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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 

22.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภมิู บรเิวณชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิแอร ์

เอเชียเอก็ซ ์เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน

จะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาท ี 

 

วนัที่สอง ทบลิซิี่-เมืองกอรี–่พพิธิภณัฑส์ตาลนิ–เมืองถ ้าอพุลสิชิเค่-ไร่ไวน์ Chateau Mukhrani ชิมไวน์ 3 ชนิด-เดอะ 

โครนิเคลิ ออฟ จอรเ์จยี 

01.30 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ กรุงทบิลซิี ประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิ แอรเ์อเชียเอก็ซ ์(AirAsia X) เทีย่วบนิที ่XJ908 ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 8 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและน า้ดื่มบนเครื่องท่านละ 1 ชดุ 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย3ช ัว่โมง)หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงกอรี่ (Gori) ระยะทาง 65 ก.ม. กอรี่เมอืงแห่งประวตัศิาสตร ์อกีท ัง้

ยงัเป็นเมอืงทีใ่หก้  าเนิดบคุคลส าคญัของอดตีผูน้ าโลกอย่าง “โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph Stalin) ผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ใน

ยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 สตาลนิเป็นผูน้ าทีม่ชีื่อเสยีงของสหภาพโซเวยีตทีม่บีทบาทน าในสงครามรุกรบทีเ่อาชนะฝ่าย

อกัษะนาซ ีเยอรมนั น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Joseph Stalin Museum) ผูน้ าคนส าคญัของพรรคบอลเชวดิ

พพิธิภณัฑส์ตาลนิ เป็นพพิธิภณัฑอ์ย่างเป็นทางการแห่งเดยีวในโลกที่ระลกึถงึสตาลนิ ประกอบไปดว้ยหอ้งจดัแสดง

นิทรรศการ 7 หอ้ง นบัตัง้แต่เกิดจนเติบโต จนน าไปสู่การขึ้นเป็นผูน้ าของพรรคบอลเชวคิ ในกลุม่ประเทสสหภาพโซเวยีต 

ภาพต่างๆ บอกเลา่เรื่องราวกจิกรรมการปฏวิตัิ รวมถงึสิง่ของเครื่องใชส้่วนตวัของสตาลนิในขณะทีย่งัมชีวีติ ภายนอก

พพิธิภณัฑย์งัมรีถไฟและบา้นของสตาลนิ จดัแสดงไวก้ลางแจง้   
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณอพุลสิชิเค (Uplistsikhe Cave Town) หน่ึงในเมอืงถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จยี ในแถบน้ี

เคยมกีารตัง้ถิ่นฐานกนัมานานแลว้กว่า 3,000 ปี ในอดตีช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique 

periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถงึ ค.ศ. 500 เมอืงน้ีเคยเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงทีเ่มอืงน้ีมี

ความเจรญิสูงสุด อยู่ในช่วงครสิตวรรษที่ 9 ถงึ 11 ก่อนจะถกูรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 13 และถกู

ปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้ง ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพแกน (ลทัธิทอ้งถิน่)ใชเ้ป็นที่ประกอบ

พธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบูิชาไฟเป็นลทัธิของคนในแถบน้ีก่อนทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมือ่ 1,700 ปีก่อนครสิตกาลและยงัมหีอ้งต่างๆ 

ซึง่คาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิตท์ีส่รา้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยงั ไร่ไวน์มคูารน่ี์ (Chateau Mukhrani) เป็นสถานที่แห่งแรกและแห่งเดยีวในจอรเ์จยีที่

รวบรวมเอา ไร่องุน่ โรงกล ัน่ไวน ์และเรื่องราวประวตัศิาสตรก์ารผลติไวนม์ารวมไวท้ีเ่ดียว ไร่ไวนแ์ห่งน้ีก่อตัง้โดย Ivane 

Mukhranbatoni สมาชกิของราชวงศแ์ละผูม้บีทบาททางการเมอืงของจอรเ์จยีในช่วงศตวรรษที ่19 ในปี 2003 กลุม่

