
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 25214 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

จอรเ์จยี 5 วัน 3 คนื  
ซปุตาร.์..ซปุตาร.์..ทะลไุปจอรจ์ยีเลย ออิ ิ!! 

กำหนดการเดนิทาง เดอืน พฤศจกิายน 2565 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 วันแรก       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

 
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่คอย

จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ 
 

 วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ-ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิี-เมอืงมสิเคตา้-วหิารจวาร ี
  วิหารสเวติสเคอเวรี-เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย-มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี- 
  ป้อมนาริคาล่า-Mother of a Georgia-โบสถ์เมเตห์คี-สะพานสันติภาพ-ย่านเมืองเก่า  
  โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่-ถนนชาเดอนี 

 

01.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบิน AIR ASIA X เที ่ยวบินที่ XJ908 
(บริการอาหารร้อน 1 มื้อ) 

08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตทิบิลซิี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นประเทศจอร์เจีย ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)  
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองมสิเคตา้ (Mtskheta) มิสเคต้าเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอ
บีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนา
ที่สำคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3 ,000 ปี ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถาน
แห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994  

 นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ สร้าง
ขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี  

 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(ไมม่รีาคาเดก็) พกัเดีย่ว 

01 - 05 พฤศจกิายน 2565 27,990 4,990 

08 - 12 พฤศจกิายน 2565 27,990 4,990 

ราคาไมร่วมคา่ทิปมคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิ่น ตามทำเนยีม  
ท่านละ 70 USD/ทา่น/ทรปิ  (ชำระที่สนามบนิ) 

สำหรบัหัวหนา้ทัวร์จากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิารของท่าน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง 
"ชีวิต" เรียกง่าย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย 
สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์ เจีย
เปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์  ยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) 
ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญ
สุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้
เป็นเมืองร้าง ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพแกน (ลัทธิท้องถิ่น) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรม
ซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1,700 ปีก่อน และยังมีห้องต่าง ๆ ซึ่งคาดว่า
เป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (1) 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทบิลิซี (Tbilisi) นำท่านแวะถ่ายภาพ เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of 

Georgia) อีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของเมือง ทบิลิซี เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง
นอกเมืองและเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศจอร์เจียผ่านเสาหินขนาดใหญ่จำนวน 16 ต้น โดยเสาหิน
แต่ละต้นนั้นนอกจากจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบแล้ว ยังมีความสูงถึง 35 เมตร และด้วยโครงสร้างอันมหึมาของ
มันน้ันทำให้ The Chronicle of Georgia กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล 

 นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารศักดิ์สทิธิ์ทบลิิซ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba 
เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด
ในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราว

ศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อ
ขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อ
พวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก 
(Little Fortress)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลา

กิ (Solo 
 



 ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลา
กิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็น
รูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี มือข้างหนึ่งของรูปปั้นจะถือดาบ ส่วนมืออีกข้าง
หนึ่งจะถือแก้วไวน์ ซึ่งมีความหมายว่าหากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้แ ดดิ้น แต่
หากใครที่มาเยือนอย่างมิตรไมตรี เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอิ่มหนำสำราญ 

 ชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่ของเมืองซึ่งมีรูปปั้นของ Vakhtang Gorgasali  กษัตริย์แห่งไอบี
เรีย  โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำ Mtkvari เป็นโบสถ์หนึ่งที่
สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ กษัตริย์วาคตังที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี และได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ใน
ปี ค.ศ.1278-1284 

  นำท่านถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า
และเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่าน
แม่น้ำคูรา 

 
 
 

 นำท่านชม ย่านเมอืงเกา่ของทบลิซิ ี(Tbilisi Old Town) สัมผัสบรรยากาศที่จะท่านย้อนกลับไปยังจอร์เจียเมื่อร้อยกว่า
ปีที่แล้ว โดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยบ้านของชาวจอร์เจีย ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ บ้านบางหลังได้ปรับปรงเป้นร้านกาแฟ 
ร้านไวน์ คาเฟ่ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่รอให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มาสัมผัส นอกจากนี้ภายในเมืองเก่า ยังมีมัสยิด
ของชาวมุสลิมชีอะห์ และสุเหร่าของชาวลัทธิโซโรแอสเตอร์ที่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 2 อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม
ภายนอก โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ 

