
 
 

จอรเ์จยี 6 วนั 4 คนื (บนิตรงXJ) 

 ซุปตาร…์ อะไรนะ หะ๊!!! จอรเ์จยี ภาค 2 
ก าหนดเดนิทาง มนีาคม – พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบนิ AIR ASIA X  (XJ) 

 บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่งทกุทีน่ ัง่ 

 น ัง่รถ 4WD สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซสั ชมโบสถเ์กอรเ์กตี ้

 ขึน้กระเชา้ชมไฟฟ้าชมป้อมนารคิาลา่ ชมบรรยากาศ 

 ลิม้รสชาตขิอง ไวนท์อ้งถิน่ ณ Khareba Winery  

 เดนิชอ้ปป้ิง ชวิๆ ณ ถนนคนเดนิชาเดอนี ่

 พเิศษ...!!! ดืม่ด า่ดนิเนอรม์ือ้ค า่ พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง  



 
 

  
วนัแรก   กรงุเทพมหานคร-ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง 

 

23.50 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง เคาทเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง น าทา่นเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่10 - 15 มนีาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่13 - 18 มนีาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่17 - 22 มนีาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่20 - 25 มนีาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่24 - 29 มนีาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่27 มนีาคม - 1 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่31 มนีาคม - 5 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่3 - 8 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่7 - 12 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่14 - 19 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่17 – 22 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่24 - 29 เมษายน 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563 31,888.- 4,990.- 

วนัที ่30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 31,888.- 4,990.- 

วนัที ่1 - 6 พฤษภาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่4 – 9 พฤษภาคม 2563 29,888.- 4,990.- 

วนัที ่5 – 10 พฤษภาคม 2563 29,888.- 4,990.- 



 
 

วนัทีส่อง   กรุงเทพฯ - ทบลิซิี่ – โบสถเ์มเตหค์ ี– ข ึน้กระเช้าชมป้อมนารคิาล่า – Mother of 

Georgia โรงอาบน า้ – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิชาเดอนี ่

03.00 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที่ยวบนิที ่

XJ008 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ชม. 45 นาท ีบรกิารอาหารและน า้ดืม่ 2 มือ้ทกุทีน่ ัง่ 

08.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจอรเ์จยี ชา้กวา่ประเทศ

ไทย 3 ช ัว่โมง) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  น าท่านรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้

จากนัน้นท่านชม โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) โบสถเ์กา่แกข่องเมอืงซึง่มรีูปปั้นของ 

Vakhtang Gorgasali  กษัตรยิแ์ห่งไอบเีรยี  โบสถท์ีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ยูคู่่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ี

ตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาของแมน่ ้า Mtkvari เป็นโบสถห์นึง่ทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศัยอยู ่

กษัตรยิว์าคตังที ่1 แหง่จอรก์าซาล ีและไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณนี ้ในปี ค.ศ.1278-1284  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึง่เป็นป้อม

โบราณ สรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค และตอ่มาในราวศตวรรษที ่7 สมัยของ

ราชวงศอ์มูยัยาดไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี และต่อมาในสมัยของกษัตรยิ ์เดวดิ (ปีค.ศ.

1089-1125) ไดม้ีการสรา้งเพิม่เตมิขึน้อีก ซึง่ต่อมาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ได ้

เรียกชือ่ ป้อมแห่งนี้ว่า นารนิ กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little 

Fortress) ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรอือกีชือ่หนึง่คอื Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญงิ

สาวสงู 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลาก ิ(Solo Laki Hill) ในนครทบลิซิ ีโดยรูปปั้นนี้สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1958 เพือ่ฉลองนครทบลิซิอีายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นทีส่ะทอ้นถงึจติวญิญาณและ



 
 

นสิัยของคนจอรเ์จยีไดเ้ป็นอยา่งด ีมอืขา้งหนึง่ของรูปปั้นจะถอืดาบ สว่นมอือกีขา้งหนึง่จะถอืแกว้

ไวน์ ซึง่มคีวามหมายว่าหากใครทีม่าเยอืนจอรเ์จยีแบบศัตรูเธอจะใชด้าบในมอืขวาฟาดฟันใหแ้ด

ดิน้ แตห่ากใครทีม่าเยอืนอยา่งมติรไมตร ีเธอจะตอ้นรับดว้ยไวน์ในมอืซา้ยอยา่งอบอุน่และอิม่หน า

