
 

รหสัโปรแกรม : LPT1-TBSXJ02C 

 

 

 



 

รหสัโปรแกรม : LPT1-TBSXJ02C 

วันท่ีหนึ่ง  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
รับบัตรโดยสาร 

 

วันท่ีสอง   กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ - มิสเคต้า–วิหารสเวติสเคอเวรี –วิหารจวารี-บอร์โจม-ิ พระราชวังสีฟ้า ฟิรุน
ซา – สวนน้้าแร่ธรรมขาติ 

03.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ008 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 8 ช่ัวโมง 45 นาที บริการอาหารและน้้าด่ืม 2 มื้อทุกท่ีนั่ง  

08.25 น.  เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) หลังผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า 

(Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคต้า เคย
เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย 
สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) 
ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี
ก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่
สําคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุ
มาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้น
ทะเบียน โบราณสถานแห่งเมื องมิส เคต้ า 
(Historical monument of Mtskheta) เป็น
มรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นําท่านชม วิหารจ

วารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์  สร้าง

หมายเหตุ โปรแกรมน้ีไม่มีหอ้งพกัชนิดที่พกั 3 ท่าน 

กรณีที่มาไม่ครบคู่ ตอ้งใชห้อ้งพกัแบบเดี่ยวเท่านั้น 

เน่ืองดว้ยโปรแกรมมีไฟลทบ์ินเหมาล า ขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัจอยแลนด ์
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ขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ํามิควารี 
และแม่น้ําอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็น
อาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี 
(Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคําว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียก
ง่าย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของ
จอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์กลางที่ทําให้ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่  บอร์โจมิ 

(Borjomi) บอร์โจมิขึ้นชื่อเรื่องแหล่งน้ําแร่
ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศ
จอร์เจีย ตัวเมืองตั้งอยู่กลางหุบเขาคอเคซัส 
ล้อมรอบด้วยป่าไม้และแหล่งต้นน้ําที่อุดม
สมบูรณ์ นอกจากเป็นแหล่งน้ําแร่แล้วยังเป็น

เ มื อ ง ต า ก อ า ก า ศ ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ด้ า น
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซียและความร่มรื่น
อีกด้วย จากนั้นนําท่านชม พระราชวังสี
ฟ้าฟิรุนซา สถาปัตยกรรมสไตล์อิหร่าน ที่
ถือวา่สําคัญที่สุดของเมืองบอร์โจมิ สร้างขึ้น
ในปี 1892 ตัวสถาปัตยกรรมผสนผสานกัน
ระหว่างสไตล์จอร์เจียผสมกับอิหร่าน ทําให้
ตัวพระราชวังมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร  
อีกทั้งลวดลายงานไม้ และสีสันของกระเบื้องที่นํามาตกแต่งตัววังก็กลมกลืนกับสีฟ้าได้เป็นอย่างดี 
จากนั้นนําท่านสัมผัส หนึ่งในเป้าหมายสําคัญของชาวจอร์เจียที่มาล้ิมรส น้ําแร่ธรรมชาติบอ์โจมิ ณ 
สวนน้้าแร่ธรรมขาติ สร้างขึ้นในปีค. ศ. 1850 ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มี Ekaterina Spring ซึ่งเป็นแหล่ง
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น้ําแร่ด้ังเดิมของเมืองซึ่งอยู่ตรงหน้าทางเข้า ภายในสวนเต็มไปด้วยเครื่องเล่นและความบันเทิง ที่นี่คุณ
สามารถล้ิมรสน้ําแร่ธรรมชาติและผ่อนคลายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงาม  

ค้่า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี    โรงแรม Golden Tulip Borjomi หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วันท่ีสาม  อุพลิสชิเค่ - ปราสาทราบาติ – ทบลิิซี่ - สะพานสันติภาพ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่  อุพลิสชิเค่ จากนั้นนําท่านเข้าชม 

ปราสาทราบาติ สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 13 
และมีการล้อมรอบอาณาเขตด้วยแนวกําแพงหินที่เอาไว้
ป้องกันข้าศึกโจมตี โดยตัวปราสาทนั้นรับเผชิญหน้าจาก
การรุกรานหลายครั้งไม่ว่าจะจาก ติมูแลงก์ ออตโตมัน 
หรือรัสเซีย ต่อมาหลังจากจอร์เจียอยู่ใต้การปกครองของ
รัสเซีย ตัวป้อมก็ได้ถูกละทิ้ง จนกระทั่งมีการฟื้นฟูในปี 
2012 ในปัจจุบันนั้นตัวปราสาทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนดั้งเดิมของป้อม และส่วนที่สร้า งใหม่ 
โดยจัดเป็นศูนย์อาหารและของฝาก  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านออกเดินทางสู่ ทบิลิซี่ ระยะทาง 210 
ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 3.5 – 4 ชั่วโมง จากนั้น
นําท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge 
of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่
น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิก
ชาวอิตาเล่ียนชื่อ Michele De Lucchi สะพาน
มีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 
2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ประเทศอิตาลี และนําเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุก
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มากกว่า 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี  ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ํามตควารี (Mtkvari River) 
สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED 

