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วันทีห่นึง่  กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ) 

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมูฯิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ
แอร ์เอเชียเอก็ซ ์เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 

 
วันทีส่อง กรุงเทพฯ – กรงุทบลิซิ ี– ปอ้มอนานรู ี– อนสุรณส์ถานรสัเซยี-จอรเ์จยี – เมอืงกดูาอรู ี– โบสถเ์กอรเ์กตี ้

01.30 น. ออกเดินทางสู่ กรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จีย โดย สายการบนิแอร ์เอเชียเอก็ซ์ เทีย่วบินที่ XJ 908 ใช้เวลาเดินทาง 9 
ชั่วโมง 55 นาท ีเสริฟ์อาหารและน้ าดืม่บนเครือ่ง 
หมายเหต ุ: เทีย่วบนิตัง้แตว่นัที ่03 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป เวลาออกเดนิทางเปลีย่นจาก 01.30 เปน็ 03.00 น. 

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบนิทบลิซิี ประเทศจอร์เจีย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 
หมายเหต ุ: เทีย่วบนิตัง้แตว่นัที ่03 มกราคม 2566 เวลาบนิถึงปลายทาง เปลี่ยนจาก 08.00 เปน็ 08.45 น. 
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ เทอืกเขาคอเคซสั 
(Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม. .และ
เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเยี่ยมชม ป้อมอ
นานรู ี(Ananuri Fortress)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้อมอนานูรี ป้อมปราการเกา่แก่ สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากก าแพงที่ล้อมรอบป้อม
ปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 หลังที่ต้ังอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ 
ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมา จะมอง
ทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ าชินวารี (Zhinvali) น าท่านเดินทางต่อไปยัง เมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) เป็น
เมืองพักตากอากาศและสกีรีสอร์ทยอดนิยม ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ที่
มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะ
นิยมมาเล่นในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน มีหิมะปกคลุมซึ่งเป็นช่วงที่สวยงาม ระหว่างทางแวะชม 
อนสุรณส์ถานรสัเซีย–จอรเ์จยี อนุสรณ์สถานหินโค้งวงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลอง
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ครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซ
เวียต และจอร์เจีย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถิน่) 
จากนั้นน าท่านเปลี่ยนยานพาหนะ (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 4WD) เพื่อเดินทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาทรานส์คอเคเซีย 
(Transcaucasia)) ชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) สร้างขึ้นในยุคกลาง ราว
ศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อเรียกกันว่า ทัสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) โบสถ์แห่งนี้ต้ังอยู่ในใจกลางหุบเขาที่
ทอดยาวจากแนวกั้นพรมแดนระหว่างจอร์เจียและรัสเซีย และยังเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของจอร์เจีย ที่ตั้ง
ของโบสถ์มีความสูงจากระดับน้ําทะเลมากถึง 2,170 เมตร เบื้องล่างมีแม่น้ าชื่อ ชัคเฮรี หลังจากฟังบรรยาย
คร่าวๆ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ   (ในกรณีที่ถนนถูกปิดกั้นด้วยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทาง
ขึ้นไปยังโบสถ์และจุดชมวิว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสลับรายการตาม
ความเหมาะสม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมคมรแก่เวลา น าท่านเดินทางลงจากยอดเขา ไปยังโรงแรมที่พัก 
ค่ า รบัประทานอาหารค่ า รา้นอาหาร หรอื หอ้งอาหารโรงแรม 
หากตอ้งการอบัเกรดหอ้งพกัเปน็โซนดา้นหนา้ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 1,000 บาท ตอ่หอ้ง 
โปรดแจง้ความประสงคล์่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 15 วนั กอ่นเดนิทางเขา้พกั (ทัง้นีข้ึน้อยูจ่ านวนหอ้งพกัทีค่งเหลอื) 
พกัที ่  โรงแรม ROOMS HOTEL KAZBEGI หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว (พกัหอ้งละ 2 ทา่น เทา่นัน้) 
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วันทีส่าม  เมอืงกดูาอรู ี– เมอืงกอรี ่– พพิธิภัณฑสตาลนิ – อพุลสิชเิค ่– กรงุทบลิซิี ่– มหาวหิารศกัดิ์สทิธิ ์ทบลิซิ ี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงกอรี ่(Gori) ระยะทาง 184 ก.ม. เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น บ้าน
เกิดของผุ้ 

