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วนัท่ีหน่ึง  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบินแอร ์

เอเชียเอก็ซ ์เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

 

วนัท่ีสอง   กรุงเทพฯ – กรุงทบิลซิี่ – เมืองมิสเคตา้ – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี (พกั ROOMS 

HOTEL KAZBEGI) 

01.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงทบิลซิี ประเทศจอรเ์จีย โดย สายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 908 ใชเ้วลาเดนิทาง 9 ชัว่โมง 

55 นาที เสริฟ์อาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ือง 

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบินทบิลซิี ประเทศจอรเ์จีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) 

ระยะทาง 40 ก.ม. มสิเคตา้ เคยเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จีย สมยัอาณาจกัรไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) 

ซึง่เป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จยีในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีส่  าคญั 

และมอีายุเก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีน 

โบราณสถานแห่งเมอืงมสิเคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994 น าท่านชม 

วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาแบบจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซ ์

สรา้งขึ้นในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น า้สองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น า้มคิวารี 

และแม่น า้อรกัวแีละหากมองออกไปเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับริเวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรีย 

(Kingdom of Iberia) จากนัน้เดนิทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึง่ค าว่า Sveti หมายถงึ 

"เสา" แล ะ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" โดยความหมายรวมกนั หมายถงึวหิารเสาทีม่ชีวีติ 

โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิ์สทิธ์ิทีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี 

มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ 

อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่  าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาคริสต์   

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น  

บ่าย น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่  าคญัในอดีตถนนเสน้นี้เป็นเป็นเสน้ทางส าหรบัเชื่อมต่อทางทหารทีเ่รียกว่า Georgian 

Military Highway สรา้งขึ้นโดยสหภาพโซเวยีต ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครอง 

ส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภูมภิาคแห่งนี้ ชมววิทวิทศันข์อง เทือกเขาคอเคซสั (Greater Caucasus) 
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เป็นเทอืกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวปียุโรป มคีวามยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง 

สหพนัธรฐัรสัเซยีกบัสาธารณรฐัจอรเ์จยี ระหว่างทางใหท่้านแวะชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ 

ถูกสรา้งขึ้นราวศตวรรษที ่16 – 17 ปจัจบุนัยงัคงมซีากก าแพงที่ลอ้มรอบป้อมปราการ 

เปรียบเสมอืนม่านทีซ่่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์ท ัง้ 2 หลงัที่ต ัง้อยู่ภายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอร ์

ภายในมหีอคอยทรงเหลีย่มขนาดใหญ่ตัง้ตระหงา่น หากมองจากมมุสูงของป้อมปราการนี้ลงมา 

จะมองทศันียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

สมคมรแก่เวลา น าท่านเดนิทางต่อไปยงั เมืองกูดาอูรี (Gudauri) กูดาอูรีเป็นเมอืงพกัผ่อนส าหรบันกัท่องเที่ยว มกีิจกรรม 

ยอดนิยมคือ เลน่สกีรี ทีต่ ัง้อยู่บริเวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ มคีวามสูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100  

เมตร เดินทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ รา้นอาหาร หรือ หอ้งอาหารโรงแรม 

หากตอ้งการอบัเกรดหอ้งพกัเป็นโซนดา้นหนา้ มีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม 1,000 บาท ต่อหอ้ง 

โปรดแจง้ความประสงคล์่วงหนา้ อย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนเดินทางเขา้พกั (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่จ านวนหอ้งพกัท่ีคงเหลอื) 

พกัท่ี    โรงแรม ROOMS HOTEL KAZBEGI หรือเทียบเท่า 4 ดาว (พกัหอ้งละ 2 ท่าน เท่านั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรือ รา้นอาหาร 

 

วนัท่ีสาม  นัง่รถ 4WD – โบสถเ์กอรเ์กต้ี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรสัเซีย จอรเ์จยี – กรุงทบิลซิี่ 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.00 น.  เดนิทางออกจากโรงแรมทีพ่กัไปยงัจดุจอดรถเพือ่เปลีย่นรถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ลอ้) เดนิทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั  

