
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 วนั 3 คนืดนิแดนสองทวปี  “จอรเ์จยี”  

::: สญัลกัษณ์ของจอรเ์จยี Gergeti Trinity Church โบสถโ์บราณกลางหบุเขา ::: 
สมัผสัความหนาว ทา่มกลางหมิะหนานุม่ ณ ลานสกชีือ่ดงั สนุกสนานเพลดิเพลนิเต็มอิม่  

 

ชมวฒันธรรมเกา่แก ่ วหิาร  l  โบสถ ์ l  ป้อมปราการ 
เดนิทางโดยสายการบนิยเูครนแอรไ์ลน ์(PS) 

ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 2,000 บาท,ทา่น/คา่ทปิหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยูก่บัความพงึพอใจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิเคยีฟ - สนามบนิทบลิซิ ิ(ประเทศจอรเ์จยี) 

09.30 น.  คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิยเูครนแอร์

ไลน ์(PS) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ. 

12.05 น. เดนิทางสู ่จอรเ์จยี โดยสายการบนิยเูครนแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่PS272 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)   

17.55 น. ถงึ สนามบนิเคยีฟ ประเทศยเูครน นําทา่นรอตอ่เครือ่งเพือ่เดนิทางสูส่นามบนิทบลิซิ ิ

20.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิ ิจอรเ์จยี โดยสายการบนิยเูครนแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่PS517 

01.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิ ิ(ประเทศจอรเ์จยี) จอรเ์จยี(Georgia) เดมิปี พ.ศ. 2534-2538 เรยีกวา่ สาธารณรัฐ

จอร์เจีย เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลดําในคอเคซัสตอนใต ้ในอดีตเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของ

สหภาพโซเวยีต มอีาณาเขตทางเหนอืจรดประเทศรัสเซยีทางใตจ้รดประเทศตรุก ีประเทศอารม์เีนยีและประเทศ

อาเซอรไ์บจาน (เวลาทอ้งถิน่จอรเ์จยีชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.) นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก L PLAZA HOTEL TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง  ทบลิซิ ิ- ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) - ★ OPTION โบสถเ์กอเกตี ้ทรนีติ ี ้(Gergeti Trinity 

Church) - ★ ลานสกกีดูาอรู ี(Gudauri Ski Resort) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางตามทางหลวงที่สําคัญซึ่งเป็น

เสน้ทางสําหรับใชใ้นดา้นการทหารที่ เ รียกว่า 

“Georgian Military Highway” ไดถ้กูสรา้งขึน้

โดยสหภาพโซเวยีตในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใต ้

การปกครองเป็นถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะนําสูเ่ทอืกเขา

คอคาซัสใหญ่ “Greater Caucasus” ทีม่คีวาม

ยาวประมาณ 1,100 ก.ม. ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดน

ระหว่างรัสเซยีและจอร์เจยี ระหว่างทางใหท้่านได ้

ชม ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) เป็นสถานที่

ก่อสรา้งอันเก่าแก่มีกําแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่ร ิม

แม่ น้ําอรักวี ซึ่งถูกสรา้งขึ้นใหเ้ป็นป้อมปราการ

ใน ศตวรรษที ่16-17 ภายในยังมโีบสถ ์2 หลังที่

ถกูสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยังมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้

ตระหง่านอยู ่ทําใหเ้ห็นภาพทวิทัศน์อันสวยงามของ

เบื้อ งล่ า งและอ่ า ง เ ก็บ น้ํ าซิน วาลี  “Zhinvali 

Reservoir”  

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ 

29 พฤศจกิายน-3 ธนัวาคม 2562 30,903 6,500 PS 

8-12 ธนัวาคม 2562 29,992 6,500 PS 

13-17 ธนัวาคม 2562 31,913 6,500 PS 

20-24 ธนัวาคม 2562 31,913 6,500 PS 

29 ธนัวาคม -2 มกราคม 2563 33,933 6,500 PS 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ OPTION โบสถเ์กอเกตี ้ทรนีีตี ้เปลีย่นประสบการณ์เดนิทาง โดยน่ังรถเล็กเดนิทางสู ่โบสถเ์กอเกตี ้ทรนีีตี ้ (Gergeti 

