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จอรเ์จีย  ประเทศประวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จยีกเ็ป็นหน่ึงในภาษาเก่าแก่ทีสุ่ดใน
โลกที่ยงัมีการใช้อยู่  นอกจากภาษาที่เก่าแก่และภูมิประเทศที่สวยงามแล้ว จอร์เจียยังมีวฒันธรรมและ
สถาปตัยกรรมทีส่วยงามอนัเป่ียมเสน่หเ์ป็นเอกลกัษณ์ 
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อาหารท่ีขึน้ช่ือของจอรเ์จีย  ท่ีท่านไม่ควรพลาด..... 

 

   

 

CHAQAPULI 
สตูเน้ือแกะตุ๋น ใส่ Tarragon 
Mint และ Green Plum ทีม่ี
รสเปรี้ยว ใส่ไวน์ขาวให้รส
กลมกล่อม  พาร์สลีย์หรือ
ผั ก ชี  ทํ า ใ ห้ มี ก ลิ่ น ห อ ม
รัญจวนใจ รสเปรี้ยวกลม
กล่อมถูกใจคนไทยแน่นอน  

ADJARULIKHACHAPURI  
ขนมปงัรูปเรอืขอบหนาใส่ชสี
และไข่แดง หน้าตาสะดุดใจ 
เ น้ื อ ขนมป ัง นุ่ ม ลิ้ น ใ ส่ ชี ส
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรสชาติเค็ม
เล็กน้อยมีชื่อเสียงที่สุดใน
ภูมภิาค Adjara ทีต่ัง้อยู่ทศิ
ตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ 
Khachapuri ถือไดว้่าเป็น
ราชาแห่งอาหารของชาว 
Adjarian เลยกว็า่ได ้

KHINKALI  
หน้าตาเหมอืนเสีย่วหลงเปา
แต่ชิ้นใหญ่กว่า แป้งห่อเน้ือ
หนากว่า วิธีกินก็คล้ายกัน
ต้องควํ่าลง กัดแป้งเพื่อให้
น้ําซุปไหลเข้าปากก่อน แต่
ไสเ้น้ือจะแน่นกว่าเสีย่วหลง
เ ป า  ไ ด้ ก ลิ่ น ห อ ม ข อ ง
สมุ น ไพรจอร์ เ จียที่ มีอ ยู่
หลายชนิด 

LOBIANI 
เ ป็ น อ าห า ร แถบภู มิภ า ค 
Rachaหน่ึงในพิซซ่าจอร์เจีย
ทีม่สีว่นผสมหลกัคอืถัว่ Lobio 
(บางที่ใส่แฮมชิ้นเล็กๆด้วย) 
จึงเป็นที่มาของชื่อพิซซ่าว่า 
Lobiani 

ของฝากจากจอรเ์จีย 

       

CHURCHKHELA 
ห น้ า ต า ค ล้ า ย ไ ส้ ก ร อ ก 
กุนเชียง แต่แท้จริงแล้วเป็น
ขนมนะคะ ถ้าอยากทานแบบ
สดใหม่ ส่วนผสมหลักของ
ขนมนี้คือองุ่น วอลนัท และ
แป้ง โดยวอลนัทร้อยใส่ด้าย 
แล้วจุ่มในน้ําองุ่นที่เคี่ยวกับ
แป้ง จากนัน้ตากไว้ให้แห้ง 
สามารถเก็บไว้ทานได้หลาย
เดอืน 

KHANTSI  
แก้วดื่มไวน์สไตล์จอร์เจียน  
เป็นแก้วที่ทําจากเขาแกะหรอื
แพะ ตกแต่งด้วยโซ่และกําไล
เงิน มาพร้อมกับขาตัง้ไม้ที่
สวยงาม สมยัก่อนถูกใชใ้นการ
เปา่แตรเพื่อใหส้ญัญาณในการ
ออกรบ แต่ปจัจุบนัก็ได้นํามา
ประยุกต์ให้เป็นแก้วดื่มฉลอง
แทน 