ผูป้ระกอบการชาวจอรเ์จยีเริ่มฟ้ืนฟูกจิการ โดยมคีวามตัง้ใจทีจ่ะรื้อฟ้ืนอสงัหารมิทรพัยแ์ห่งศตวรรษที ่19 กลบัไปสู่ความ

รุ่งโรจนใ์นอดตีและสรา้งการผลติขึ้นใหม่ๆ  โดยผสมผสานเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและดัง้เดมิเขา้ดว้ยกนั โดยเริ่มมกีารพฒันา

บรกิารการท่องเทีย่วและบริการไวนป์ระเภทต่างๆ น าท่านเขา้เยีย่มชมเรื่องราวประวตัศิาสตรก์ารท าไวนท์ี่มอีายุนบัรอ้ยปี 

นอกจากนัน้แลว้ท่านยงัสามารถซื้อไวนจ์ากแหลง่ผลติไดใ้นราคาย่อมเยาไปเป็นของฝากอีกดว้ย  
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พิเศษสุดสุด...ใหท่้านไดท้ดลองชิมไวน ์3 ชนิด 

 

 น าท่านชม เดอะโครนิเคลิ ออฟ จอรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) เสาหนิสลกัศิลปกรรมแบบเปอรเ์ซยี ขนาดใหญ่ 

จ านวน 16 ตน้ ตัง้อยู่บนภเูขาสูงเป็นจดุชมววิเมอืงมมุสูงทีส่วยงาม สะทอ้นถงึประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จยีและผูป้กครอง

รวมถงึฉากทางศาสนา เสาแต่ละตน้มขีนาดถงึ 10 คนโอบ มคีวามสูงถงึ 35 เมตร ซึง่เสาแต่ละตน้ไดบ้นัทกึเรื่องราวทาง

ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีเอาไวใ้น

รูปแบบของงานจติรกรรมนูนต า่อนุสาวรยีเ์ป็นที่

รูจ้กักนัว่าเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตร์

ของจอรเ์จยี ถกูสรา้งขึ้นโดยจิตรกรประติมากร

ชาวจอรเ์จยี – รสัเซยีและสถาปนิก ชื่อ Zurab 

Tsereteli อนุสรณถ์กูสรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิฉลอง 

3,000 ปี การไดม้าซึง่อ  านาจอธิปไตยของชาว

จอรเ์จยีและในวาระ 2,000 ปี แห่งการแผ่ขยาย

ของศาสนาคริสตนิ์กายออรโ์ธดอกซใ์นจอรเ์จยี 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงทบลิซิี่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Biography Hotel หรอื เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว, เมืองทบลิซิี่ 
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วนัที่สาม เมืองมิสเคตา้-วหิารสเวตสิเคอเวร-ีวหิารจวาร-ีป้อมปราการนารคิาลา่(รวมค่าข้ึนเคเบิลคาร)์–Mother of 

Georgia–โบสถเ์มเตหค์–ีสะพานแห่งสนัตภิาพ–โรงอาบน ้าแรโ่บราณ–ชอ้ปป้ิงย่านการคา้ รุสทาเวล ี

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มสิเคตา้ เคยเป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จยี 

สมยัอาณาจกัรไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาล เป็นศูนยก์ลาง

ทางศาสนาทีส่  าคญั และมอีายุเก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยี อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีน 

โบราณสถานแห่งเมอืงมสิเคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994 น าท่านชม วหิารจ

วาร ี (Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาแบบจอรเ์จยีนออรโ์ธดอ็กซ ์ สรา้งขึ้นในราวศตวรรษที ่ 6 

วหิารแห่งน้ีต ัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น า้สองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แมน่ า้มคิวาร ีและแมน่ า้อรกัวแีละหากมองออกไปเมอืงมทิส

เคตา้ไปยงับรเิวณที่กวา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) จากนัน้เดนิทางไปชม วิหารสเว

ตสิเคอเวร ี(Svetitkhoveli Cathedral) ซึง่ค าว่า Sveti หมายถงึ "เสา" และ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" โดยความหมาย

รวมกนั หมายถงึวหิารเสาทีม่ชีวีติ โบสถแ์ห่งน้ีถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิ์สทิธิ์ทีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึ้นโดยสถาปนิก

ชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ท  าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบั

ถอืศาสนาครสิต ์

 

  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) โบสถท์ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิี ต ัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผา

ของแมน่ า้มทวาร ี เป็นโบสถห์น่ึงทีส่รา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษตัรยิว์าค

ตงั ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดสรา้งป้อมและโบสถไ์วท้ี่บรเิวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 – 1284 

 

 จากนัน้น าท่านสู่ สะพานแห่งสนัตภิาพ (The Bridge Of Peace) เป็นอกีหน่ึงงานสถาปตัยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงทบลิซิี

ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอติาเลีย่นชื่อ Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาวที ่150 เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วม

สมยัเปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถกูออกแบบและสรา้งทีป่ระเทศอติาล ี และน าเขา้
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ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คนั เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมอืงทบลิซิี ทีต่ ัง้น ัน้อยู่บนแม่น า้มตควารี (Mtkvari River) 

สามารถมองเหน็ไดห้ลายมมุจากในเมอืง น าท่าน ขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า (เคเบลิคาร)์ สู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชม

ป้อมปราการโบราณ สรา้งในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซเิค และต่อมาในราวศตวรรษที ่ 7 สมยัของราชวงศอ์ูมยั

ยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษตัรยิ ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึ้นอกี 

ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อ ป้อมแห่งน้ีว่า นารนิ กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อม

เลก็ ชมรูปปัน้ Mother of a Georgia หรอือกีชื่อหน่ึงคือ Kartlis Deda เป็นรูปปัน้หญงิสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลา

ก ิ(Solo Laki Hill) ในนครทบลิซิ ีโดยรูปปัน้น้ีสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพือ่ฉลองนครทบลิซิอีายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูป

ปัน้ที่สะทอ้นถงึจติวญิญาณและนิสยัของคนจอรเ์จยีไดเ้ป็นอย่างดี มอืขา้งหน่ึงของรูปปัน้จะถอืดาบ ส่วนมอือกีขา้งหน่ึงจะถอื

แกว้ไวน ์ ซึง่มคีวามหมายว่าหากใครที่มาเยอืนจอรเ์จยีแบบศตัรูเธอจะใชด้าบในมอืขวาฟาดฟนัใหแ้ดดิ้นแต่หากใครทีม่าเยอืน

อย่างเป็น มติร เธอจะตอ้นรบัดว้ยไวนใ์นมอืซา้ยอย่างอบอุ่นและอิ่มหน าส าราญน าท่านสู่ ย่านเมืองเกา่ของทบลิซิี(Tbilisi 

Old Town) สมัผสับรรยากาศทีจ่ะท่านยอ้นกลบัไปยงัจอรเ์จยีเมือ่รอ้ยกว่าปีที่แลว้โดยสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยบา้นของชาว

จอรเ์จยีที่ยงัคงอนุรกัษไ์วบ้า้นบางหลงัไดป้รบัปรุงเป้นรา้นกาแฟ รา้นไวน ์คาเฟ่ และอื่นๆ อกีมากมาย ทีร่อใหน้กัท่องเทีย่วจาก

ท ัว่โลกไดม้าสมัผสั นอกจากน้ีภายในเมอืงเก่า ยงัมมีสัยดิของชาวมสุลมิชอีะห ์ และสุเหร่าของชาวลทัธิโซโรแอสเตอรท์ี่ สรา้ง

ขึ้นในศตวรรษที ่2 อกีดว้ย จากนัน้น าท่านชมภายนอก โรงอาบน ้ าแร่เกา่แก ่(Bath Houses) ที่น่ีมชีื่อเสยีงในเรื่องบอ่น า้รอ้น

ก ามะถนัธรรมชาต ิจากนัน้ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินรุสทาเวล ี (Rustaveri Street) ชื่อถนนถกูตัง้ขึ้นตามชื่อของกวี

เอกชาวจอรเ์จยีในยุคกลางถนนสายน้ีเริ่มต ัง้แต่ใจกลางจตัุรสัเสรภีาพตามรายทางมอีาคารรา้นอาหารและเป็นทีต่ ัง้ส  านกังาน

