
GEORGIA (6D4N)  
“TBS07 XJ GEORGIA IN DREAM ทบลิิซ่ี - คาซเบกี ้- มิทสเตต้า - ซิกนากี” 

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 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. ( 1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 
 
 
 



 

DAY 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินกรุงทบลิิซี        (-/-/-)  

23.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหนา้ทวัร์ให้ค  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

DAY 2 สนามบินกรุงทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ย่านเมืองเก่าทบลิิซี - ป้อมนาริคาร่า – 
ถนนคนเดินชาเดอนี ่           (-/L/D) 

03.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ 

XJ008 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง 45 นาที   

** มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน 2 ม้ือทุกท่ีนัง่ ** 

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

น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.
ในจงัหวดัคาร์ทล่ีทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจียเมืองน้ีนบัว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และใน
ปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มิสเคตา้ และเทียนิตี้ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ20,000 คน
เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวตัิศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงไดร้ับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี
ค.ศ.1994 
จากนั้นน าท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์โธ    ด๊อกที่
ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น ้ ามิควารี
และแม่น ้าอรักวีและถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณที่กวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของ
ไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้ งแต่400ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราว
คริสตศ์ตวรรษที่ 5 

 
น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์อีกแห่งหน่ึงที่อยู่ในบริเวณขอ
งมตสเคตา้ท่ีมีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทาง
ศาสนาท่ีศกัดิ์ สิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั
สองของประเทศอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าให้ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต ์และ



ให้ศาสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาด
ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเดินทาง ชม ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี (Old Town of Tbilisi) ซ่ึงจะท าท่านได้พบเห็นความสวยงามและ
สีสันของอาคารบา้นเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและ
ยุโรป ท าให้จอร์เจียมีเอกลกัษณ์และสัญลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดียว 

 
น าท่านชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ท่ีมีประวตัิศาสตร์อยู่คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณ
ริมหนา้ผาของแม่น ้ามทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศยัอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณที่มี
มาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 
จากนั้นน าชมบริเวณ โรงอาบน ้าแร่ก ามะถัน (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียนเรียกว่า Abanot Ubani (อะ
บานู อุบานิ) เป็นสถานท่ีส าหรับแช่น ้าพุร้อนท่ีมีแร่ก ามะถนั ตามต านานเล่าขานว่า ในสมยัพระเจา้วคัตงัที กอร์
กัซลี  นกเหยี่ยวของพระองคไ์ด้ตกลงไปในบริเวณดงักล่าว จึงท าให้คน้พบบ่อน ้าพุร้อนแห่งน้ีขึ้น ลกัษณะของ
โรงอาบน้า คลา้ยๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ่ นผสมรวมกับการอาบน ้ าแบบตุรกี ชมหมู่โรงอาบน ้ าที่มีการ
สร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบนัที่มีรูปแบบตวัอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลงัคาโดม  
บางแห่งมีหอมินาเร่ต ์ขนาบขา้งประดบัดว้ยโมเสคช้ินเล็กทีส่วยงาม 



จากนั้นน าท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจใน
เมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนช่ือ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลกัษณะ
การออกแบบร่วมสมยั เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างท่ี
ประเทศอิตาลี และน าเขา้ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คนั เพ่ือเขา้มาติดตั้งในเมืองทบิลิซี  ท่ีตั้งนั้น
อยู่บนแม่น ้ามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง และยงัมี illuminating ที่จะแสดง
แสงสีจากไฟ LED 
จากนั้นน าท่านขึ้นกระเช้าชม รูปป้ัน Mother of Georgia หรืออีกช่ือหน่ึงคือ (Karin Qala) เป็นอนุสาวรียท์ี่ถือ
เป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมือง ตั้งอยู่ท่ียอดเนินเขาของกรุงทลิบิซี ประเทศจอร์เจีย เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองการ
ก่อตั้งกรุงทลิบิซีครบรอบ 1,500ปี รูปป้ันน้ีออกแบบโดยประติมากรชาวจอร์เจีย ปี และเป็นรูปป้ันท่ีสะทอ้นถึง
จิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี มือขา้งหน่ึงของรูปป้ันจะถือดาบ ส่วนมืออีกขา้งหน่ึงจะถือ
แกว้ไวน์ ซ่ึงมีความหมายว่าหากใครท่ีมาเยือนจอร์เจียแบบศตัรูเธอจะใชด้าบในมือขวาฟาดฟันให้แดดิ้น แต่หาก
ใครที่มาเยือนอย่างมิตรไมตรี เธอจะตอ้นรับดว้ยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอ่ิมหน าส าราญ 
จากนั้นน าท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อม
โบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม ่าเสมอกนั 
และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมยัของราชวงศอู์มยัยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยั
ของกษตัริยเ์ดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดมี้การสร้างเพ่ิมเติมขึ้นอีก ซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็
ได้เรียกช่ือป้อมแห่งน้ีว่า นารินกาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress) และต่อมา
บางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กร้ือท าลายไป  