GEORGIAN WINE 
ไวน์จอรเ์จยีดัง้เดมิทําขึน้และ
มีอายุมากขึ้นในภาชนะดิน
เผารูปไข่qvevriซึ่งจะถูกผนึก
และฝงัไว้ในดินเพื่อให้ไวน์
สามารถหมกัไดน้านหา้ถงึหก
เดอืนก่อนทีจ่ะเมา วธิกีารทํา
ไวน์โบราณนี้ อยู่ ในรายชื่อ
ตั ว แ ท น ม ร ด ก โ ล ก ท า ง
วฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ไดข้อง
ยเูนสโก 

ENAMEL JEWELRY 
เครื่องประดบัจากวสัดุโลหะที่
เคลือบด้วยแก้วให้มคีวามมนั
ว า ว  มี ล ว ด ล า ย ใ ห้ เ ลื อ ก
หลากหลาย  ผลิต ขึ้ น จ าก
ช่างฝีมอือีนาเมลของจอร์เจีย 
แต่ละท้องถิ่นก็จะมลีวดลายที่
เ ป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน
ออกไป ถอืเป็นเครือ่งประดบัที่
สาวๆไมค่วรพลาด 
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วนัแรก ทบิลิซี–มหาวิหารซมินดา  ซามีบา  – ชมเมือง  –พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจอร์เ จียน  
นัง่กระเช้าเคเบ้ิล (สู่) ป้อมนาริกาล่า– ช้อปป้ิง 

..........น. เมื่อเครื่องบนิสมัผสัขอบฟ้า นําท่านเขา้สู่น่านฟ้าของประเทศจอรเ์จียคณะถึงท่าอากาศ
ยานนานาชาติทบิลิซี  (Tbilisi International Airport) แห่งจอรเ์จยี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่เวลาของ
ประเทศไทย 3 ชัว่โมง)คณะท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระ ผ่าน
กรมศุลกากรเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ทางมคัคุเทศน์ท้องถิ่นชูป้าย “ALLIANCE CONSORTIUM” 
รอรบัแลว้จะนําคณะขึน้รถปรบัอากาศเขา้สูต่วัเมอืงเพ่ือเชค็อินโรงแรมท่ีพกั 

เทีย่ง รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย จนไดเ้วลาอนัสมควร...พาท่านเย่ียมชมเมืองทบิลิซี (Tbilisi)เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

ประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยู่ระหว่างสองฝ ัง่แม่น้ําคูรา (Kura) หรอืเรยีกว่าแม่น้ํามตควาร ี(Mtkvari)ก่อตัง้
ในราวศตวรรษที ่5 มอีายุกวา่ 1,500 ปี ตวัเมอืงไดถู้กทาํลายและกไ็ดร้บัการสรา้งขึน้มาใหมเ่ป็นอยู่
แบบน้ีมาเกอืบ 30 ครัง้ดว้ยกนั จากการถูกยดึครองโดยเปอรเ์ซยี อาหรบั เตริก์ มองโกลและในทีสุ่ด
กเ็ป็นพวกรสัเซยี... 