อาคารรฐับาล โรงละครโอเปร่า ทีม่สีถาปตัยกรรมอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง และในยามค า่คืนถนนสายน้ีจะสวยงามมาก

เป็นพเิศษ ดว้ยการตกแต่งจากการประดบัไฟตามอาคารเก่าแก่ เรยีกไดว้่าถนนรุสทาเวล ี เป็นถนนที่สวยและคุม้ค่าแก่การ

เยีย่มชม อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ที่พกั Biography Hotel หรอื เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว, เมืองทบลิซิี่ 

วนัที่สี ่ ป้อมอนานูร–ีอนุสรณ์สถานรสัเซยี จอรเ์จยี-นัง่รถ 4WD ชมโบสถเ์กอรเ์กตี้-สกรีสีอรท์เมืองกูดาอูร ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่  าคญัในอดีตถนนเสน้น้ีเป็นเป็นเสน้ทางส าหรบัเชื่อมต่อทางทหารทีเ่รยีกว่า Georgian 

Military Highway สรา้งขึ้นโดยสหภาพโซเวยีต ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครอง ส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงั

ภมูภิาคแห่งน้ี ชมววิทวิทศันข์อง เทอืกเขาคอเคซสั (Greater Caucasus) เป็นเทอืกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของทวปียุโรป 

มคีวามยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเสน้ก ัน้พรมแดนระหว่าง สหพนัธรฐัรสัเซยีกบัสาธารณรฐัจอรเ์จยี ระหว่างทางใหท่้าน

แวะชม ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถกูสรา้งขึ้นราวศตวรรษที ่16 – 17 ปจัจุบนัยงัคงมซีากก าแพง

ทีล่อ้มรอบป้อมปราการ เปรียบเสมอืนมา่นทีซ่่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์ ท ัง้ 2 หลงัทีต่ ัง้อยู่ภายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาว

เวอร ์ ภายในมหีอคอยทรงเหลีย่มขนาดใหญ่ตัง้ตระหงา่น หากมองจากมมุสูงของป้อมปราการน้ีลงมา จะมองทศันียภาพที่

สวยงามของอ่างเกบ็น า้ชนิวารี (Zhinvali) 
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น าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซีย–จอรเ์จยี (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถานหนิโคง้วงแหวน

ขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธสิญัญาจอรจ์เีอฟสกี (Treaty of Georgievski) 

และแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวยีตกบัจอรเ์จยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



FT-TBSXJ06B บนิตรง จอรเ์จยี ชมววิแสนลา้น พักสกรีสีอรท์ 6 วนั 4 คนื-XJ                                                          Page 10 of 17 

 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิสู่เมอืง Stepantsminda จากนัน้น าท่านเปลีย่นเป็น รถออฟโรด (4X4 ขบัเคลือ่น 4 ลอ้) นัง่คนัละไมเ่กนิ 

6ท่าน ขึ้นสู่ยอดเขาคาสเบกิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท ีเมือ่เดนิทางไปยงับรเิวณจดุจอดรถ น าท่านชม โบสถเ์กอรเ์กตี้ 

(Gergeti Trinity Church) โบสถเ์ก่าแก่ทีส่รา้งขึ้นในยุคกลาง ดว้ยความศรทัธาอย่างเตม็เปลีย่ม อายุกว่า 600 ปี ต ัง้อยู่บน

ความสูงจากระดบัน า้ทะเล 2,170 เมตร ผูม้าเยอืนต่างขนานนามว่า โบสถเ์กอรเ์กตี้ เป็นหน่ึงในโบสถท์ีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึง

ของโลก โบสถแ์ห่งน้ีเป็นหมดุหมายส าคญัและยงัเป็นจดุหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเยอืนประเทศจอรเ์จยี

(ในกรณีทีถ่นนถูกปิดก ัน้ดว้ยหิมะและสง่ผลกระทบต่อการเดินทางข้ึนไปยงัโบสถแ์ละจุดชมววิ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ใน

การเปลีย่นแปลงสถานที่ท่องเทีย่วหรือสลบัรายการตามความเหมาะสม) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กัเมอืงกูดาอูรสิกรีีสอรท์  