ส าราญ  

น าทา่นชม มหาวหิารศกัดิส์ทิธิท์บลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอือกีชือ่หนึง่

คอืโบสถ ์Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรท์อดอกซจ์อรเ์จีย อกีทัง้ยังถูกจัดใหเ้ป็น

สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีม่ขีนาดใหญ่มากทีสุ่ดในแถบอ่าวเปอร์เซยี และมคีวามสูงเป็นอันดับ 3 

ของโลก  

จากนัน้ชม โรงอาบน า้แรเ่กา่แก่ (Bath Houses) ที่นี่มชี ือ่เสยีงในเรือ่งบ่อน ้ารอ้นก ามะถัน

ธรรมชาต ิ(Sulphur Spring Water) จากนัน้ใหท้่านอสิระ ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni 

Street) ซึง่เป็นถนนใหญข่องเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยโุรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่ ี

รปูรา่งลักษณะใหญโ่ตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ มากมาย และ

ตามบรเิวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอนัหลากหลาย 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม Best Western Art Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม   ทบลิซิี ่– ป้อมอนานูร ี– คาซเบกี ้- น ัง่รถ 4WD – โบสถเ์กอรเ์กตี ้– อนุสรณ์สถานจอ

รสัเซยี จอรเ์จยี 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคัญ เป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า 

Georgian Military Highway สรา้งขึน้โดยสหภาพโซเวยีต สมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้าร

ปกครอง ส าหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายังภมูภิาคแห่งนี้ น าท่านออกเดนิทางสู ่เทอืกเขาคอเคซสั 

(Greater Caucasus) เป็นเทอืกเขาสงูขนาดใหญ่แห่งหนึง่ของทวปียโุรป มคีวามยาวประมาณ 

1,100 กม.และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวา่ง สหพันธรัฐรัสเซยีและสาธารณรัฐจอรเ์จยี ระหว่างทาง

ใหท้า่นไดช้ม ป้อมอนานรู ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก ่ถูกสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่

16 – 17 ปัจจุบันยังคงมซีากก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการ เปรยีบเสมอืนม่านทีซ่อ่นเรน้ความ

งดงามของโบสถ์ ทัง้ 2 หลังที่ตัง้อยู่ภายใน ซึง่เป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมหีอคอยทรง

เหลีย่มขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมา จะมองทัศนียภาพที่

สวยงามของอา่งเก็บน ้าชนิวาร ี(Zhinvali)  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi)  หรอืปัจจบุนัเรยีกวา่  

เมอืงสเตปนัสมนิดา (Stepansminda) ชือ่นีเ้พิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลังจากนักบญุนกิายออร์

โธดอกซ ์ชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาสนาขึน้ เมอืงนี้เป็น

เมืองเล็ก ๆ ตัง้อยู่ร ิมฝ่ังแม่น ้ าเทอร์กี้ ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส 

(Caucasus) ทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี มภีมูทิัศน์ทีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของ

ยอดเขาคาซเบกี ้  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซสั (Caucasus) 

น าทา่นไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) ซึง่ถกูสรา้งขึน้ใน

ราวศตวรรษที ่14 มอีกีชือ่เรยีกกันว่า ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกัน

ของโบสถศ์ักดิแ์หง่นีส้ถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของ แมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบกี ้

(ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสถานทีท่่องเทีย่วตามความเหมาะสม หากมหีมิะปิด

กัน้ถนน โดยจะค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก)   จากนั้นแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซยี–

จอรเ์จยี อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่ บนเนนิเขา ถนนจอรเ์จยีนมลิแิทรไีฮเวย ์เป็นจุดชมววิที่

สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของ

สนธสิญัญาจอรจ์เีอฟสก ี(Treaty of Georgievski) และความสมัพันธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีต และ

จอรเ์จยี 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม Gudauri Loft หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 



 
 

วนัทีส่ ี ่ คาซเบกี ้– เมอืงกอรี ่– พพิธิภณัฑส์ตาลนิ – อพุลสิซเิค ่- เมอืงมสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอ

เวร ี- วหิารจวาร ี– ดนิเนอร+์ไวน+์ชมโชวท์อ้งถิน่ 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงกอรี ่(Gori) เมอืงแห่งประวัตศิาสตร ์เป็นทีรู่จ้ักกันดวี่าเป็น บา้นเกดิ