น าอย่าง “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 สตา
ลินเป็นผู้น าที่มีชื่อเสียงของสหภาพโซเวียตที่น าสงครามรุกรบเอาชนะนาซี เยอรมัน เข้าเย่ียมชม พิพธิภัณฑส์ตา
ลนิ (Joseph Stalin Museum) ผู้น าคนส าคัญของพรรคบอลเชวิด พิพิธภัณฑ์สตาลิน เป็นพิพิธภัณฑ์อย่าง
เป็นทางการแห่งเดียวในโลกที่ระลึกถึงสตาลิน ประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ 7 ห้อง นับตั้งแต่เกิดจน
เติบโต จนน าไปสู่การขึ้นเป็นผู้น าของพรรคบอลเชวิค ในกลุ่มประเทสสหภาพโซเวียต ภาพต่างๆ บอกเล่า
เรื่องราวกิจกรรมการปฏิวัติ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของสตาลินในขณะที่ยังมีชีวิต ภายนอกพิพิธภัณฑ์
ยังมีรถไฟและบ้านของสตาลิน จัดแสดงไว้กลางแจ้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณอพุลสิชเิค (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ าเก่าแก่ของจอร์เจีย 
อาณาบริเวณในแถบนี้เคยมีการตั้งถิ่นฐานกันมานานแล้วกว่า 3,000 ปี ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง 
(Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 500 เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลาง
ทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสูงสุด อยู่ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูก
รุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มี
ห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพแกน (ลัทธิท้องถิ่น) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนใน
แถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตกาลและยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของ
ชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางกลับสู่ กรงุทบลิซิ ีใช้เวลาประมาณ 
1 ชั่วโมง 
น าท่านชม มหาวหิารศกัดิส์ทิธิ์ทบลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชือ่หนึ่งคือโบสถ์ Sameba 
เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียอีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่
มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก 

      



 

FT-TBS XJ04A เที่ยวฟิน บนิตรง จอรเ์จยี คอเคซสั A 6 วนั 4 คืน XJ                             Page 5 of 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รบัประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร หรอื รา้นอาหาร 
พกัที ่   โรงแรม ELISI by GTM HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 3 ดาว 
 
วันทีส่ี ่  กรุงทบลิซิ ี– มสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอเวร ี– วหิารจวาร ี– เดอะโครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จีย – ทบลิซิี ่ 

08.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคต้า เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของ
ประเทศ 

จอร์เจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อน
คริสตกาล เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ส าคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมา
องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็น
มรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 
 
 

 
 
 
 

 
น าท่านชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาแบบจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ 
สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ต้ังอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ ามิควารี และ
แม่น้ าอรักวีและหากมองออกไปเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย 
(Kingdom of Iberia) 
จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งค าว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ 
Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" โดยความหมายรวมกัน หมายถึงวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ 
อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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  น าท่านออกเดินทางสู่ เดอะโครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) เสาหินสลักศิลปกรรมแบบ 
เปอร์เซียขนาดใหญ่ จ านวน 16 ต้น ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเป็นจุดชมวิวเมืองมุมสูงที่สวยงาม สะท้อนถึงประวัติศาสตร์
ของจอร์เจียและผู้ปกครองรวมถึงฉากทางศาสนา เสาแต่ละต้นมีขนาดถึง 10 คนโอบ มีความสูงถึง 35 เมตร ซึ่ง
เสาแต่ละต้นได้บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้ในรูปแบบของงานจิตรกรรมนูนต่ า
อนุสาวรีย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากร
ชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก ชื่อ Zurab Tsereteli อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปี การได้มา
ซึ่งอ านาจอธิปไตยของชาวจอร์เจียและในวาระ 2,000 ปี แห่งการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า  รบัประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร หรอื รา้นอาหาร 
พกัที ่   โรงแรม ELISI by GTM HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 3 ดาว 
 