*ขอสงวนสทิธ์ิปรบัเปลี่ยนที่พกัเป็นเมืองคาสเบกหิรอืทบลิซิี่ในกรณีที่หิมะตกหนักถนนปิดไม่สามารถสญัจรได ้

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั  Gudauri Inn หรอื ระดบัเทยีบเท่า, เมืองกดูาอรู ิ
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วนัที่หา้ ข้ึน Cable Car หรอื สกลีฟิท ์ชมววิเทือกเขาหมิะ-ทบลิซิี่-มหาวหิารศกัด์ิสทิธิ์ทบลิซิี–ชอ้ปป้ิง East Point 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านขึ้น กระเชา้Cable car หรอื สกลีฟิท*์ ชมบรรยากาศเทอืกเขาคอเคซสัมมุสูงที่ถกูปกคลุมไปดว้ยหมิะอนักวา้ง

ใหญ่สุดอลงัการท าใหเ้มอืงกูดาอูรี่แห่งน้ีเป็นอีกหน่ึงสถานทีย่อดนิยมของนกัเลน่สกจีากหลากหลายเชื้อชาตมิาสมัผสัความทา้

ทายการเล่นสกีทีน่ี่ จากนัน้ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกเลน่กจิกรรมต่างๆในช่วงฤดูหนาว อาทเิช่น เลน่สก,ี ขบัรถSnowmobile ไม่

รวมค่าชุด, ค่าอุปกรณส์ก ีหรือค่าบตัรกจิกรรมต่างๆ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงทบลิซิี ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ในกรณีทีส่ภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย กระเชา้หรือสกลีฟิท ์ ไม่เปิดใหบ้ริการ หรือมเีหตุขดัขอ้ง ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ใน

การเปลีย่นแปลงสถานที่ท่องเทีย่วหรือสลบัรายการตามความเหมาะสม) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม มหาวิหารศกัด์ิสทิธ์ิทบลิซิี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอือีกชื่อหน่ึงคือโบสถ ์Sameba เป็นโบสถ์

หลกัของครสิตจกัรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยีอีกท ัง้ยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิ่งก่อสรา้งทางศาสนาที่มขีนาดใหญ่มากทีสุ่ดในแถบอ่าว

เปอรเ์ซยี และมคีวามสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก  ใหท่้านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อของฝาก ศูนยก์ารคา้ EAST POINT 

ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ที่รวมสนิคา้ผลติภณัฑแ์บรนดด์งัจากท ัว่โลกมาไวร้วมกนันอกจากจะมรีา้นคา้หลากหลายแบรนดช์ ัน้น า

แลว้ ยงัมเีครื่องเลน่ส าหรบัเดก็ๆ และรา้นอาหารหลากหลายแบบ รวมไปถงึฟาสตฟ์ู้ ดจานด่วนที่คุน้เคย รบัรองไดเ้ลยว่าท่าน

จะสนุกและเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมตามแบบที่ตวัเองชื่นชอบ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทาง

กลบัสู่โรงแรมทีพ่กั 

ที่พกั  Biography Hotel หรอื เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว, เมืองทบลิซิี่ 
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วนัที่หก โรงแรม-สนามบนิทบลิซิี่–สนามบนิสุวรรณภมูิ (กรุงเทพฯ, ประเทศไทย) 

06.00 น.  สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิทบลิซิี่ เพือ่เดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

09.15 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบนิสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ แอรเ์อเชียเอก็ซ ์ (AirAsia X) เทีย่วบนิที่ 

XJ909 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง 55 นาท ีมีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืม ท่านละ 1 ชุด 

20.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

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

อตัราค่าบรกิาร 

บินตรง จอรเ์จยี ชมววิแสนลา้น พกัสกรีสีอรท์ 6 วนั 4 คืน-XJ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน 

พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน 
พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 

เดินทางเดือน ธนัวาคม 2565 

09-14 ธนัวาคม 2565 39,990.- 6,990.- 

16-21 ธนัวาคม 2565 39,990.- 6,990.- 

** หมายเหต ุไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กว่า 2 ปี ราคา 7,000 บาท/ท่าน 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✔ ค่าบตัรโดยสารช ัน้ประหยดัเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัที่ระบใุนรายการ 

