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จอรเ์จยี 8 วนั 6 คนื (บนิตรงXJ) 

 ซุปตาร…์ จอรเ์จยี วา๊ว วา๊ว วา๊ว! 
ก าหนดเดนิทาง มนีาคม – เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โดยสายการบนิ AIR ASIA X  (XJ) 

 บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่งทกุทีน่ ัง่ 

 น ัง่รถ 4WD สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซสั ชมโบสถเ์กอรเ์กตี ้

 ขึน้กระเชา้ชมไฟฟ้าชมป้อมนารคิาลา่ ชมบรรยากาศ 

 ชม 2 มรดกโลก ณ เมอืง คไูตซ ี

 ลิม้รสชาตขิอง ไวนท์อ้งถิน่ ณ Kvareli 

 พเิศษ...!!! ดืม่ด า่ดนิเนอรม์ ือ้ค า่ พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง  
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วนัแรก   กรงุเทพมหานคร-ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง 

 

  
23.50 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง เคาทเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง น าทา่นเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง   กรงุเทพฯ - ทบลิซิี ่– โบสถเ์มเตหค์ ี– สะพานแหง่สนัตภิาพ- ขึน้กระเชา้ชมป้อมนารคิาล่า 

– Mother of Georgia โรงอาบน า้ – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ Jan sharden 

03.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที่ยวบนิที่ 

XJ008 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 8 ชม. 45 นาท ีบรกิารอาหารและน า้ด ืม่ 2 มือ้ทกุทีน่ ัง่ 

08.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จีย (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจอรเ์จยี ชา้กวา่ประเทศ

ไทย 3 ช ัว่โมง) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  น าท่านรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น า

ทา่นชม มหาวหิารศกัด ิส์ทิธ ิท์บลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอือกีชือ่หนึง่คอื

โบสถ์ Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั ้งยังถูกจัดใหเ้ป็น

ส ิง่ก่อสรา้งทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอรเ์ซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 

ของโลก จากนัน้น าท่านชม โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) โบสถเ์ก่าแก่ของเมืองซึง่มี

รูปปั้นของ Vakhtang Gorgasali  กษัตรยิ์แห่งไอบีเรีย  โบสถท์ี่มีประวัตศิาสตร์อยู่คู่บา้นคู่เมือง

ของทบลิซิี ตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาของแม่น ้า Mtkvari เป็นโบสถห์นึ่งที่สรา้งอยู่ในบริเวณที่มี

ประชากรอาศยัอยู่ กษัตรยิว์าคตงัที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีและไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณนี้ ใน

ปี ค.ศ.1278-1284  

 จากนั้นน าท่านถ่ายรูปสะพานแห่งสนัตภิาพ 

(Bridge of Peace) เป็นสะพานคนเดนิรูปโคง้ 

ก่อสรา้งดว้ยเหล็กและแกว้  ประดับไฟ LED 

จ านวนมากเหนือแม่น ้าคูรา อยู่ในตัวเมืองทบลิซิ ี

เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ตัวสะพานทอด

ยาว 150 เมตร เป็นสะพานเชือ่มต่อเขตเมืองเกา่

กั บ เ ข ต เ มื อ ง ใ ห ม่ เ ข ้า ด ้ว ย กั น  น า ท่ า ช ม 

Anchiskhati church โบสถเ์ก่าแก่ตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่6  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [1] 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดีย่ว  
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่14 - 21 มนีาคม 2563 38,888 7,500.- 

วนัที ่21 – 28 มนีาคม 2563 38,888 7,500.- 

วนัที ่28 มนีาคม - 4 เมษายน 2563 38,888 7,500.- 

วนัที ่4 - 11 เมษายน 2563 38,888 7,500.- 

วนัที ่18 – 25 เมษายน 2563 38,888 7,500.- 

วนัที ่25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 38,888 7,500.- 
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บา่ย น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึง่เป็นป้อม

โบราณ สรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค และตอ่มาในราวศตวรรษที ่7 สมัยของ

ราชวงศอ์ูมัยยาดไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตรยิ ์เดวดิ (ปีค.ศ.