ของ “โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผู ้ ปกครองสหภาพโซเวยีต ใน

ยคุศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีง เรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอร ี 

น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Joseph Stalin Museum) ผูน้ าของลัทธคิอมมวินสิต ์เป็น

คลังขอ้มลูหลักของอาคารทีซ่บัซอ้นคอื หอศลิป์ ขนาดใหญ่ในรูปแบบ กอธคิของสตาลนิ เริม่ขึน้

เมือ่ปี พ.ศ. 2494 ในฐาน ะพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร์แห่งลัทธสิังคมนยิม แต่อย่างเห็นไดช้ัดว่า

ตัง้ใจจะเป็นอนุสรณ์แกส่ตาลนิผูเ้สยีชวีติในปี พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนทิรรศการถูกแบง่ออกเป็น

หกโถง ตามล าดับเวลาและมีหลายรายการที่ถูกตอ้งหรือถูกกล่าวหาโดยสตาลิน รวมทั ้ง

เฟอร์นเิจอรส์ านักงานของเขาผลงานส่วนตัวและของที่ระลกึที่เขาท าไวต้ลอดหลายปีทีผ่่านมา 

นอกจากนี้ยังมภีาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่ายภาพวาดและบทความในหนังสอืพมิพ ์การ

แสดงผลสรปุดว้ยหนึง่ในสบิสองชดุของ หนา้กาก แหง่ ความตาย ของสตาลนิถา่ยไมน่านหลังจาก

ทีเ่ขาเสยีชวีติ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ อุพลสิชเิค ่หนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีารตัง้

ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กวา่ 3,000 ปีกอ่น ในอดตีชว่ง 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) มสิเคตา้ เคยเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของ

ประเทศจอรเ์จยี สมัยอาณาจักรไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยี

ในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีส่ าคัญ และมอีายเุกา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยี 

อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีน โบราณสถานแห่งเมอืงมสิเคตา้ 

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

น าท่านชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitkhoveli Cathedral) ซึง่ค าว่า Sveti หมายถงึ "เสา" 

และ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" เรยีกง่าย ๆ รวมกันก็คอืวหิารเสาทีม่ชีวีติ โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็น

ศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญ่

เป็นอนัดับสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมา

นับถอืศาสนาครสิต ์ ยคุโบราณกอ่นยคุกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชว่ง 500 

ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชว่งทีเ่มอืงนี้มี

ความเจรญิสุดขีดคือ ในช่วงครสิตวรรษที่ 9 ถงึ 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วง

ครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้ง ท่านจะไดพ้บกับศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาด

ใหญ่ทีช่าวเพแกน (ลัทธทิอ้งถิน่) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิชูาไฟ เป็นลัทธขิองคน

ในแถบนี้ก่อนทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมือ่ 1,700 ปีก่อน และยังมหีอ้งต่าง ๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถ์

เกา่แกข่องชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9  



 
 

จากนัน้น าท่านชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนา

แบบจอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซ ์ สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภเูขาทีม่แีมน่ ้าสอง

สายไหลมาบรรจบกัน คอื แมน่ ้ามคิวาร ีและแมน่ ้าอรักวแีละหากมองออกไปเมอืงมทิสเคตา้ไปยัง

บรเิวณทีก่วา้งใหญซ่ึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักรของไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ !!! ทานอาหารพรอ้มชมโชวแ์ละดืม่ไวนท์อ้งถิน่

จอรเ์จยี 

ทีพ่กั โรงแรม Best Western Art Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  เมอืงทบลิซิี ่- เมอืงซกินาล ี- หมูบ่า้น Velistsikhe – ไรไ่วนค์าเรบา – ทบลิซิี ่

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซกินาก ี(Sighnaghi City) ซึง่เป็นเมอืงศูนยก์ลางการปกครองเขตซกิ

นาก ีในจังหวัดคาเคตทีีอ่ยูท่างดา้นใตข้องประเทศ ซึง่ห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ 110 กม. เป็น

เมอืงเล็กๆทีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 4,000 คนมกีารปลูก

พชืพันธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่นพันธุต์่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทีม่กีารท า

