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของ

รฐับาลหรอืหนว่ยงานของรฐับาล,หรอืกรณีทีผู่ป้กครองรฐัเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ไดม้ี

การแจง้ลว่งหนา้ เป็นตน้ 

▪ เนือ่งจากเป็นประเทศทีเ่คยถูกปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิ ัง้รสัเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี 

ดงัน ัน้อาหารสว่นใหญ ่จะไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยุโรปและเอเชยีผสมกนั    

▪ โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญใ่นจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเริม่ที ่13.00-14.00 น. 

สว่นมือ้ค่า่เร็วทีสุ่ดคอืเริม่เวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

▪ เนือ่งจากประเทศจอรเ์จยีประชากรส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็นหลกั

มาต ัง้แตใ่นอดตี ท าใหป้ระเทศแห่งนีม้โีบสถแ์ละวหิารทีเ่ก่าแก่ทีเ่ปิดใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชม 

ซึง่เวลาเขา้โบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลุมศรษีะ ดงัน ัน้กรุณาเตรยีมผา้คุลมศรษีะไปดว้ย หรอื

กรณีทีไ่มไ่ดน้า่ตดิตวัไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลุมให ้

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้ง

ละ 

2-3 ทา่น   

 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี) 
 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี) 
 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 
 

ราคาทวัรไ์ม่

รวมต ัว๋ 

10 – 15 มนีาคม 63 31,999 31,999 31,999 6,000 18,900 

13-18 มนีาคม 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

17-22 มนีาคม 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 



 

20-25 มนีาคม 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

24-29 มนีาคม 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

27 ม.ีค – 01 เม.ย 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

31 ม.ีค – 05 เม.ย 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

03-08 เมษายน 63 34,999 34,999 34,999 6,000 21,900 

07-12 เมษายน 63 34,999 34,999 34,999 6,000 21,900 

10-15 เมษายน 63 38,999 38,999 38,999 6,000 25,900 

11-16 เมษายน 63 38,999 38,999 38,999 6,000 25,900 

14-19 เมษายน 63 35,999 35,999 35,999 6,000 22,900 

17 – 22 เมษายน 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

24-29 เมษายน 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

28 เม.ย – 03 พ.ค 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

30 เม.ย – 05 พ.ค. 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

01-06 พฤษภาคม 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

04-09 พฤษภาคม 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

05-10 พฤษภาคม 63 33,999 33,999 33,999 6,000 20,900 

** หากลูกคา้ท่านใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ั๋วภายใน (ต ั๋วเครือ่งบนิ , ต ั๋วรถทวัร ์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทุกคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้

ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

** อตัรานีย้งัไม่รวมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 60 

ดอลลา่รส์หรฐั (USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี 

ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ



 

พอใจของทา่น โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ 

ในวนัเช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศจอรเ์จยี 

ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซ่ีา โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 1ปี ตอ่คร ัง้ ** 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่

ภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร

โดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ่้ายการจอง

ทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถือขึน้เครื่องบนิได ้

น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน 

(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

✓ คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ 

โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 60 USD  ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้

ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวันเช็คอนิ 



 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับสายการบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็น

ผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

❖ กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่ง

การจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมี

ความประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ี

ควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด  

❖ กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนื

คา่ใชจ่้ายใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ช าระแลว้ ** ยกเวน้ พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วัน ก่อน

เดนิทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 

21 วัน กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดส่วน

หนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กับชว่งพเีรียด

วันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

ค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 



 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

❖ คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะ

ไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดย

ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์

มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

❖ กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถ

เลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลา

บนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศ

ยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 

ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

❖ กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ 

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิท

ฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสาย

การบนิเพื่อจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ ทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

❖ กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจาก

ช าระเงินกรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่ห ้

ทราบ 

❖ กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

❖ หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดนิทางใหท้่านอย่างนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

❖ อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

❖ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

❖ หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

❖ การใหท้ปิถือเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการ

จะตอ้งหวังสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนนี้เพื่อมอบให ้

เล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

❖ ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ 

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม 



 

และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิ

เป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะ

สวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

❖ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็น

จะตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

❖ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั ้งนี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่น

หนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้

ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง

ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาต

ใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท า

หนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 

เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ 

กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่

โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

❖ ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกัน

เสมอไป) 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

❖ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 



 

❖ บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  

❖ บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่วา่

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรม

และจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