ค้่า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี    โรงแรม PARK HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วันท่ีสี่ ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย-คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกต้ี – กูดาอูรี – 
ทบิลิซี 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญ เป็นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า 
Georgian Military Highway สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต สมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครอง 
สําหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้  นําท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater 
Caucasus) ระยะทาง 70 ก.ม. เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป  มีความยาว
ประมาณ 1,100 กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย 
ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นราว
ศตวรรษที่ 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากกําแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้น
ความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรง
เหล่ียมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมา จะมองทัศนียภาพที่
สวยงามของอ่างเก็บน้ําชินวารี (Zhinvali) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้ 
(Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปัจจุบันเรียกว่า 
เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปล่ียน
เมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธดอกซ์ ชื่อ สเต
ฟาน ได้มาพํานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สําหรับจําศีล
ภาสนาขึ้น เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ําเทอร์กี้ 
ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส 
(Caucasus) ที่สําคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้  ระหว่างทางที่เดินทางกลับแวะชม  
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อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่ บนเนินเขา ถนนจอร์เจียนมิลิแทรีไฮ
เวย์ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 
ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต 
และจอร์เจีย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อ
เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นําท่านไปชม
ความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกต้ี (Gergeti Trinity 
Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อ
เรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื่อที่
เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริม
ฝ่ังขวาของ แม่น้ําชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (ในกรณีที่ถนนถูกปิดกั้นด้วยหิมะและส่งผล
กระทบต่อการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวตามความ
เหมาะสม ซึ่งจะคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ) นํา
ท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง 
39 ก.ม. ซึ่งเป็นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงที่
ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ที่มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร 
สถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งที่พัก ผ่อนเล่นสกีของชาว
จอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือน
เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา นําท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองท
บิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

ค้่า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี    โรงแรม PARK HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วันท่ีห้า  เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - ป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia- มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ท
บิลิซี  - โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบน้้าแร่เก่าแก่ – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สะพานแห่งสันติภาพ – ช้
อปปิ้ง Rustaveri - ดินเนอร์+ไวน์+โชว์ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เป็นอนุสาวรีย์ที่
ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ําทบิลิซี อนุสาวรีย์ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทาง
ประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก 
Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3000 ปีแห่งอํานาจอธิปไตยของจอร์เจียและ 

2000 ปีแห่งศาสนาคริสต์ในจอร์เจีย เสายักษ์ทั้ง 16 หลังบนเนินเขาสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของ
จอร์เจียและผู้ปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา นําท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala 
Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค 
และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมา
ในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกล
ได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอัน
เล็ก (Little Fortress) ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูป
ปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัย
ของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี มือข้างหนึ่งของรูปปั้นจะถือดาบ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจะถือแก้วไวน์ ซึ่งมี
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ความหมายว่าหากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้แดดิ้น แต่หากใคร
ที่มาเยือนอย่างมิตรไมตรี เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอิ่มหนําสําราญ นําท่านชม 
มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ 
Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นส่ิงก่อสร้างทาง
ศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก นําท่านไปชม 
โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณ
ริมหน้าผาของแม่น้ํามทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณี
โบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้ร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมา
ในปี ค.ศ.1278-1284  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นชม โรงอาบน้้าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ําร้อนกํามะถันธรรมชาติ 
(Sulphur Spring Water) จากนั้นให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซึ่งเป็น
ถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โต
แข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็ม
ไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลาย  

ค้่า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พร้อมชิมไวน์และชมโชว์ท้องถิ่นจอร์เจีย  
พักท่ี    โรงแรม PARK HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วันท่ีหก   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซี 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ009 ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 45 นาที  บริการอาหารและน้้าด่ืม 2 มื้อทุกท่ีนั่ง 
20.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 
 

******************************* 
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อัตราค่าบริการต่อท่านและเงื่อนไขการให้บริการ 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ 
 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. จํากัดท่านละไม่เกิน 2 ใบ เท่านั้น 
 ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  

 ภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

เท่ียวฟิน บินตรง จอร์เจีย บอร์โจมิ คอเคซัส (C) 
6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์  

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 

2 ท่าน 
เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี เสริมเตียง  
เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี ไม่เสริมเตียง 
พักเด่ียว 

10 – 15 เมษายน 63 40,990.- 40,990.- 39,990.- 7,990.- 

11 – 16 เมษายน 63 40,990.- 40,990.- 39,990.- 7,990.- 

   หมายเหตุ โปรแกรมนี้ไม่มีห้องพักชนิดท่ีพัก 3 ท่าน   
กรณีท่ีมาไม่ครบคู่ ต้องใช้ห้องพักแบบเด่ียวเท่านั้น 

เนื่องด้วยโปรแกรมมไีฟลท์บินเหมาล้า ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจอยแลนด์ 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทําใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของ
คนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทําเอง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อบุัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุด
งาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่
เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนด 20 กก. 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ 2,000 บาท ทรปิ/ท่าน (ชําระที่สนามบินในวันเดินทาง) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ 
 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง 
1. กรุณาทําการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทําการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมล์รายชื่อและ

หน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท 
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2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
3. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเง่ือนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนีท้ั้งหมดนี้แล้ว 

 
 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
มัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
2. ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําทัวร์ 70% 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 
4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าอนุมัติ หากยกเลิก
การเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจํานวนผู้เดินทางขั้นต่ํา 30 ท่าน รวมในคณะตามที่กําหนดไว้
เท่านั้น หากมีจํานวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กําหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียน
กําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 – 
19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 
2. ในกรณทีี่ทางประเทศจอร์เจีย หรือ ประเทศ อาร์เมเนีย ส่ังให้มีการระงับการให้วีซ่าา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อดําเนินการขอวีซ่าโดยตรง
กับทางศูนย์รับยื่นวีซ่า 
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3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 
4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ข้อจํากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความ
ปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสําคัญ 
5. รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 
เท่านั้น 
6. อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึน้ราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ํามัน 
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้ 
9. ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชําระให้กับบริษัทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทําให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตาม
รายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้น ๆ 
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น 
12. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์
แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด 
การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ 
มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกล่าวทั้งส้ิน 
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13. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็
ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 
14. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้
เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ 
15. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ 
จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 
16. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจาก
สนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้
ให้กับผู้เดินทาง 
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความ
ล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้
เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของ
ประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิด
จากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
20. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
21. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียน
เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัท ฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบ 
หากเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ 
 