 
 นําท่านสู่ เนินเขาขนาดย่อมอีเลีย (Elia Hill) ในเขต Avlabari เพื่อชมความงดงามของ  

มหาวิหารซมินดา ซามีบา TsmindaSameba Cathedral หรือ Holy Trinity Cathedral Of 
Tbilisiโบสถ์ออรโ์ธดอ็กซ์ทีม่คีวามสวยงามและขนาดทีใ่หญ่ทีสุ่ด และสําคญัทีสุ่ดของประเทศสรา้ง
ขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004  รวมทัง้โบสถ์แห่งน้ียงัเป็นโบสถ์อสีเทริ์นออร์โธด็อกซ์ (Eastern 
Orthodox) ทีส่งูเป็นอนัดบั 3 ของโลกอกีดว้ย  ความใหญ่โตทาํใหโ้บสถแ์ห่งน้ีโดดเด่น และสามารถ
มองเห็นโบสถ์ได้ในระยะไกลได้ . . . ต่อด้วยเดินชมสถาปตัยกรรมของบ้านเมืองไปตาม  
ถนนรสุทาเวลี (Rustaveli)ทีม่อีาคารสถาปตัยกรรมผสมผสานระหว่างสมยัใหม่และสถาปตัยกรรม
ยุคศตวรรษที ่19 มากมาย ผ่านชมโรงแรมสดุหรอูย่าง The Biltmore Hotel, โรงโอเปร่าท่ีก่อตัง้
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เน่ืองดว้ยความทีเ่มอืงทบลิซินีัน้มบี่อน้ําพุรอ้นเป็นจํานวนมาก แลว้เดนิต่อไปยงั ถนนคนเดินสาย
เลก็ๆ ช่ือ Jan ShardeniKucha หรอื (ถนนขา้งตกึสเีทา) ซึง่เป็นศนูยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรม
หลงัฟ้ืนฟูในศตวรรษที ่9  ต่อมาจงึไดเ้ปลีย่นชือ่ถนนมาเป็นซารเ์ดนี Chardin Streetเพือ่เป็นเกยีรติ
แก่นักท่องเทีย่วชาวฝรัง่เศส Jean Chardin ทีม่าเยอืนเมื่อครัง้ปี ค.ศ. 7 และไดจ้ดบนัทกึลงไวใ้น
สมุดของเขานัน้เอง...ปจัจุบนัถนนสายน้ีเต็มไปด้วยร้านค้าแฟชัน่ ร้านอาหารตามสไตล์ของชาว
จอรเ์จยี รา้นกาแฟเก๋มากมาย อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมและซื้อของทีร่ะลกึ  ต่อด้วยหาซื้อของฝาก 
ไวน์ชัน้เยีย่ม และของทีร่ะลกึต่างๆ ณ ย่านMeidan Bazaarหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดท์อ้งถิน่และ
แบรนดเ์นม  ณ หา้ง Tbilisi Mallเพือ่ละลายเงนิทอ้งถิน่ 

คํ่า *** อิสระรบัประทานอาหารเยน็ เพ่ือให้ท่านได้เตม็อ่ิมกบัการช้อปป้ิงตามอธัยาศยั *** 
 พกัคา้งคนื ณ Bridge Boutique Hotel, Tbilisi (คืนท่ี1) 
วนัท่ีสอง ทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – กดูาอูรี – อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ – สเตพ้านท์สมินด้า  

โบสถเ์กอรเ์กต้ี–  ช่องเขาดาเรียล– ทบิลิซี   
เชา้ อรณุสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 นําท่านมุ่งหน้าสูภู่มภิาคเหนือ ตามทางหลวงทีส่าํคญัซึง่เป็นเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นการทหาร 

(Georgian Military Highway) ถูกสรา้งขึน้
โดยสหภาพโซเวยีตในสมยัที่จอร์เจียตกอยู่
ภายใตก้ารปกครอง  เป็นถนนเสน้ทางเดยีวที่
จะนําท่านสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ (Greater 
Caucasus)  ที่ มี ค ว า ม ย า ว ป ร ะ ม า ณ  
1,100 กม . เป็นเส้นกัน้พรมแดนระหว่าง
รสัเซยีและจอรเ์จยี  ระหว่างทาง... ท่านจะได้
เห็นทัศนียภาพอันงดงามแวะชมความ
ย่ิ ง ใ ห ญ่ ข อ ง ป้ อ ม อน า นู รี  ( Ananuri 
FortressComplex)ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้าง
อันเก่าแก่มีกําแพงล้อมรอบและตัง้อยู่ริม
แม่น้ําอรกัวี  ห่างจากเมืองทบิลิซีประมาณ  
45 กม .  ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16-17 
ภายในยงัมโีบสถ์ 2  หลงัที่ถูกสร้างได้อย่าง
งดงามและยงัมหีอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้ตระหง่าน  
ทาํใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งล่าง และอ่างเกบ็น้ําซินวาลี (Zhinvali Reservoir)ซึง่
เป็นสถานทีท่ีส่าํคญัสาํหรบันําน้ําทีเ่กบ็ไวส้ง่ต่อไปยงัเมอืงหลวง พรอ้มกบัผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ยก็
เลยทําให้สถานที่แห่งน้ีได้กลายเป็นหน่ึงในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี  
ค.ศ. 2007ต่อด้วยนําท่านออกเดนิทางต่อไปโดยวิง่ไปตามหุบเขาที่อยู่บนสองฝากฝ ัง่ของแม่น้ํา 
อรกัวไีปสู่  เมืองกดูาอรีู (Gudauri)ซึ่งเป็นเมอืงสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขา
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ของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ ทีม่คีวามสงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,100 – 3,200 เมตร ทีม่ชีือ่เสยีง
ดา้น Freeride(ภูเขาลูกใหญ่ และหมิะตกต่อเน่ือง และปกคลุมหนาแน่น)  สู่จุดชมววิทศันียภาพอนั
สุดอลงัการ...อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ ระหว่างรสัเซียและจอรเ์จีย(Monument of friendship)
กําแพงทรงครึ่งวงกลมซึ่งแต่งแต้มศิลปะบนกําแพงมากมายสสีนัอนัสวยงาม จากจุดน้ี..ท่านจะ
สามารถมองเหน็ววิภเูขาหมิะทีเ่ป็นหุบเหวลกึไดแ้บบ 360 องศา สวยงามเหมอืนอยูใ่นสรวงสวรรค ์