Trinity Church) โบสถท์ีต่ัง้อยูส่งูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,170 เมตร เป็นโบสถใ์นนกิายโปรแทสเทนซ์

ทีเ่ชือ่ในหลักตรเีอกภาพ อาคารโบสถแ์ละหอระฆังสรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่14 ในเวลานัน้เป็นโบสถค์รสิต์

เพยีงแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่นจังหวดัคาว ีปัจจบุันดว้ยการสรา้งทีม่เีอกลักษณ์ของโบสถโ์บราณทีส่รา้งบนเขาสงูชนั 

ทําให โ้บสถ์แห่งนี้ กลายมาเ ป็นสัญลักษณ์ประ จําประเทศจอร์เจีย  ชมวิวของเทือกเขาคาซเบก ี

(Mt.Kazbeghi) ทีง่ดงามตระการตา  (คา่ออพชั่นโบสถเ์กอเกตี ้ไม่รวมในคา่ทัวร ์สนใจตดิต่อสอบถามไดท้ี่

ไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรค์ะ) (**หมายเหต ุ การเดนิทางเทีย่วชมสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่นี้  ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ 

ณ วนัเดนิทาง โดยจะคํานงึถงึความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก) 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) โดยวิง่ไปตามหบุเขาทีอ่ยูบ่นสองฝากฝ่ังของแมน้ํ่าอรักวี

เมอืงกดูาอรู ีเป็นเมอืงสําหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอคาซัสใหญ่ทีม่ี

ความสงูจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นแหลง่ทีพั่กผอ่นเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะ

นยิมมาเลน่ในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา    

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

★★ Ski ★★ นําทา่นเขา้สู ่สกรีสีอรท์กดูาอรู ี(Gudauri Ski Resort) ลานสกตีดิอันดับโลก ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับกฬีา

ฤดูหนาว ใหท้่านเล่นหมิะไดอ้ย่างเต็มที่ในส่วนทีบ่างท่านตอ้งการเล่นสก ีกรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์และตอ้ง

เตรยีมรา่งกายใหพ้รอ้ม (หมายเหต ุ: คา่ใชจ้า่ยตดิตอ่หัวหนา้ทัวร ์ไมร่วมคา่เชา่อปุกรณ์สก,ีเครือ่งเล่น คา่เชา่

ชดุกันหนาว กรุณาเตรยีมถุงมอื ผา้พันคอ แวน่กันแดดและเครือ่งกันหนาวใหพ้รอ้ม) ลานสกมีหีลายโซน ทัง้

ลานหัดเลน่และโซนสําหรับเด็ก อสิระใหท้่านไดเ้ลน่หมิะตามอัธยาศัย สว่นทีท่า่นทีไ่มไ่ดเ้ลน่สก ีสามารถเก็บ

ภาพบรรยากาศทีส่วยงาม จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุทบลิซิ ิ

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั L PLAZA HOTEL TBILISI หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม  ทบลิิซิ - วหิารศกัดิส์ ิทธิ์ทร ิน ิต ี้ (Trinity Cathedral) - ข ึน้กระเช้าสู่ยอดเขามตตัสมินดา 

(Mtatsminda Mountain)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ

แห่งจอร์เจีย เป็นศูนย์กลางการปกครองและย่านเศรษฐกจิของ

ประเทศจอร์เจีย ทบลิีซมีีประชากรประมาณ 1,473,551 คน 

เมอืงนี้มธีรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์เพราะมแีหล่งน้ํามากมาย วาคตัง 

กอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่คารต์

ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงนี้ข ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่4 ทบลิซีเีป็น

ศูนยก์ลางอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมภิาคคอเคซัส 

เมืองนี้อยู่ในสายหนึ่งของเสน้ทางสายไหมและปัจจุบันยังสําคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการคา้ 

เนื่องจากทีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตัดระหวา่งทวปีเอเชยีกับทวปียโุรป ทบลิซี ีตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าครูา (Kura) หรอืเรยีกวา่