วันทีห่า้  ปอ้มปราการนารคิาลา่ – Mother of Georgia – โบสถเ์มเตหค์ ี– สะพานแหง่สนัตภิาพ – โรงอาบน้ าแรโ่บราณ – 

อสิระชอ้ปปิง้ ถนนคนเดนิรสุทาเวล ี– มือ้ค่ า เสริฟ์ไวน ์ชมโชวก์ารแสดง 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ปอ้มนาริคาลา่ (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราว
ศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้าง
ต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่ง
ต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมาย
ว่า ป้อมเล็ก ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรืออีกชือ่หนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตร
บนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซี
อายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี มือข้างหนึ่งของ
รูปปั้นจะถือดาบ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจะถือแก้วไวน์ ซึ่งมีความหมายว่าหากใครที่มาเยือนจอร์เจียแบบศัตรูเธอจะ
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ใช้ดาบในมือขวาฟาดฟันให้แดดิ้นแต่หากใครที่มาเยือนอย่าง 
เป็น มิตร เธอจะต้อนรับด้วยไวน์ในมือซ้ายอย่างอบอุ่นและอิ่มหน าส าราญ 

 
 
 
 

น าท่านไปชม โบสถเ์มเตห์ค ี(Metekhi Church) โบสถ์ที่มปีระวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณ
ริมหน้าผาของแม่น้ ามทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มี
มาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้ร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 - 
1284  
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จากนั้นชม โรงอาบน้ าแรเ่กา่แก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชือ่เสยีงในเรื่องบ่อน้ าร้อนก ามะถันธรรมชาติ จากนั้นน า
ท่านสู่ สะพานแหง่สนัตภิาพ เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาว
อิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่าง
เป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ประเทศอิตาลี และน าเข้า
ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ ามตควารี
(Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นให้ท่านอิสระ ถนนคนเดนิรสุทาเวล ี(Rustaveri Street) ชื่อถนนถูกตั้งขึ้นตามชื่อของกวีเอกชาวจอร์เจีย
ในยุคกลาง ถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่ใจกลางจตุรัสเสรีภาพ ตามรายทางมีอาคารร้านค้า ร้านอาหารและเป็นที่ตั้ง
ส านักงานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามตลอดสองข้างทาง และในยามค่ าคืน
ถนนสายนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษ ด้วยการตกแต่งจากการประดับไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกได้ว่าถนนรุส
ทาเวลี เป็นถนนที่สวยและคุ้มค่าแก่การเย่ียมชม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า   รบัประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร เสริฟ์ไวน ์ชมโชวก์ารแสดง 
พกัที ่   โรงแรม ELISI by GTM HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 3 ดาว 
 
วันทีห่ก   กรุงทบลิซิ ี– กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิทบลิซิ ีเช็คอินและรับบัตรโดยสาร 
09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิแอร ์เอเชียเอก็ซ ์เที่ยวบินที่ XJ 909 ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 7 ชัว่โมง 55 นาท ี เสริฟ์อาหารและน้ าดืม่บนเครือ่ง 
หมายเหต ุ: เทีย่วบนิตัง้แตว่นัที ่03 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป เวลาออกเดนิทางเปลีย่นจาก 09.15 เปน็ 09.45 น. 

20.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สวุรรณภมูฯิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 
************************************************** 
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อตัราคา่บรกิารตอ่ทา่นและเงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
เที่ยวฟนิ บนิตรง จอรเ์จีย คอเคซสั (พกั Rooms Hotel Kazbegi 1 คนื) 
6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เอก็ซ์ XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดี่ยว 