 จากนั้นให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบ
ยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ 
มากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลาย 

เย็น  เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชม อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ที่พัก โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 วันที่สาม      ป้อมอนานูรี-เทือกเขาคอเคซัส-โบสถ์เกอร์เกตี้-อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย-East Point Shopping Mall 
 

 

เชา้      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 นำท่านเดินทางสู่ ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16 - 17 ปัจจุบัน
ยังคงมีซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยู่
ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อม
ปราการนี้ลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (3) 
 นำท่านข้ึนรถ 4WD (รถขับเคลือ่น 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) นำท่านไปชมความสวยงาม

ของ โบสถ์เกอรเ์กตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามี
บา (Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของ แม่น้ำชคเฮรี อยู่
บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม หากมีหิมะ
ปิดกั้นถนน โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 นำท่านแวะถ่ายภาพ อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหิน
โค้งขนาดใหญ่ บนเนินเขา ถนนจอร์เจียนมิลิแทรีไฮเวย์ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย สร้างขึ้นในปี 1983 
เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพันธ์ระหว่าง
สหภาพโซเวียต และจอร์เจีย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นำท่านเดินทางสู่ East Point Shopping Mall เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม

มาก มาย  อ าท ิ  เ ช ่ น  ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, 
LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, 
POLO, ZARA และอื่นๆอีกมากมาย 

เย็น  เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชม อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ที่พัก โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 วันที่สี่      เมืองซิกนากี-วิหารบอดี-โรงงานผลิตไวน์-เมืองทบิลิซี-ถนนคนเดินรุสทาเวลี 
 

 

เชา้      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิกนากี (Sighnaghi City) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตีที่
อยู่ทางด้านใต้ของประเทศ ซึ่งห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 110 กม. เป็นเมืองเล็กๆที่มีพื้นที่ประมาณ 2 ,978 ตร.กม. 
และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คนมีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ จึงทำให้เป็น
เมืองที่มีความสำคัญที่มีการทำเหล้าไวน์ ผลิตพรม และผลิตอาหารที่สำคัญของจอร์เจีย ซึ่งต่อมาได้รับการบูรณะและ
ปรับปรุงให้มีความเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย จึงทำให้มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยว
ให้ท่านได้ชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนากี ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญ่ที่มีภูมิอากาศแบบสี่ฤดู
ในหนึ่งปีและมีอุณหภูมิปานกลาง ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงที่สุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอุณหภูมิจะ
อยู่ที่ประมาณ 1 องศา 



นำท่านชม วิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ เมืองซินากี้ (Sighnaghi) เป็นวิหารของชาว
จอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ได้
มีการ  สร้างต่อเติมขึ้นมาอีก จนกระทั่งวิหารแห่งนี้มีความสำคัญและเป็นหนึ่งในวิหารที่จะมีนำท่องเที่ ยวเดินทางมาทำ
พิธีแสวงบุญ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (5) 
 นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตไวน์ นำท่านชมการผลิตไวน์ในวิธีดั ้งเดิมเพื่อที่จะรักษาประเพณีการผลิตไวน์ที ่เป็น

เอกลักษณ์ซึ่งประเทศจอร์เจีย รวมกับการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ได้ไวน์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยที่นี่จะมีพันธุ์องุ่น
พื้นเมืองอย่าง Saperavi, Ojaleshi, Otskhanuri Sapere, Aladasturi ซึ่งประเทศจอร์เจียเป็นแหล่งการเนิดไวน์และ
ผลิตไวน์ มาอย่างน้อย 8,000 ป ี

 จากนั้นนำท่านกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) 
 จากนั้นให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveri Street) ชื่อถนนถูกตั้งขึ้นตามชื่อของกวีเอกชาวจอร์เจียในยุค