แมน้ํ่ามตควาร ี(Mtkvari) มเีนื้อที ่372 ตารางกโิลเมตร ชาวทบิ

ลซีสีว่นใหญนั่บถอืศาสนาครสิตน์กิายอสีเทริน์ออรท์อดอกซ.์ 

นําท่านเขา้ชม วหิารทรนิิตี ้(Trinity Cathedral) ชมวหิาร

ศักดิส์ทิธิข์องบทลิซิศีาสนาครสิต ์นิกายออโธด๊อกซ ์Orthodox 

ทีเ่ป็นศาสนาทีม่คีวามแพรห่ลายในประเทศจอรเ์จยี เพราะในอดตี

ประเทศนี้เคยเป็นเมอืงอยู่ภายใตก้ารปกครองของประเทศรัสเซยี 

สามารถจคุนทีม่าบชูาไดถ้งึ 15,000 คน ถอืวา่เป็นโบสถท์ีส่งูทีส่ดุ

ในโลกของศาสนาครสิตน์กิายออเธอรด์อ๊กซ ์Orthodox  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C


 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นํ า ท่ า น เ ดิน ท า ง สู่  ย อ ด เ ขา ม ตั ต สมินด า  ( Mtatsminda 

Mountain) โดยกระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูจ่ดุชมววิทีส่ามารถชมเมอืงได ้

อย่างสวยงาม ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงหลวงแห่งจอรเ์จยี ท่านสามารถ

เก็บภาพบรรยากาศมุมสูง 360 องศาที่จะเห็นววิโดยรอบเมือง

ทัง้หมด อสิระถา่ยรปูชมววิตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย. 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั L PLAZA HOTEL TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ทลบิซิ ิ- ชอ้ปป้ิงถนนรสุตาเวล ี- สนามบนิทบลิซิ ี- สนามบนิเคยีฟ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชอ้ปป้ิงใจกลางกรุงทบลิิซี ถนนรุสตาเวลี (Rustaveli 

Avenue) ถนนสายหลักของเมอืงทีม่กีลิน่อายแบบยุโรป ถนน

สายนี้มทีัง้ทําเนียบรัฐบาล โบสถ์เก่าแก่ โรงเรยีน หอ้งสมุด โรง

ละครและเป็นถนนทีค่กึคักทีสุ่ด มรีา้นคา้ทีข่ายสนิคา้แบรนดเ์นม

หลากหลายยีห่อ้และยังมขีองทีร่ะลกึพืน้เมอืง งานศลิปะรมิถนนที่

วางขายตลอดรมิสองขา้งทาง อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ เลอืกชมของทีช่อบตามอัธยาศัย จนถงึเวลา

นัดหมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์

,คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวนัและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทวัร.์ 

 นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตทิบลิซิ ีเพือ่ตรวจเอกสารการเดนิทาง (ท่านตอ้งเผือ่เวลาพอสมควร 

เนือ่งจากเป็นสนามบนิทีม่กีารตรวจกระเป๋า และสิง่ของตา่ง ๆ อยา่งละเอยีดและคอ่นขา้งเขม้งวด)  

17.15 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิยเูครนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่PS516 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)   

18.20 น. ถงึ สนามบนิเคยีฟ ประเทศยเูครน   นําทา่นรอตอ่เครือ่งเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศไทย 

19.55 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิยเูครนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่PS271 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ   

09.55 น.    ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ..................... 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลูกคา้รับทราบ

ตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุ

ไฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทุก

กรณี. 

ฤดูหนาวมีข้อควรระวงั  : สภาพอากาศจะมืด เ ร็ว  สี่โมงเ ย็นก็มืดแลว้  สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะปิดเ ร็วไป  

1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบ

หมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

*ประเทศจอร์เจียเป็นประเทศที่เราคนไทยสามารถไปเที่ยวไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งขอวีซ่า (Visa) ที่สําคัญเราสามารถพํานักอยู่ใน

ประเทศนี้ได ้365 วัน* 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 คา่โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 

× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 30 ทา่น หากตํา่กวา่กําหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่

เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

งดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 

20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมื่อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มา

ให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 

หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้

และบรษัิท 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ

ในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของรัสเซยี หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา

ในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่

อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศรัสเซยี สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทาง

นัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 