 
เทีย่ง รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย จากนัน้เดนิทางต่อไปยงั คาซเบกี (Kazbegi) ซึง่เป็นชือ่เมอืงอนัดัง้เดมิ ปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นชือ่ 

สเตพ้านท์สมินด้า (Stepantsminda)หลงัจากนกับุญในนิกายออรโ์ธด๊อก ชื่อสเตฟานไดม้าพาํนัก
อาศยัและก่อสรา้งไวส้ําหรบัจําศลีภาวนาขึน้มา  เมืองสเตพ้านท์สมินด้า เป็นเมอืงเลก็ๆทีต่ ัง้อยู่
ตามรมิฝ ัง่แม่น้ําเทอร์กี้ที่มคีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความสูงจากระดบัน้ําทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร ในฤดรูอ้นจะมอุีณหภูมทิีอ่ยู่ปานกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 
องศาเซลเซยีส ในฤดหูนาวมอีากาศเยน็และยาวนาน มอุีณหภูมปิระมาณ -5 องศา ในเดอืนมกราคม
ซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเยน็ทีส่ดุ 

 
 แลว้เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ นัง่รถจิป๊ 4X4 เพือ่ขึน้เนินเขาชมโบสถช์ือ่ดงักลางหุบ

เขาคอเคซัส  (ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที)ที่ตัง้ของโบสถ์เกอร์เกติ  
(Gergeti Trinity Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ทีถู่กสรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่14 พรอ้มกบัหอระฆงัทีอ่ยู่
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ด้านข้าง และเป็นโบสถ์โดมเพียงแห่งเดียวในจังหวดั Kheviที่มีชื่อเสียงมาก และเป็นหน่ึงใน
สญัลกัษณ์ของประเทศจอร์เจยีที่นักถ่ายภาพต้องมาเก็บภาพกนัให้ได้  โดยโบสถ์แห่งน้ีตัง้อยู่บน
เทอืกเขาคสัเบก ิMount Kazbegi ใกล้ๆ กบัเมอืงคสัเบก ิ(Kazbegi) ทางขวามอืของแม่น้ํา Chkheri 
ใหอ้สิระท่านในการชมภาพฉากหลงัของโบสถ์เป็นเทอืกเขาขนาดใหญ่ทีส่วยงามมากและสามารถ
มองววิเมอืงที่สวยงาม หมายเหตุ – การขึ้นเขาไปชมโบสถ์นัน้ ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัที่
เดินทาง จนได้เวลาอนัสมควร...นําท่านลงจากเขาแล้วเดินทางกลบัมายงั เมืองทบิลิซีระหว่าง
ทางเดนิรถ.....ท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของช่องเขาดาเรียล (Dariali Gorge)เป็นหุบ
เขาบนพรมแดนระหว่างรสัเซียและจอร์เจีย อยู่ที่ฐานฝากฝ ัง่ตะวนัออกของภูเขา Kazbekคนใน
ท้องถิ่นเรยีกถิน่ที่อยู่แห่งน้ีว่า “Mokheve”ช่องเขาน้ีกลายเป็นที่รู้จกัในสถานที่โรแมนตกิที่สุดแห่ง
หน่ึงในคอเคซัสและได้ถูกกล่าวในบทกวีของรัสเซียโดย Lermontov…เส้นทาง Dariali นัน้มี
ความสาํคญัทางประวตัศิาสตรซ์ึง่ในอดตีเป็นหน่ึงในสองเสน้ทางของเทอืกเขาคอเคซสัทีย่ ิง่ใหญ่และ
อีกเส้นทางคือเส้นทาง Derbentมีป้อมปราการรกัษาจากการโจมตีมาอย่างยาวนานอย่างน้อย  
150 ปีก่อนครสิตศ์กัราช ทีย่งัคงใหเ้หน็ซากปรกัหกัพงัของป้อมปราการอกีดว้ย.... 