 
จากนั้นพาท่านชม ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ินไอ
แบบยุโรป และอาคารท่ีถูกสร้างขึ้นท่ีมีรูปร่างลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ท่ีมีสินคา้แบรนด์
เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเท้ายงัเต็มไปด้วยร้านค้าท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้าพ้ืนเมืองอัน
หลากหลาย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 
พักที ่  HOTEL ELISI BY GTM, TBILISI โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  



DAY 3  ป้อมอนานูรี – เมืองคาซเบกี ้- โบสถ์เกอร์เกตี ้– เมืองกูดาอรีู                                  (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสร้างอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่ริมแม่น ้ าอ
รักวี ท่ีตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมี
โบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยงัมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าให้เห็นภาพทิวทศัน์อนั
สวยงามของเบ้ืองล่างและ อ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานที่ท่ีส าคญัส าหรับ
น าน ้าท่ีเก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 

 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัได้เปล่ียนมาเป็นช่ือ  สเตพานท์
สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกช่ือ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศัยและก่อสร้าง
สถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้  เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริม ฝ่ังแม่น ้ าเทอร์กี้ที่มีความยาว
ประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่
ปานกลางมีความช้ืนและแห้งแล้งท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มี
อุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนที่หนาวเยน็ที่สุด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 
น าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (Russia – Georgia Friendship Mounment) อนุสรณ์สถานหิน
โคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี 
(Treaty of Georgievski) และความสัมพนัธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวน้ีถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวย
ที่สุดแห่งหน่ึงของจอร์เจีย 



 
จากนั้นน าท่านเปล่ียนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti 
Trinity Church) ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda 
Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถ์ศกัดิ์ แห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮรี อยู่บน
เทือกเขาของคาซเบกี้  ซ่ึงเป็นไฮไลท์ของประเทศจอร์เจีย (การเดินทางโดย 4WD มายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้นอยู่กบั
สภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางให้มากที่สุด  ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้
เน่ืองจากสภาพอากาศ)  

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขา
ของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผ่อน
เล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปก
คลุมอยู่ตลอดเวลา  

ค ่า บริการอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พักที่ APLINA HOTEL, GUDAURI โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 



DAY 4 เมืองกอรี– พิพธิภัณฑ์สตาลิน – อัพลีสต์ซีคห์ – ทบลิิซี – The Chronicle Of Georgia - โบสถ์เซนต์ทรีนิตี ้
(B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองกอรี (Gori) (เดินทางประมาณ 3 ช.ม) เป็นเมืองแห่งประวตัิศาสตร์ เป็นบา้นเกิดของ 
“โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950  
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Museum of Stalin) ท่ีไดร้วบรวมเร่ืองราวและส่ิงของเคร่ืองใชข้อง ท่านสตาบิน 
ตั้งแต่สถานท่ีเกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 
น าท่านชม เมืองอัพลีสต์ซีคห์ (Uplistsikhe) หน่ึงในเมืองถา้เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ี
มานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลถึงค.ศ.500 เมืองน้ี
เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่9 ถึง 11
ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไปท่านจะได้พบ
กับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซ่ึงเป็นลทัธิบูชาไฟซ่ึง
เป็นลทัธิของคนในแถบน้ี  ก่อนที่ศาสนาคริสตจ์ะเขา้มาเมื่อ1700 ปีก่อน และยงัมีห้องต่างๆ ซ่ึงคาดว่าเป็นโบสถ์
เก่าแก่ของชาวคริสตท่ี์สร้างขึ้นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างโดยตดัหินและเจาะลึกเขา้
ไปเป็นที่อยู่อาศยั  