เหลา้ไวน ์ผลติพรม และผลติอาหารทีส่ าคัญของจอรเ์จยี ซึง่ต่อมาไดรั้บการบรูณะและปรับปรุงให ้

มคีวามเจรญิรุ่งเรือง พรอ้มกับสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย จงึท าใหม้ชี ือ่เสยีงส าหรับ

นักทอ่งเทีย่วใหท้า่นไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินาก ีทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณเทอืก

คอเคซสัใหญท่ีม่ภีมูอิากาศแบบสีฤ่ดใูนหนึง่ปีและมอีณุหภมูปิานกลาง ในฤดรูอ้นมอีณุหภมูสิงูทีส่ดุ

ประมาณ 25 องศาเซลเซยีส สว่นในฤดหูนาวอณุหภมูจิะอยูท่ีป่ระมาณ 1 องศา  

เดนิทางสู ่วหิารบอด ี(Bodbe Monastery) ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่อง เมอืงซนิากี ้(Sighnaghi) 

เป็นวหิารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในครัง้แรกราว

ศตวรรษที ่9 และตอ่มาในศตวรรษที ่17 ก็ไดม้กีาร  สรา้งต่อเตมิขึน้มาอกี จนกระทั่งวหิารแห่งนี้มี

ความส าคัญและเป็นหนึง่ในวหิารทีจ่ะมนี าทอ่งเทีย่วเดนิทางมาท าพธิแีสวงบญุ 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ไดเ้วลาพา ทกุทา่นเดนิทางไป หมูบ่า้น Velistsikhe Villages หมูบ่า้นทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งของการ

ท าไวน์ใหทุ้กท่านได ้ ทดลองชมิไวน์ ซึง่ประเทศจอรเ์จยีเป็นแหล่งการเนดิไวน์และผลติไวน์ มา

อยา่งนอ ้ย 8,000 ปี  

พาทกุทา่นชม ไรไ่วน ์Khareba ซึง่เป็นทีท่ีผ่ลติไวนใ์นวธิดีัง้เดมิเพือ่ทีจ่ะรักษาประเพณีการผลติ

ไวน์ทีเ่ป็นเอกลัษณ์ของประเทศจอรเ์จยีรวมกับการใชเ้ทคโนโลยใีหมเ่พือ่ใหไ้ดไ้วน์ทีม่คีุณภาพดี

ยิง่ขึน้ โดยทีน่ีจ่ะมพีันธุอ์งุน่พืน้เมอืงอยา่ง  Saperavi, Ojaleshi, Otskhanuri Sapere, Aladasturi 

ฯลฯ จากนัน้น าทา่นกลับสู ่เมอืงทบลิซิ ีTbilisi 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม Best Western Art Hotel หรอืเทยีบเทา่ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  สนามบนิทลลิซิ ี- กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิทลลิซิ ี

09.45 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง โดยสายการบนิ  AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ009 (บนิตรง) บรกิารอาหารและน ้าดืม่ 2 มือ้ทกุทีน่ั่ง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชม. 45 นาท ี

19.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 10,000.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลง

เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวน

สทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิ

ภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษิทัก่อนท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบใดๆ

ท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตาม

กฎหมายของประเทศจอรเ์จยีสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 20 กก./ท่าน ไมเ่กนิ 2 ใบ และ ถอืขึน้เครือ่งไดท้่าน

ละ 7 กก./1ใบ 

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศจอรเ์จยี ส าหรับหนังสอืเดนิทางอืน่ๆทีไ่มใ่ชข่องไทย 100 USD 

× กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

× คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ) ในสว่น

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจการบรกิารทีท่า่นไดร้บั 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 30 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล 

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก

ไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 



 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ:  

 ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่

ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของจอรเ์จยี หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศจอรเ์จยี สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ



 
 

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออก
ตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิช่นนั้นทางบรษัิทฯ จะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

17. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้   ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

จอรเ์จยีโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและจอรเ์จยี 

ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง

ดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................ วันเดนิทาง..................................................... 

ชื่ อ ผู ้ต ิ ด ต่ อ  ( ผู ้จ อ ง )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  โ ท ร

...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักที่ใชท้ั ้งหมด.. . . . . . . . . . .ห อ้ง  (TWIN. . . . . . . . . . .  /DOUBLE………...  /  SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 
 

(..............................................................) 