✔ ค่าน า้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กโิลกรมัต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ 

✔ ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้ครื่องท่านละ 20 กโิลกรมั 

✔ ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

✔ ค่าทีพ่กัตามรายการที่ระบ ุพกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื พกัหอ้งละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มค่าพกัหอ้งเดี่ยว *หาก

หอ้งพกัแบบเตยีงคู่มไีมเ่พยีงพอ ทางบริษทัจ าเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นเตยีงเดี่ยว 

✔ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบรษิทัสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

✔ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  



FT-TBSXJ06B บนิตรง จอรเ์จยี ชมววิแสนลา้น พักสกรีสีอรท์ 6 วนั 4 คนื-XJ                                                          Page 13 of 17 

 

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้  านาญเสน้ทาง 

✔ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบรกิารเท่านัน้) 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

🗶 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งของผูถ้อืหนงัสอืเดินทางต่างดา้ว 

🗶 ค่าภาษนี า้มนัเชื้อเพลงิในกรณีที่สายการบนิมปีระกาศเก็บเพิม่เติม 

🗶 ค่าใชจ่้ายเกี่ยวขอ้งกบัการตรวจ Covid-19 ตามกฏระเบยีบการเขา้ประเทศตน้ทางและปลายทาง 

🗶       ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเครื่องบนิ 

🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 

🗶 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการ 

ค่าซกัรีด ฯลฯ 

🗶 ค่าอาหารพเิศษส ัง่เพิ่มเตมิ เช่น อาหารเจ, มงัสวริตั,ิ อาหารฮาลาล หรอื อาหารพเิศษทางโภชนาการ 

🗶 ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การถกู

ปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีผู่เ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

🗶 ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ 90 USD ต่อท่าน 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.  กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นัน้ โดยส่งอเีมลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

เพือ่ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.  ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บริษทัฯ จะเรยีกเก็บเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 30 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการ 

เดนิทางของท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรอืตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่ 

ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 
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เงื่อนไขการยกเลกิ 

***เงือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัธุิรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก*์** 

🗶 แจง้ยกเลกิการเดนิทางก่อน 60 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์100% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั, ค่ามดั

จ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และ ค่าบรกิาร 

🗶 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั, ค่ามดัจ า

โรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และ ค่าบรกิาร 

🗶 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเตม็จ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้สิ้น** 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 
1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ ถอื

ว่าท่านไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้ริการขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบมุาท ัง้หมดน้ีแลว้ 

2.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 10 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

3.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทาง ข ัน้ต า่ 36 ท่าน รวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

●กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท 

●กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15 – 19 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,500 บาท 

●กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 20 – 29 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท 

●กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 30 - 35 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,500 บาท 
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4.เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารช ัน้ประหยดัพเิศษของเทีย่วบินปกตแิละเทีย่วบนิเช่าเหมาล  า ทางบริษทัจะท าการออกบตัร

โดยสารทนัทเีมือ่คณะมจี านวนข ัน้ต า่ 10 ท่าน ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชื่อผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดนิทางได ้ หากท่านตอ้งการ

เปลีย่นแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที่สายการบนิก าหนด และขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาก าหนดการเดนิทาง

ของเทีย่วบนิ ตามขอ้ก าหนดของกรมการบนิพลเรอืนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5.บรษิทัฯและตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถน าเที่ยวตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ, จ านวนทีน่ ัง่ของช ัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

6.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคืนค่าบรกิาร

ได ้

7.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไม่ได ้

8.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

9.เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ  ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

10.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

11.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ 

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิ รฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิที่

เกดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ 

12.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

13.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

14.ในกรณีผูเ้ดนิทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืต ัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทวัร ์ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

15.กรณีทีผู่เ้ดนิทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ กรุณาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนักบั

เจา้หนา้ทีก่่อนทกุคร ัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น 

16.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบ หากผูเ้ดนิทางไม่ปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 

บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นใดๆท ัง้สิ้น 
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17.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใด ๆ ก็

ตามทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

18.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋การเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านออกตัว๋ภายในโดย

ไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

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