(Caucasus) ชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กต้ี (Gergeti Trinity Church) สรา้งขึ้นราวศตวรรษที ่14 มอีกีชื่อเรียกกนัว่า 

ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ชื่อทีเ่รียกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิ์แห่งน้ีสถานที่แห่งน้ีตัง้อยู่ริมฝัง่ขวาของ 

แม่น า้ชคเฮรี อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี้ 

(ในกรณีทีถ่นนถูกปิดกัน้ดว้ยหมิะและส่งผลกระทบต่อการเดนิทางขึ้นไปยงัโบสถแ์ละจดุชมววิ 

ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสลบัรายการตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิ่น) 

บ่าย ระหว่างทางแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซีย–จอรเ์จยี อนุสรณ์สถานหนิโคง้วงแหวนขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นในปี 1983 

เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอรจ์เีอฟสกี (Treaty of Georgievski) 

และแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวยีตกบัจอรเ์จยี 

 

 

 

 

 

 

น าท่านออกเดนิทางกลบัไปยงั กรุงทบิลซิี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรือ รา้นอาหาร 

พกัท่ี    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
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วนัท่ีสี่   เมืองกอรี่ – พพิธิภณัฑสตาลนิ – เมืองถ ้าอพุลสิชิเค่ – กรุงทบิลิซี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองกอรี่ (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. กอรี่เมอืงแห่งประวตัศิาสตร ์

อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงที่ใหก้ าเนิดบคุคลส าคญัของอดตีผูน้ าโลกอย่าง “โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph Stalin) 

ผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 

สตาลนิเป็นผูน้ าทีม่ชีื่อเสยีงของสหภาพโซเวยีตทีม่บีทบาทน าในสงครามรุกรบที่เอาชนะฝ่ายอกัษะนาซ ีเยอรมนั เขา้เยี่ยมชม 

พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Joseph Stalin Museum) ผูน้ าคนส าคญัของพรรคบอลเชวดิ พพิธิภณัฑส์ตาลนิ 

เป็นพพิธิภณัฑอ์ย่างเป็นทางการแห่งเดยีวในโลกที่ระลกึถงึสตาลนิ ประกอบไปดว้ยหอ้งจดัแสดงนิทรรศการ 7 หอ้ง 

นบัตัง้แต่เกิดจนเตบิโต จนน าไปสู่การขึ้นเป็นผูน้ าของพรรคบอลเชวคิ ในกลุม่ประเทสสหภาพโซเวยีต ภาพต่างๆ 

บอกเลา่เร่ืองราวกิจกรรมการปฏวิตั ิรวมถงึสิง่ของเคร่ืองใชส้่วนตวัของสตาลนิในขณะทีย่งัมชีวีติ 

ภายนอกพพิธิภณัฑย์งัมรีถไฟและบา้นของสตาลนิ จดัแสดงไวก้ลางแจง้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณอพุลสิชิเค (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมอืงถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จยี 

ในแถบนี้เคยมกีารตัง้ถิ่นฐานกนัมานานแลว้กว่า 3,000 ปี ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late 

Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถงึ ค.ศ. 500 เมอืงนี้เคยเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม 

และช่วงทีเ่มอืงนี้มคีวามเจริญสูงสุด อยู่ในช่วงคริสตวรรษที ่9 ถงึ 11 

ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้ง 

ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพแกน (ลทัธิทอ้งถิน่) ใชเ้ป็นที่ประกอบพธีิกรรมซึง่เป็นลทัธิบูชาไฟ 

เป็นลทัธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสตจ์ะเขา้เมือ่ 1,700 ปีก่อนคริสตกาลและยงัมหีอ้งต่างๆ 

ซึง่คาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสตท์ี่สรา้งขึ้นในช่วงศตวรรษที ่9 
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น าท่านออกเดนิทางกลบัไปยงั กรุงทบิลซิี ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง โดยประมาณ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 

วนัท่ีหา้   อทุยานซาลกา แคนยอน – สะพานเพชรแกว้  – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จยี – มหาวิหารศกัด์ิสทิธ์ิทบิลซิี – ม้ือค า่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั เขตอนุรกัษธ์รรมชาติซาลกา แคนยอน (Tsalka Canyon) 