 
จากนั้นพาท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเมืองทบิลิซี (Tbilisi)    
น าท่านชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle Of Georgia) หรือแท่งหินสีด าแกะสลกัขนาดใหญ่
ยกัษ ์บนแท่นหินจะแกะสลกัออกมาเป็นรูปต่างๆและบอกเล่าเร่ืองราวของประเทศจอร์เจียในอดีต สร้างขึ้นโดย 
ซุราป สถาปนิกช่ือดงั เร่ิมสร้างขึ้นเม่ือปี 1985 chronicle of Georgia ประกอบไปดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่ง
สูง 35 เมตร โดยที่แต่ละเสาจะแบ่งบอกเล่าเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ล่างสุดเกี่ยวกบัพระคมัภีร์ ส่วนกลาง คือ 
เร่ืองของชนชั้นสูงในจอร์เจีย และส่วนบนจะเล่าเกี่ยวกบัเหตุการณ์สาคญัของประเทศ  



 
จากนั้นน าท่านชม โบสถ์เซนต์ทรีนิตี ้(Holy Trinity Cathedral) วิหารศกัดิ์ สิทธ์ิของทบิลิซีที่เรียกกนัว่า Sameba 
เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 
ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงท่ีสุด อนัดบัที่ 3 ของโบสถอ์อร์โธด๊อกในโลก 

 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 
พักที่ HOTEL ELISI BY GTM, TBILISI โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  
 

DAY 5 วิหารบอดี – เมืองซิกนากี - ควาเรลี – สวนไร่องุ่น  – เมืองทบิลิซี      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะชมการสาธิตวิธีการท าขนมปังแบบคาเคติที่ บ้านขนมปัง คาเคติ (Kakheti bread) ซ่ึงเป็นขนมปัง

พ้ืนเมืองดั้งเดิมของประเทศจอร์เจีย มีตน้ก าเนิดมาจากจงัหวดัคาเคติ ซ่ึงมีวิธีการอบแบบเตาถ่านชาวจอร์เจียน

นิยมทานกนัในชีวิตประจ าวนั ในอดีตคนท าขนมปังจะแต่งกายดว้ยเส้ือผา้พ้ืนเมืองแบบดั้งเดิม  



น าเดินทางสู่ วิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซ่ึงตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของ เมืองซิกนากี (Sighnaghi City) เป็นวิหาร
ของชาวจอร์เจียนท่ีนบัถือศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในครั้ งแรกราวศตวรรษท่ี 9 และต่อมาใน
ศตวรรษท่ี 17 ก็ไดมี้การ  สร้างต่อเติมขึ้นมาอีก จนกระทัง่วิหารแห่งน้ีมีความส าคญัและเป็นหน่ึงในวิหารท่ีจะมี
น าท่องเที่ยวเดินทางมาท าพิธีแสวงบุญ 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น 

น าท่านสู่เขต ควาเรลี (Kvareli) ที่แปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ที่เป็น 1ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ของ
จอร์เจีย ท่ีที่มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นท าไวน์ โดยมีการท าอุโมงค์สกัดเขา้ไปในภูเขา ขนาดมหึมา 
จ านวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทางเช่ือมแต่ละอุโมงค ์เพื่อให้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม จากนั้นให้ท่าน
ได้ชิมไวน์คูวาเรลี รสเลิศ ไวน์ท้องถ่ินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาคและสามารถซ้ือกลับได้ในราคาย่อมเยาว์  
(ประเทศจอร์เจียมีช่ือเสียงเร่ืองไวน์โดยที่ท่านไม่เคยได้ทราบมาก่อน ไวน์ด า หรือ ไวน์เหลือง เน่ืองด้วยวีธีการ
ท าไวน์และพนัธ์ุองุ่นของจอร์เจียจะมีความพิเศษ ไวน์แดงจะเขม้จนสีออกด า ส่วนไวน์ขาวจะเขม้จนออกเหลือง) 