1089-1125) ไดม้ีการสรา้งเพิม่เตมิข ึน้อีก ซึง่ต่อมาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ได ้

เรยีกชือ่ ป้อมแห่งนี้ว่า นารนิ กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) 

ชมรูปปั้น Mother of a Georgia หรืออีกชือ่หนึ่งคือ Kartlis Deda เป็นรูปปั้นหญงิสาวสูง 20 

เมตรบนยอดเขาโซโลลาก ิ (Solo Laki Hill) ใน

นครทบลิซิ ีโดยรูปปั้นนี้สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1958 

เพื่อฉลองนครทบลิซิอีายุครบ 1,500 ปี และเป็น

รูปปั้นที่สะทอ้นถงึจติวิญญาณและนิสัยของคน

จอร์เจียไดเ้ป็นอย่างดี มือขา้งหนึ่งของรูปปั้นจะ

ถือดาบ ส่วนมืออีกขา้งหนึ่งจะถือแกว้ไวน์ ซ ึง่มี

ความหมายว่าหากใครทีม่าเยอืนจอรเ์จยีแบบศัตรู

เธอจะใชด้าบในมือขวาฟาดฟันใหแ้ดดิน้ แต่หาก

ใครทีม่าเยือนอย่างมติรไมตรี เธอจะตอ้นรับดว้ย

ไวนใ์นมอืซา้ยอย่างอบอุ่นและอิม่หน าส าราญ  

จากนั้นชม โรงอาบน า้แร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน ้ารอ้นก ามะถัน

ธรรมชาต ิ(Sulphur Spring Water) จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงที ่Jan sharden street ถนนคนเดนิ

ย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมถนนที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ชุมชน 

รา้นอาหารพืน้เมอืง รา้นกาแฟและมากมายดว้ยผูค้นพืน้เมอืงกบันักทอ่งเทีย่ว 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร [2] 

 

ทีพ่กั โรงแรม Hotel Iveria Inn หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่าม   ทบลิซิี ่– มสิเคตา้ – วหิารสเวตสิเคอเวร ี– วหิารจวาร ี- เมอืงกูดาอูร ี– เมอืงคาซเบกี ้– 

เมอืงสเตปนัสมนิดา - 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) - โบสถเ์กอรเ์กตี ้

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) มสิเคตา้ เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของ

ประเทศจอรเ์จีย สมัยอาณาจักรไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยี

ในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีส่ าคญั และมอีายุเกา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยี 

อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมสิเคตา้ 

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

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

และ Tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" เรียกง่าย ๆ รวมกันก็คือวหิารเสาที่มีชวีติ โบสถแ์ห่งนี้ถือเป็น

ศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัด ิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งข ึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญ่
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เป็นอันดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมา

นับถอืศาสนาครสิต ์ ยุคโบราณกอ่นยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชว่ง 500 

ปีก่อนครสิตกาล ถงึ ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชว่งทีเ่มืองนี้มี

ความเจรญิสุดขีดคือ ในช่วงครสิตวรรษที่ 9 ถงึ 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วง

ครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้ง ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่ีหอ้งโถงขนาด

ใหญ่ทีช่าวเพแกน (ลัทธทิอ้งถิน่) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิูชาไฟ เป็นลัทธขิองคน

ในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาครสิตจ์ะเขา้เมื่อ 1,700 ปีก่อน และยังมีหอ้งต่าง ๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถ์

เกา่แกข่องชาวครสิต ์ทีส่รา้งข ึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9  

จากนั้นน าท่านชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนา

แบบจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซ ์สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่ีแม่น ้าสอง

สายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่น ้ามคิวารี และแม่น ้าอรักวแีละหากมองออกไปเมืองมทิสเคตา้ไปยัง

บรเิวณที่กวา้งใหญ่ซึง่ในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ไดเ้วลาอัน

สมควร น าท่านชม ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสรา้งขึน้ราว

ศตวรรษที ่16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซากก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านทีซ่่อน

เรน้ความงดงามของโบสถ ์ทัง้ 2 หลังทีต่ัง้อยู่ภายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอร ์ภายในมีหอคอย

ทรงเหลีย่มขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่าน หากมองจากมุมสงูของป้อมปราการนี้ลงมา จะมองทศันียภาพ

ทีส่วยงามของ อา่งเก็บน า้ชนิวาร ี(Zhinvali)  