อทุยานยอดนิยมส าหรบัพกัผ่อนในวนัหยุดของชาวเมอืง เยี่ยมชม สะพานเพชรแกว้ (Diamond Bridge) 

สะพานแห่งนี้ก่อสรา้งขึ้นจากความร่วมมอืของบริษทัสญัชาตอิสิราเอลและจอรเ์จยี ในนามกลุ่ม Kass Group 

โดยผูส้รา้งไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากรูปทรงและที่ต ัง้ของหุบเขา 

และมจีดุมุ่งหมายเพือ่สรา้งสถาปตัยกรรมทีน่่าตื่นเตน้และน่าจดจ าส าหรบัผูม้าเยอืน ตวัสะพานมคีวามยาว 240 เมตร 

ความสูงเหนือหุบเขา 280 เมตร บริเวณชัน้ลา่งของอาคารเปิดบริการเป็นมนิิบาร ์"Diamond bar" 

สามารถส ัง่เครื่องดื่มและเพลดิเพลนิกบัววิทวิทศันข์องธรรมชาติโดยรอบแบบ 360⁰  

มนี า้ตกและล าธารขนาดเลก็ไหลผ่านอยู่เบื้องลา่ง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

บ่าย น าท่านออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงทบิลซิี เยี่ยมชม เดอะโครนิเคิล ออฟ จอรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) 

เสาหนิสลกัศิลปกรรมแบบเปอรเ์ซยีขนาดใหญ่ จ านวน 16 ตน้ ตัง้อยู่บนภูเขาสูงเป็นจดุชมววิเมอืงมมุสูงทีส่วยงาม 
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สะทอ้นถงึประวตัิศาสตรข์องจอรเ์จยีและผูป้กครองรวมถงึฉากทางศาสนา เสาแต่ละตน้มขีนาดถงึ 10 คนโอบ มคีวามสูงถงึ 

35 เมตร 

ซึง่เสาแต่ละตน้ไดบ้นัทกึเร่ืองราวทางประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีเอาไวใ้นรูปแบบของงานจติรกรรมนูนต า่อนุสาวรียเ์ป็

นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จีย ถูกสรา้งขึ้นโดยจติรกรประตมิากรชาวจอรเ์จีย – 

รสัเซยีและสถาปนิก ชื่อ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิฉลอง 3,000 ปี 

การไดม้าซึง่อ  านาจอธิปไตยของชาวจอรเ์จยีและในวาระ 2,000 ปี 

แห่งการแผ่ขยายของศาสนาคริสตน์ิกายออรโ์ธดอกซใ์นจอรเ์จยี 

 

น าท่านชม มหาวิหารศกัด์ิสทิธ์ิทบิลซิี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออกีชื่อหนึ่งคือโบสถ ์Sameba 

เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออรท์อดอกซจ์อรเ์จีย 

อกีทัง้ยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีม่ขีนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอรเ์ซยี และมคีวามสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร พรอ้มรบัชมการแสดงดนตรีทอ้งถิ่น 

พกัท่ี    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว 
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วนัท่ีหก  ป้อมปราการนาริคาล่า (เคเบิลคาร)์ – Mother of Georgia – โบสถเ์มเตหคี์ – สะพานแห่งสนัติภาพ – 

โรงอาบน ้าแร่โบราณ  มสัยิด จูมาร ์– อสิระชอ้ปป้ิงย่านการคา้ รุสทาเวล ี– สนามบินทบิลซิี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า (เคเบลิคาร)์ สู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการโบราณ สรา้งในราวศตวรรษที ่

4 ในรูปแบบของชูริสทซเิค และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี 

และต่อมาในสมยัของกษตัริย ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิ่มเตมิขึ้นอกี 

ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายว่า 

ป้อมเลก็ ชมรูปปัน้ Mother of a Georgia หรืออกีชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปัน้หญงิสาวสูง 20 

เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบลิซิ ีโดยรูปปัน้นี้สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 

เพือ่ฉลองนครทบลิซิอีายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปัน้ที่สะทอ้นถงึจติวญิญาณและนิสยัของคนจอรเ์จยีไดเ้ป็นอย่างด ี