 
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเมืองทบิลิซี (Tbilisi)   
จากนั้นให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงในห้างแกรอเรีย (Galleria) และเยี่ยมชมความสวยงามของ ถนนคนเดินรุสทาเวลี 
(Rustaveli Street) เป็นถนนที่มีสินคา้มากมาย อาทิของท่ีระลึก ของฝากสินคา้หลายหลายประเภท ให้ท่านได้ช้
อปป้ิง โดยบริเวณน้ีจะมีร้านอาหารช่ือดงัคือ Samikitno ที่เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมงโดยดา้นหนา้ของร้านจะมีป้าย 
I love Tbilisi ที่เหมือนเป็น Landmark ส าหรับการถ่ายภาพของนกัท่องเที่ยว 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ เมนูอาหารท้องถิ่น 



พักที่  HOTEL ELISI BY GTM, TBILISI โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY 6  สนามบินกรุงทบิลิซี - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)              (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย  

09.45น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR  ASIA X เที่ยวบินที่ XJ009  

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง 45 นาที ** มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน 2 ม้ือทุกท่ีนัง่ ** 

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

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

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

 
 

รายละเอียดไฟลท์บิน 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมเีตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ  
12 ปี) 

อัตราเดก็ ท่าน
ละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 
(เดก็อายุไม่เกนิ 

12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน
อัตรา  
ท่านละ 

เดือน มีนาคม 2563 

10 – 15 มี.ค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 
TBS-DMK 09.45-19.00 

29,999 
 

29,999 
 

29,999 5,000 16,900 

13 -18 มี.ค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 
TBS-DMK 09.45-19.00 

31,999 
 

31,999 
 

31,999 
 

5,000 
 

18,900 

17-22 มี.ค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 
TBS-DMK 09.45-19.00 

31,999 
 

31,999 
 

31,999 
 

5,000 
 

18,900 

20-25 มี.ค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 
TBS-DMK 09.45-19.00 

 

31,999 
 

31,999 
 

31,999 
 

5,000 
 

18,900 

24-29 มี.ค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 
TBS-DMK 09.45-19.00 

 

31,999 
 

31,999 
 

31,999 
 

5,000 
 

18,900 

27 มี.ค – 01 เม.ย 63 DMK-TBS 03.00-08.45 31,999 31,999 31,999 5,000 18,900 



 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบนิ) 
 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้

ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 

 

TBS-DMK 09.45-19.00 

31 มี.ค – 05 เม.ย 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 
TBS-DMK 09.45-19.00 

 

31,999 
 

31,999 
 

31,999 
 

5,000 
 

18,900 

เดือน เมษายน 2563 

03-08 เม.ย. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 
TBS-DMK 09.45-19.00 

 

32,999 
 

32,999 
 

32,999 
 

5,000 
 

19,900 

10-15 เม.ย. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 
TBS-DMK 09.45-19.00 

 

36,999 
 

36,999 
 

36,999 
 

5,000 
 

23,900 

24-29 เม.ย. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 
TBS-DMK 09.45-19.00 

 

31,999 
 

31,999 
 

31,999 
 

5,000 
 

18,900 

28 เม.ย – 03 พ.ค 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 
TBS-DMK 09.45-19.00 

 

31,999 
 

31,999 
 

31,999 
 

5,000 
 

18,900 

30 เม.ย – 05 พ.ค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 
TBS-DMK 09.45-19.00 

 

31,999 
 

31,999 
 

31,999 
 

5,000 
 

18,900 

เดือน พฤษภาคม 2563 

01-06 พ.ค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 
TBS-DMK 09.45-19.00 

 