คํ่า *** อิสระรบัประทานอาหารเยน็ เพ่ือให้ท่านได้เตม็อ่ิมกบัการพกัผอ่นตามอธัยาศยั *** 
 พกัคา้งคนื ณ Bridge Boutique Hotel, Tbilisi (คืนท่ี 2) 
วนัท่ีสาม อิสระตามอธัยาศยั –ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี 
เชา้ อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  ใหท้่านไดพ้กัผอ่นและอสิระ

ตามอธัยาศยั.... 
........ น. จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร....นําคณะเดนิทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซีเพื่อขึน้เครื่อง

เตรยีมตวักลบัสู่ประเทศไทย พรอ้มกบัความประทบัใจมริูล้มื…  และมเีวลาทํา TAX REFUND 
ก่อนขึน้เครือ่ง 
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1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการทวัร ์หรอืบอกเลกิตามความเหมาะสม  

อนัเน่ืองจากสภาวะอากาศ, สภาพการจราจร , การเมอืง, สายการบนิ โดยมติอ้งแจง้ล่วงหน้า แต่ยดึถอืประโยชน์
ทีท่า่นจะไดร้บัเป็นสาํคญั 

2.  อตัราค่าบรกิารทัง้หมด คดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ 02/03/2563บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่น
ราคาคา่บรกิารทัง้หมด ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

3. การเดนิทางจะต้องมีผู้เดินทางขัน้ตํา่ (ผู้ใหญ่)  4 / ต่อ 1 คณะ  บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเลื่อนการเดนิทาง
หรอืเปลี่ยนแปลงราคาทวัรใ์นกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ครบ โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 16 วนัก่อน
การเดนิทาง 

4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของ
เทีย่วบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล   หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิ
เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ 

5. โรงแรมที่พกัเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยงัมิได้ทําการจองใดๆทัง้สิ้น  หากเป็นช่วงเทศกาลหรืองานแฟร์
ต่างๆหากโรงแรมไมส่ามารถสาํรองหอ้งได ้ใหค้ดิราคาเพิม่ขึน้ตามความเป็นจรงิจากผูเ้ดนิทางได ้

6. โรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืมจีาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู ่
และเพิม่เตยีงเสรมิให ้(Extra Bed)หรอืหากไมม่เีตยีงเสรมิให ้ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดีย่ว และตอ้งชาํระ
คา่หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ 

7. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็  ทางบรษิทัฯไดช้าํระใหก้บับรษิทัตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมา
รวมการบรกิารเช่นกนั   ดงันัน้หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้  เช่น  ค่าอาหาร,  
ค่านําเทีย่วสถานทีต่่างๆ ท่านจะขอหกัค่าบรกิารคนืไม่ได ้เพราะบรษิทัฯตอ้งอยู่ภายใตก้ารจดัการทีม่เีงื่อนไขกบั
องคก์รนัน้เชน่กนั เชน่ การยกเลกิวนิาทสีดุทา้ยหลงัจากการยนืยนัแลว้ เป็นตน้   

8. การถูกปฎเิสธวซ่ีาและการออกจากเมอืงไทยหรอืถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงจากประเทศนัน้ๆในรายการทวัร ์ ในกรณี
ทีท่า่นมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศหรอืเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไป
ในทางเสื่อมเสยี   หรอืดว้ยว่าเหตุผลใดๆจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
คนืเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น 

9. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมข่อรบัผดิชอบใดๆ  
หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  เพราะโดยปกติเราใช้หนังสอืเดนิทางบุคคล
ธรรมดาเล่มสเีลอืดหม ู  

10. ก่อนที่ท่านทําการออกตัว๋ภายในประเทศ หรอืจองรถทวัร์มายงักรุงเทพฯ เพื่อเดนิทางไปกบัทวัร์ของบรษิัทฯ  
โปรดขอคาํยนืยนัจากฝา่ยขายก่อน ว่าทวัรน์ัน้ๆมกีารยนืยนัการเดนิทางจรงิ หากท่านทาํการออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บั
การยนืยนัจากพนักงานขายแล้ว และทวัร์นัน้มกีารถูกยกเลิกหรอืเลื่อนการเดนิทาง บรษิัทฯไม่ขอรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

11. เมื่อท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด มกีารชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 

 
 

เง่ือนไขของทวัร ์
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ราคาต่อท่านสาํหรบัพกัห้องคู่ เดินทาง 4ท่าน 

โรงแรม 
ผูใ้หญ่ 

(พกัห้องละ2 ท่าน) 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

4* Bridge Boutique Hotel, Tbilisi  
Website :  www.bridge-boutique.tbilisi-hotels.com/en/ 
Valid : Mar - 31Jul 2020 

 
11,500 บาท  

 
2,500 บาท  

 

อตัราน้ีรวม   

 คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 4 ดาวตามทีร่ะบุในรายการ(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) พรอ้มอาหารเชา้แบบบุฟเฟต่ ์
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่อาหารกลางวนั(แบบเซต็เมนู)และน้ําดื่ม ตามมาตรฐานระดบัภตัตาคาร   
 คา่พาหนะเดนิทางตามมาตรฐานทีก่าํหนดไว ้ 
 คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตลอดการเดนิทางพดูภาษาองักฤษ 
 ค่าประกนัสุขภาพและอุบตัเิหตุทัว่ไป ทีใ่ชส้าํหรบัในการยื่นขอวซ่ีาในวงเงนิท่านละ 1,500,000 บาทเงือ่นไขตาม

กรมธรรม*์* หากท่านประสงคท์ีจ่ะซื้อประกนัเพิม่เตมิ เพือ่เพิม่คุม้ครองในสว่นอืน่ๆสามารถสอบถามรายละเอยีด
เพิม่เตมิไดก้บัทางเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ** 
 พเิศษน้ําดื่มบนรถวนัละ 1ขวดขนาด 0.5 LTR / ต่อ 1 ทา่น 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่บตัรโดยสารเครือ่งบนิระหวา่งประเทศไป-กลบั กรงุเทพฯ – จอรเ์จยี – กรงุเทพฯ 
 ราคาตัว๋ของสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์ราคาจะเริม่ต้นอยู่ที1่9,800 บาท 
 ราคาตัว๋ของสายการบนิเอมเิรตส ์ซึง่บนิรว่มกบัสายการบนิฟลายดไูบ ราคาจะเริม่ต้นอยู่ที2่8,220บาท  

*** ท่านสามารถเชค็วนัเดนิทาง หรอืสอบถามราคาตัว๋เครือ่งบนิกบัเราก่อนได ้*** 
 คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางสาํหรบัหน่วยงานขา้ราชการ และบุคคลธรรมดา 
 คา่ทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 คา่ธรรมเนียมวซ่ีาทอ่งเทีย่วประเทศจอรเ์จยี สาํหรบัชาวต่างชาต ิ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบุไวใ้นรายการ เชน่  มนิิบาร ์คา่โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศค่าอาหาร/ค่าเครื่องดื่มสัง่พเิศษ

นอกรายการคา่เครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์คา่ซกัรดี และอื่นๆ 
 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนดไว ้
 คา่ผูด้แูลกระเป๋าสมัภาระของคณะทา่นฯ (Porter)ตามโรงแรมทีพ่กัในรายการ 
 คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่คนขบัรถตลอดการเดนิทาง (ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 20 USD 