มอืขา้งหนึ่งของรูปปัน้จะถอืดาบ ส่วนมอือกีขา้งหนึ่งจะถอืแกว้ไวน ์

ซึง่มคีวามหมายว่าหากใครทีม่าเยอืนจอรเ์จยีแบบศตัรูเธอจะใชด้าบในมอืขวาฟาดฟนัใหแ้ดดิ้นแต่หากใครที่มาเยอืนอย่างเป็น 

มติร เธอจะตอ้นรบัดว้ยไวนใ์นมอืซา้ยอย่างอบอุ่นและอิ่มหน าส าราญ 

น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหคี์ (Metekhi Church) โบสถท์ี่มปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ี

ตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาของแม่น า้มทวารี เป็นโบสถห์นึ่งที่สรา้งอยู่ในบริเวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ 

ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษตัริยว์าค ตงั ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดสร้า้งป้อมและโบสถไ์วท้ี่บริเวณนี้ ต่อมาในปี 

ค.ศ. 1278 - 1284  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้เดนิชมบริเวณย่านเมอืงเก่า โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ทีน่ี่มชีื่อเสยีงในเรื่องบ่อน า้รอ้นก ามะถนัธรรมชาต ิ

ชมดา้นนอก มสัยิด จูมาร ์JUMA MOSQUE มสัยดิเก่าแก่ย่านเมอืงเก่า เป็นมสัยดิหนึ่งทีง่ดงามแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได ้

มสัยดินี้สรา้งขึ้นในศตวรรษที ่12 ภายในตกแต่งและประดบัดาดว้ยหนิและโมเสก 
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จากนัน้น าท่านสู่ สะพานแห่งสนัติภาพ เป็นอกีหนึ่งงานสถาปตัยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงทบลิซิ ีออกแบบโดย 

สถาปนิกชาวอติาเลีย่นชื่อ Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาวที ่150 ม. ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั 

เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งทีป่ระเทศอติาล ี

และน าเขา้ส่วนประกอบโดยรถบรรทกุมากกว่า 200 คนั เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในกรุงทบลิซิ ีตัง้เด่นบนแม่น า้มตควารี (Mtkvari 

River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมมุจากในเมอืง 

 

 

 

 

 

จากนัน้ใหท่้านอิสระ ถนนคนเดินรุสทาเวล ี(Rustaveri Street) ชื่อถนนถูกตัง้ขึ้นตามชื่อของกวเีอกชาวจอรเ์จยีในยุคกลาง 

ถนนสายนี้เร่ิมตัง้แต่ใจกลางจตรุสัเสรีภาพ ตามรายทางมอีาคารรา้นคา้ รา้นอาหารและเป็นทีต่ ัง้ส  านกังานอาคารรฐับาล 

โรงละครโอเปร่าทีม่สีถาปตัยกรรมอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง และในยามค า่คืนถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพเิศษ 

ดว้ยการตกแต่งจากการประดบัไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกไดว้่าถนนรุสทาเวล ีเป็นถนนทีส่วยและคุม้ค่าแก่การเยี่ยมชม 
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เย็น   อสิระอาหารเย็น 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี เช็คอนิและรบับตัรโดยสาร 

23.55 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซ ์เทีย่วบนิ XJ 911 ใชเ้วลาเดนิทาง 7 ชัว่โมง 55 

นาท ี !! บริการอาหารและน ้าด่ืม  ทกุท่ีนัง่ !! 

 

วนัท่ีเจด็   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

11.00 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ดว้ยความประทบัใจ 

 

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

 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

เที่ยวฟิน บินตรง จอรเ์จยี กมั-มา-โจ-๊บา (พกั ROOMS HOTEL KAZBEGI) 

7 วนั 4 คืน โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์XJ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 - 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี เสรมิเตียง  

เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี ไม่เสรมิเตียง 
พกัเดี่ยว 

11 – 17 ตลุาคม 65 42,990.- 42,990.- 41,990.- 5,990.- 

25 – 31 ตลุาคม 65 40,990.- 40,990.- 39,990.- 5,990.- 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✔ ตัว๋โดยสารเครื่องบนิชัน้ประหยดั ระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