31,999 
 

31,999 
 

31,999 5,000 18,900 

04-09 พ.ค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 
TBS-DMK 09.45-19.00 

 

31,999 
 

31,999 
 

31,999 5,000 18,900 

05-10 พ.ค. 63 
DMK-TBS 03.00-08.45 
TBS-DMK 09.45-19.00 

 

31,999 
 

31,999 
 

31,999 5,000 18,900 



 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอร์เจีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ เชน่    

 - อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานที่ส่าคญั ปิดในวนัส่าคญัทางศาสนาและหรือแมแ้ต่สถานที่ท่องเที่ยวส่าคญัอ่ืนๆ 

อาจจะปิดโดยไม่ไดม้กีารแจง้ล่วงหนา้ หรือการเขา้ชมท่ีเป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที ่

 ผูป้กครองรัฐเขา้เยี่ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ไดม้กีารแจง้ล่วงหนา้ เป็นตน้     

 - เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาตทิั้งรัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดงันั้นอาหารส่วนใหญ่ 

 จะไดร้ับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั        

 - โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะม้ือกลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนม้ือค่่าเร็วท่ีสุด 

 คือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

- เน่ืองจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทด็อกซ์เป็นหลกัมาตั้งแต่ในอดีต ท า 

ให้ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชม ซ่ึงเวลาเขา้โบสถห์รือวิหารตอ้งใชผ้า้คลุม 

ศรีษะ ดงันั้นกรุณาเตรียมผา้คุลมศรีษะไปดว้ย หรือกรณีท่ีไม่ไดน่้าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผา้คลุมให้ 

 

 

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

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ท

บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

** ท่านที่ถือหนงัสือเดนิทางไทย และมีวัตถปุระสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเทีย่ว ประเทศจอร์เจีย ไม่จ าเป็นต้องยืน่ขอวีซ่า โดย

สามารถพ านักได้ไม่เกิน 1ปี ต่อคร้ัง **  

 

 

 



อัตราค่าบริการนี้ รวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เท่ียวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 

  อตัราค่าบริการระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ

ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมนี า้หนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกนิ 7  ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนช้ิน 

แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  

✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่ามคัคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบ้ียประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หัวหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 60 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนั

เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  



× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยู่ที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงนิ 

• กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที 

หากยงัไม่ไดร้ับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท า

จองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรา

มีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆในกรณี

ที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 
• ** ยกเว้น ในกรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ทั้งส้ิน ** 

• **ในกรณีที่ตัดกรุ๊ปหน้าร้าน ห้ามยกเลิกทุกกรณี ถ้าเกิดมีการยกเลิกขออนุญาติยึดเงินมัดจ าทั้งหมด** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิยึดค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทั้งหมด 
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทั

จะหักค่าใช้จ่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
ส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญั

ดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 



• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้ งแรก ตามจ านวนครั้ งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อย่างนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือให้ทุก

ท่านเดินทางตามความประสงคต์่อไป  

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้

ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ ง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีเป็นกรณี

พิเศษทุกครั้ งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

• กรณีท่ีท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพ่ือยืนยนักับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ ง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพ่ือ

เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพ่ือให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจดัเตรียมล่วงหนา้ กรณี

มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีที่ท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีให้ทราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางให้ทางบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน

อย่างนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 



• อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็น

กรณีพิเศษ 

• ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกคา้ที่ไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

ห้องพกัเดี่ยวตามท่ีระบุ 

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั  

• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิส าหรับนักท่องเที่ยวที่ เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีเพ่ือมอบให้เล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ 

จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลา

เดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนั

แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได ้

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะ

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้ งน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ตอ้งการได้รับบริการ  หาก

ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

• กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

• หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 

หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกับแจง้มาท่ี



บริษทัเร็วที่สุด เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที่บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที่

ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

• เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้

ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัให้มากท่ีสุด  

• ขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ

ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

• กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนค่าใชจ้่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

• มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษทั  

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที่ท่านตอ้งการ  

• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั้ งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 
 