/ ต่อ 1 ทา่นลกูคา้ )สว่นคา่ทปิของหวัหน้าทวัร ์ขึน้อยูก่บัความพอใจของทา่นเป็นหลกั 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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เง่ือนไขการจองทวัร ์

 สง่ใบจองพรอ้มสาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือน  นับจากวนัเดินทางจริงชาํระเงนิค่า
มดัจาํทา่นละ 10,000.- บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั   

 สาํหรบัค่าบรกิารทวัรส์ว่นทีเ่หลอืโปรดชาํระภายใน 30 วนัทาํการก่อนการเดนิทาง  หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทีเ่หลอื
ตามวนัทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงื่อนไขกรณีท่านทําการจองก่อนวนัเดนิทางน้อย
กวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน  

 หากทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้  กรณุาแฟกซใ์บนําฝากมาทีเ่จา้หน้าทีฝ่า่ยขายทีด่แูลทา่น  พรอ้มแจง้ขอ้มลูของทา่น   
o ชื่อ-นามสกุล 
o โปรดระบุชื่อโปรแกรมทวัร ์ พรอ้มระบุวนัเดนิทาง 
o เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อกลบั 
o แจง้ความประสงค์เป็นพเิศษ เช่น อาหารมุสลมิ มงัสวริตั ิ การแพอ้าหาร รถเขน็บรกิารที่สนามบนิ เป็นต้น 

กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการใหไ้ด ้
 บรษิทัฯ ใครข่อสงวนสทิธิใ์นยนืยนัทีน่ัง่การเดนิทาง  สาํหรบัผูท้ีช่าํระเงนิคา่มดัจาํการเดนิทางมาแลว้เทา่นัน้  
หมายเหต ุ 
 กรณีทีส่่งใบจองทวัรม์าก่อน จะมกีําหนดการชําระค่ามดัจําหลงัการส่งใบจองทวัรม์าใหบ้รษิทัฯภายใน 3 วนั 

หากเกนิจากวนัทีก่าํหนดไว ้ทางบรษิทัฯใครข่อพจิารณาสถานะการจอง 
 การไมช่าํระเงนิตามกาํหนดนดัหมายทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิและการคนืเงนิมดัจาํ 

 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า30 วนัทาํการทางบรษิทัฯจะคนืค่ามดัจาํใหท้ัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด
หรอืเทศกาล ทีต่อ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจาํทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทน
ในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น  EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด เนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 ยกเลกิการเดนิทางทุกกรณี น้อยกว่า 29 วนัทางบรษิทัฯขอเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเตม็จาํนวน เน่ืองจากบรษิทัฯมกีาร
ทําสํารองจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 
**ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบตัเิหตุ,เจบ็ป่วย จนทําใหท้่านไม่สามารถเดนิทางได ้จะต้องมใีบรบัรองแพทยห์รอืหากเสยีชวีติ 
ตอ้งมใีบมรณบตัร เพือ่จะแสดงยนืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที ่
ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ หรือค่าตัว๋เครือ่งบิน (กรณีออกตัว๋เครือ่งบินแล้ว) และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีทีท่่านยืน่วีซ่าแล้วขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและโรงแรม
ต่างประเทศ ** 

 ในการยืน่ขอวซ่ีาเพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ทุก ๆ ทา่น กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่
มอบเอกสารประกอบการยื่นวซ่ีา 30 วนั ก่อนวนัเดนิทางใหท้างบรษิทัฯ  ***ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ 
ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หาก
ต้องการย่ืนวีซ่าอีกครัง้หน่ึง*** 
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 กรณยีืน่วซ่ีาแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทตู (วซ่ีาไมผ่า่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ทาง
บรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวีซ่าค่ามดัจําตัว๋เครื่องบิน หรอืค่าตัว๋
เครือ่งบนิ (กรณอีอกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) คา่ใชจ้า่ยสว่นต่างกรณทีีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจาํนวน  

 หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการยื่นวซ่ีาล่าชา้ ไมท่นักําหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ และผลวซ่ีาของท่าน ไม่
ผา่น บรษิทัฯ ใครข่อสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด  

 

 

 