✔ ภาษนี า้มนั และภาษสีนามบนิ (กรณีภาษนี า้มนัปรบัเพิม่ ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าภาษีทีม่อีตัราเพิ่มตามจริง) 

✔ โรงแรมทีพ่กั มาตราฐาน 3 - 4 ดาวหรือ เทียบเท่า จ านวน 5 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

● หากหอ้งพกัแบบเตยีงคู่มไีมเ่พยีงพอ ทางบริษทัจ าเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นเตยีงเดี่ยว Double bed (DBL) 

✔ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

✔ ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าสมัภาระไม่เกิน 20 กโิลกรมั จ ากดัท่านละไม่เกิน 2 ใบ 

✔ ค่ารถรบั – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

✔ ภาษภีาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

✔ ค่าประกนัชวีติและอุบตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว ความคุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม ์(อาจะมีการเปลี่ยนแปลง) 

- กรณีเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบตัเิหต ุคุม้ครองในวงเงนิไม่เกิน 1,000,000 บาท  

- กรณีการรกัษาพยาบาล (ต่ออบุตัเิหตแุต่ละครัง้) คุม้ครองในวงเงนิไม่เกิน 500,000 บาท 

หมายเหต ุ; จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิสูงสุดต่อเหตแุต่ละครัง้ 50,000,000 บาท  
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อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
× ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดินทางต่างชาต ิค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ(Re-

Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัท า) 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อ

กและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้สองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอรเ์จีย) 

× ค่าปรบั ส าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางที่เกินจากที่ทางสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ ทปิคนขบัรถ ท่านละ 2,000 บาท ทริป/ท่าน (ช าระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึ้นอยู่กบัความพงึพอใจในบริการทีท่่านไดร้บั 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.  กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยส่งแฟกซห์รืออเีมลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

เพือ่ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.  ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 20 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการ 

เดนิทางของท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรือตามค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการที่ 

ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 50 วนั บริษทัฯ คืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง ตามระเบยีบ พระราช 

บญัญตั ิธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก ์ดงัม ีค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ ค่ามดัจ าโรงแรม ค่ารถ ค่าธรรมเนียมวซี่า รวมไปถงึรา้นอาหาร 

● สามารถศึกษารายละเอยีดเพิ่มเติมโดยคน้หา พระราชบญัญติั ธุรกจิน าเท่ียวและมคัคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

2.  ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์70% 

3.  ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนัเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.  ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯ เป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าอนุมตั ิหากยกเลกิการเดนิทาง บริษทัฯ  

ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทาง ข ัน้ต า่ 30+ ท่าน รวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

● กรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,500 บาท 
● กรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 15 – 19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,500 บาท 
● กรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 20 – 29 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.  หากประเทศจอรเ์จยี มปีระกาศค าส ัง่ระงบัหรือยกเวน้ใหผู้ถ้อืหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทยประเภทบคุคลธรรมดา ตอ้งท าค ารอ้งขอ 

อนุญาตเขา้ประเทศจอรเ์จยี (วซ่ีา) ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค ารอ้งขอวซ่ีาและค่าบริการเพิม่เตมิ 
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3.  บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ  

ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.  บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดั 

ดา้นภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ 

ส่วนมากเป็นส าคญั 

5.  รายการทวัรน์ี้ เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) เท่านัน้ 

6.  อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นราคาค่า 

บริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรือ 

อตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.  ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการ 

8.  หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได  ้

9.  ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา 

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได  ้

10.  กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบิน  

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิให  ้

ส าหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 

11.  มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การ 

ไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการ 

รา้ย และ อื่นๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการก 

ระท าดงักลา่วทัง้สิ้น 

13.  หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่ 

อยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมด 

14.  ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ย 

ตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วนี้  

15.  ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบ 

ใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.  บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมสีาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบนิ  

บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.  บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ 

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง  

หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัเิหตุต่าง ๆ 

18.  บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่ก่ียวขอ้งกบั  

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตุในรายการ 
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ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

21. กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋การเดนิทางทุกประเภท กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับ 

เปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ 

ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22.  หนงัสอืเดนิทางของท่านตอ้งมอีายุการใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน หรือ 180 วนั (วนักลบั) 