 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [3] 

 

 

บา่ย  น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) ซ ึง่เป็นเมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ ทีม่ชี ือ่เสยีงที่

ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 

2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหลง่ทีพ่ักผ่อนเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเลน่ในเดอืน

ธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา สมควรแกเ่วลา

น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi)  หรอืปัจจุบนัเรยีกว่า เมอืงสเตปนัสมนิดา 

(Stepansminda) ชือ่นี้เพิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลงัจากนักบุญนกิายออรโ์ธดอกซ ์ชือ่ สเตฟาน 

ไดม้าพ านักอาศยัและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีข ึน้ เมอืงนี้เป็นเมอืงเล็ก ๆ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า

เทอรก์ี ้ถอืเป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) ทีส่ าคญัของประเทศ

จอรเ์จยี มภีมูทิศันท์ีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบกี ้  

 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เทอืกเขาคอเคซสั (Greater Caucasus) เป็นเทอืกเขาสงูขนาดใหญ่

แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง 

สหพันธรัฐรัสเซยีและสาธารณรัฐจอรเ์จยี  
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 จากนัน้น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) 

น าทา่นไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้ (Gergeti Trinity Church) ซึง่ถกูสรา้งข ึน้ใน

ราวศตวรรษที ่14 มีอีกชือ่เรียกกันว่า ทสมนิดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชือ่ทีเ่รียกทีน่ยิมกนั

ของโบสถศ์กัด ิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝ่ังขวาของ แม่น ้าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้

(ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสถานทีท่่องเทีย่วตามความเหมาะสม หากมีหมิะปิด

กัน้ถนน โดยจะค านงึถงึความปลอดภยัเป็นหลกั)    

 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร [4] 

 

ทีพ่กั โรงแรม Gudauri Loft หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ คาซเบกี ้– เมอืงกอรี ่– พพิธิภณัฑส์ตาลนิ – อพุลสิซเิค ่- เมอืงคทูายส ิ 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงกอรี ่(Gori) เมืองแห่งประวัตศิาสตร ์เป็นทีรู่จ้ักกนัดวี่าเป็น บา้นเกดิ

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

ยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีง เรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอร ี 

น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (Joseph Stalin Museum) ผูน้ าของลัทธคิอมมวินิสต ์เป็น

คลังขอ้มูลหลักของอาคารทีซ่ับซอ้นคอื หอศลิป์ ขนาดใหญ่ในรูปแบบ กอธคิของสตาลนิ เร ิม่ข ึน้

เมือ่ปี พ.ศ. 2494 ในฐาน ะพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรแ์ห่งลทัธสิงัคมนยิม แตอ่ย่างเห็นไดช้ดัว่าตัง้ใจ

จะเป็นอนุสรณ์แก่สตาลนิผูเ้สยีชวีติในปี พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนทิรรศการถูกแบ่งออกเป็นหก

โถง ตามล าดับเวลาและมหีลายรายการทีถู่กตอ้งหรอืถูกกล่าวหาโดยสตาลนิ รวมทัง้เฟอรน์เิจอร์
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ส านักงานของเขาผลงานสว่นตวัและของทีร่ะลกึทีเ่ขาท าไวต้ลอดหลายปีทีผ่่านมา นอกจากนี้ยังมี

ภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถา่ยภาพวาดและบทความในหนังสอืพมิพ ์การแสดงผลสรุปดว้ย

หนึง่ในสบิสองชุดของ หนา้กาก แห่ง ความตาย ของสตาลนิถ่ายไม่นานหลังจากทีเ่ขาเสียชวีติ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่  อุพลสิชเิค่ หนึ่งในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ถ ิน่ฐานใน

ดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กว่า 3,000 ปีกอ่น ในอดตีชว่ง 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [5] 

 จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงคไูตซ ี(Kutaisi) เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอันดบัสองของประเทศจอรเ์จยีและ

เคยเป็นเมืองหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรโคลซสิ (Colchis) หรืออาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณน่ันเอง 

แถมเมอืงนี้ยังมมีรดกโลกถงึสองแห่ง คอื Gelati Monastery และ Bagrati Cathedral 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร [6] 