กลาง ถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่ใจกลางจตุรัสเสรีภาพ ตามรายทางมีอาคารร้านค้า ร้านอาหารและเป็นที่ตั้งสำนักงานอาคาร
รัฐบาล โรงละครโอเปร่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค่ำคืนถนนสายนี้จะสวยงามมาก
เป็นพิเศษ ด้วยการตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกได้ว่าถนนรุสทาเวลี เป็นถนนที่สว ยและคุ้มค่าแก่
การเยี่ยมชม 

เย็น  เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชม อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ที่พัก โรงแรม IBIS TBILISI STADIUM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 วันที่ห้า      ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

 

เชา้      นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตทิบลิซิี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย  
09.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ909 (บริการอาหารร้อน 1 มื้อ) 
20.10 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจาก
เหตุการณต์่าง ๆ  ที่อาจเกดิขึน้จากเหตสุดุวิสยั เช่น เหตุการณท์างธรรมชาต ิการเมอืง สภาพการจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะ
ห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ทางเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็น
สำคัญ และการบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของจอร์เจีย สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์
และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  

หมายเหต ุ: เนื่องจากเปน็การจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วันเดินทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณท์ีท่ำใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรือเปลีย่นแปลงเวลาบนิ 
หากท่านใดมไีฟลท์บินภายในประเทศหรอืต่างประเทศกอ่นหรอืหลงัจากการเดนิทาง โปรดสำรองเวลาในการจองตัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่ง
ต่ำ 4-5 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กับโปรแกรมทัวร์ 



 
 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ  
✓ ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (กรณีภาษีน้ำมันปรับเพิ่ม ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าภาษีที่มีอัตราเพิ่มตามจริง) 
✓ น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่าน 
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ) 

✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ) 
 
 
 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ 
(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำ) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ัน ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอร์เจีย) 

× ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 70 USD /ท่าน/ทริป 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
 

 

 

 มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 24 ชั่วโมง กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 
วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทันทีในวันจองเท่านั้น 

 ส่วนท่ีเหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) 

• หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้
แล้ว 

อตัราค่าบรกิารรวม 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การชำระเงนิ  (เฉพาะการสง่จอยทวัรเ์ทา่นัน้ ไมร่วมการตดักรุป๊ หรอื กรุป๊เหมา) 



• หากชำระเงินในแต่ละส่วนเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์ , หรือแนบสลิป 
ผ่านระบบจองที่นั่งออนไลน์ของทางบริษัท ฯ 

• ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ให้เจ้าหน้าที่ หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน
ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามระเบียบ 
พระราช 

 บัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ดังมี ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม ค่ารถ ค่าธรรมเนียมวีซ่า รวมไปถึง
ร้านอาหาร 

 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยค้นหา พระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 70% 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 
 สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าอนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง 

บริษัทฯ  
 ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด 

 
 

 
 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และ ที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตี
ค่าที่พักทั้งหมด และอื่น ๆ โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษ 
CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัด จำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินและ
โปรแกรมนั้น ๆ ซึ่งไม่สามารถใช้เงื่อนไขยกเลิกการจองร่วมกับเงื่อนไขด้านบนได ้
 

 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางกลับได้ และ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง บัตรโดยสารไม่
สามารถยกเลิก หรือ คืนเงินได้ 
 
 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายคุงเหลอื ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนา้กระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหาก
ไม่มั่นใจโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ 

เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

กรณยีกเลกิการจอง  พเีรยีดทีเ่ดนิทางวนัหยดุ เทศกาล หรอื โปรแกรมทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิพเิศษ Charter Flight 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิ 



 
 
 

 สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด 
/ Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระ
ในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง 
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

 กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำากว่ามาตรฐานได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 
 
 
 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30  
● กรณีที่มีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,500 บาท 
● กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท 
● กรณีที่มีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย

แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ

ของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และพนักงานยกกระเปา๋ (Porter) 



อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้
เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอา จจะติด อาจทำให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/ท่าน/วัน 
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศจอร์เจีย สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ 

โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

17. สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา
และมารดาแนบมาด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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