04 – 09 พฤศจกิายน 65 39,990.- 6,490.- 

11 – 16 พฤศจกิายน 65 40,990.- 6,490.- 

18 – 23 พฤศจกิายน 65 40,990.- 6,490.- 

25 – 30 พฤศจกิายน 65 40,990.- 6,490.- 

02 – 07 ธนัวาคม 65 41,990.- 6,490.- 
09 – 14 ธนัวาคม 65 41,990.- 6,490.- 
16 – 21 ธนัวาคม 65 40,990.- 6,490.- 
23 – 28 ธนัวาคม 65 41,990.- 6,490.- 
30 ธนัวาคม 65 – 04 มกราคม 66 49,990.- 9,990.- 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
✔ ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ 
✔ ภาษีน้ ามัน และภาษีสนามบิน (กรณีภาษีน้ ามันปรับเพิ่ม ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าภาษีที่มีอัตราเพิ่มตามจริง) 
✔ โรงแรมที่พัก มาตราฐาน 3 - 4 ดาว 4 คืน พกัหอ้งละ 2 ทา่น (พกัเดี่ยวที ่Rooms Hotel Kazbegi 1 คนื จา่ยเพิม่ 2,000 

บาท 
● หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจ าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว Double bed (DBL) 

✔ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✔ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
✔ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กโิลกรมั จ ากัดท่านละไม่เกิน 2 ใบ 
✔ ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✔ ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✔ ภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
✔ ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (อาจะมกีาร

เปลี่ยนแปลง) 
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- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 
บาท  

- กรณีการรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
หมายเหตุ ; จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุแต่ละครั้ง 50,000,000 บาท  
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ค่าท าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคน

ต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดท า) 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอร์เจีย) 
× ค่าปรับ ส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั 
× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ทา่นละ 2,000 บาท ทริป/ทา่น (ช าระที่สนามบินในวันเดินทาง) 
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.  กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันท าการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมล์รายชื่อและหนา้
หนังสือเดินทาง 

เพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 
2.  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 30 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการ 

เดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
3.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
การให้บริการที่ 

ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วนั บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตาม
ระเบียบพระราช 

ญัติ ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ดังมี ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่ารถ ค่าธรรมเนียมวีซ่า รวมไปถึง
ร้านอาหาร ฯลฯ 

● สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยค้นหา พระราชบญัญัต ิธรุกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
2.  ยกเลิกการเดินทาง 20 วนั กอ่นการเดินทาง หักค่ามัดจ าทัวร์ 70% 
3.  ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 
4.  ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าอนุมัติ หากยกเลิกการ
เดินทาง บริษัทฯ  

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดนิทางได้ต้องมีจ านวนผู้เดินทาง ขั้นต่ า 30+ ท่าน รวมในคณะตามที่ก าหนดไว้เท่านั้น หากมีจ านวนผู้ 

เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่นก าหนดการเดินทาง 
● กรณีที่มีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,500 บาท 
● กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท 
● กรณีที่มีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท 

2.  หากประเทศจอรเ์จีย มีประกาศค าสั่งระงับหรือยกเว้นใหผู้้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยประเภทบุคคลธรรมดา ต้องท าค าร้องขอ 
อนุญาตเข้าประเทศจอร์เจีย (วีซ่า) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมค าร้องขอวีซ่าและค่าบริการเพิ่มเติม 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ 
        บริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ ์
4.  บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจ ากัด 

ด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนส์ูงสุดของลูกค้า 
ส่วนมากเป็นส าคัญ 

5.  รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนินการโดยบริษัทคูค่้า (Partner) เท่านั้น 
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6.  อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่า 
บริการในกรณีที่มีการข้ึนราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ 
อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

7.  ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่า 
บริการได ้

8.  หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ 
9.  ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมา 

ขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ทา่นจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 
10.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน  

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อืน่ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ 
ส าหรับค่าบริการนั้น ๆ 

11. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี 
อ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

12. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มวีัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การ 
ไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการ 
ร้าย และ อื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆ กับการ 
กระท าดังกล่าวทั้งสิ้น 

13.  หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่ง 
อยู่นอกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคนืเงินทั้งหมด 

14.  ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ย 
ตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพ่ึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซือ้ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ 

15.  ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินสว่นตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ 
ใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

16.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน  
บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดนิทาง 

17.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบินภัยธรรมชาติ การ 
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทีเ่กิดข้ึนทางตรง  
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 

18.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ  
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

19.  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน 
รายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

20. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ กต็าม  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคา่ทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

21.  กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับ 
เปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้ง 
ให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

22.  หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 180 วัน (วันกลับ) 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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