ทีพ่กั โรงแรม Tskaltubo Spa&Resort หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีห่า้  เมอืงคไูตซ-ี อารามจลีาต-ิ โบสถเ์บกราต ิ– บาทมู ิ 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่วหิารจลีาต ิ(Gelati Monastery) สถานทีเ่ก็บรวบรวมภาพจติรกรรมฝาผนัง 

บอกเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบันักบุญและกษัตรยิใ์นยุคตา่งๆ ของจอรเ์จยีไวภ้ายในใจกลางวหิารเวอรจ์นิ 

จากนั้นน าท่านชม โบสถเ์บกราต ิ(Bagrati Cathedral) โบสถ์ออโธดอกซท์ี่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศจอร์เจีย และมีความส าคัญจนไดข้ ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก โบสถแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้มา

ตัง้แต่ศตวรรษที่ 11 ตอนที่รบชนะสงครามและรวบรวมจอรเ์จียกลับมาเป็นปึกแผ่นได ้และโดน

ท าลายจากสงครามกบัเตริก์ท าใหโ้บสถเ์สยีหายไปบา้งแตไ่ดร้ับการบูรณะใหค้่อนขา้งเหมอืนเดมิ

แลว้ 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [7] 

จากนั้นน าท่านสู่เมือง บาทูม ิ(Batumi) 

เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลตดิกับทะเล

ด า (Black Sea) ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งสสีนั

ยามราตรแีละเป็นเมอืงทีท่นัสมัยมากทีสุ่ดใน

จอรเ์จีย อย่างไรก็ตามท่ามกลางตกึสงูระฟ้า

ก็ยังมอีาคารบา้นเรอืนสถาปัตยกรรมยุโรปยคุ

เ ก่ า ให ้ไ ด ้เ ห็ น กั น อ ยู่  เ พ ร า ะ บ าทู มิ มี

ประวัตศิาสตร์ความเป็นมายาวนานตั ้งแต่

ศตวรรษที่ 8 เลยทีเดียว น าท่านผ่านชม

บรรยากาศบา้นเรอืนเกา่ในย่านเมอืงเกา่ Old Town  



       XJTBS03 ซุปตาร์ ... จอร์เจีย วา๊ว วา๊ว วา๊ว!  

 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร [8] 

ทีพ่กั โรงแรม Grand Gloria Batumi หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก  เมอืงทบลิซิี ่- เดอะโครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยีร ์

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่เมือง ทบลิซิ ี(Tbilisi) เมืองหลวงเก่าแก่ของจอร์เจียที่มีอายุกว่า 1,500 ปี ทลิซิี 

แปลว่าความอบอุ่นตัง้ชือ่ตามเมอืงนี้ทีม่นี ้าพุรอ้นธรรมชาตอิยู่หลายจุด เมอืงหลวงแห่งนี้จะหนา้ตา

ละมา้ยคลา้ยยุโรปสดุๆ 

 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [9] 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เดอะโครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยีร ์(The Chronicle of Georgia) อีก

หนึง่ไฮไลทเ์ด็ดของเมือง ทบลิซิ ีเป็นอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จียทีต่ัง้อยู่บน

ภูเขาสงูนอกเมืองและเล่าถงึเรื่องราวประวัตศิาสตรต์่าง ๆ ของประเทศจอรเ์จียผ่านเสาหนิขนาด

ใหญ่จ านวน 16 ตน้ โดยเสาหนิแตล่ะตน้นัน้นอกจากจะมขีนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบแลว้ ยังมี

ความสูงถงึ 35 เมตร และดว้ยโครงสรา้งอันมหมึาของมันนั้นท าให ้The Chronicle of Georgia 

กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทีเ่ราสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล  

 

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร [10] 

ทีพ่กั โรงแรม Hotel Iveria Inn หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด เมอืงทบลิซิี ่- เมอืงซกินาล ี- วหิารบอด ี– ควาเรล ี– ทบลิซิี ่

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซกินาก ี(Sighnaghi City) ซ ึง่เป็นเมืองศนูยก์ลางการปกครองเขตซกิ

นาก ีในจังหวัดคาเคตทีีอ่ยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ ซึง่ห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ 110 กม. เป็น

เมอืงเล็กๆทีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คนมกีารปลกู

พืชพันธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่นพันธุต์่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมืองทีม่ีความส าคัญทีม่ีการท า

เหลา้ไวน ์ผลติพรม และผลติอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จีย ซึง่ตอ่มาไดร้ับการบูรณะและปรับปรุงให ้

มีความเจรญิรุ่งเรือง พรอ้มกับส ิง่อ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย จงึท าใหม้ีชือ่เสยีงส าหรับ

นักท่องเทีย่วใหท้่านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซกินาก ีทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณเทอืก

คอเคซสัใหญ่ทีม่ภีมูอิากาศแบบสีฤ่ดใูนหนึง่ปีและมอีุณหภมูปิานกลาง ในฤดรูอ้นมอีุณหภมูสิงูทีส่ดุ

ประมาณ 25 องศาเซลเซยีส สว่นในฤดหูนาวอุณหภมูจิะอยู่ทีป่ระมาณ 1 องศา  

เดนิทางสู่ วหิารบอด ี(Bodbe Monastery) ซ ึง่ตัง้อยู่ในพื้นที่ของ เมืองซนิากี้ (Sighnaghi) 

เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสตน์ิกายออร์โธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในครัง้แรกราว

ศตวรรษที ่9 และต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ไดม้ีการ  สรา้งต่อเตมิข ึน้มาอกี จนกระทั่งวหิารแห่งนี้มี

ความส าคญัและเป็นหนึง่ในวหิารทีจ่ะมนี าทอ่งเทีย่วเดนิทางมาท าพธิแีสวงบุญ 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [11] 

 น าท่านสูเ่ขต ควาเรล ี(Kvareli) ทีแ่ปลว่า“ไวน์” ของแควน้คาเคตทิีเ่ป็น 1 ในเขตทีเ่ป็นแหล่ง

ผลติไวน์ของจอรเ์จีย ทีท่ีม่ีดนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นท าไวน์ โดยมีการท าอุโมงคส์กัด

ไวน์เขา้ไปในภูเขาขนาดมหมึา จ านวน 15 อุโมงคแ์ละมีเสน้ทางเชือ่มแต่ละอุโมงคเ์พื่อใหเ้ป็นที่

เก็บไวน์ในอุณหภูมเิหมาะสม จากนั้นใหท้่านไดช้มิไวน์รสเลศิ ไวน์ทอ้งถิน่ที่มีชือ่เสยีงที่สุดใน

ภมูภิาคและสามารถซือ้กลบัเป็นของฝากไดใ้นราคาย่อมเยาว ์

เย็น    บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร [12] พเิศษ !!! ทานอาหารพรอ้มชมโชวท์อ้งถิน่จอรเ์จยี  

 

ทีพ่กั โรงแรม Hotel Iveria Inn หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีแ่ปด สนามบนิทลลิซิ ี- กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิทลลิซิ ี

09.45 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง โดยสายการบนิ  AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

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

19.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 
 

 
 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 10,000.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

หมายเหตุ:อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลง

เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บร ิษทัฯขอสงวน

สทิธใินการคนืเงนิค่าจอง คา่ทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัโดยเครือ่งบนิ

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 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

 รวมน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 25 กก./ท่าน ไม่เกนิ 2 ใบ และ ถอืข ึน้เครือ่งไดท้า่น

ละ 7 กก./1ใบ 

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรดี ค่า

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศจอรเ์จยี ส าหรับหนังสอืเดนิทางอืน่ๆทีไ่ม่ใชข่องไทย 100 USD 
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× กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 25 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

× คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

× คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 2400 บาท/ทา่น/ทรปิ) ในสว่น

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจการบรกิารทีท่า่นไดร้บั 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 30 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล 

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อ

พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หาก

ไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ:  

 ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 
30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ 
/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ

หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของจอรเ์จยี หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถ

ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศจอรเ์จยี สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

16. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออก
ตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครั ้ง มิเช่นนั้นทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

17. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้   ไมส่นบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้

จอรเ์จยีโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและจอรเ์จยี 

ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง

ดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       XJTBS03 ซุปตาร์ ... จอร์เจีย วา๊ว วา๊ว วา๊ว!  

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์................................................................ วันเดนิทาง..................................................... 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ............................................................... โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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    


