
 

 

รหัสทัวร PVC1903358 
ทัวรจอรเจีย The Emperor Georgia  7 วัน 4 คืน (EK) 
สะพานแหงสันติภาพ   ป�อมนาริกาลา   โรงอาบน้ํา SULFUR BATH 
เทือกเขาคอเคซัส   ป�อมอันนานูร ี  อางเก็บน้ําชินวารี 

 



 

 

เที่ยวครบ บินดีกับสายการบินเอมิเรตส (Emirates)  สายการบินประจําชาติของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส  
ไปทั้งท ีตองชมโชวพ้ืนเมือง ซึ่งเปนทีเด็ดของบานเมืองเขา  
ชิมไวน พ้ืนเมือง ไวนจอรเจีย  ดินแดนแหงไวนโบราณเกาแกที่สุดในโลก ใหทานไดเลือกชิม
เลือกซ้ือกับไปฝากคนที่คุณรัก  
 เดินทางกับเราไมเหนื่อย เที่ยวครบ บินคุม ที่พักดี 3 ดาว และไมมีอาหารอิสระ 

 สาธารณรัฐจอรเจีย ไดกอต้ังขึ้นในป ค.ศ.1918 หลังจักรวรรดิรัสเซียลมสลาย ซึ่งจอรเจีย
ตกเปนสวนหน่ึงของประเทศรัสเซียมาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 11 และมีปญหาความขัดแยง
เร่ืองการแบงแยกดินแดนมาโดยตลอด หลังจากแยกประเทศแลว จอรเจียก็ประสบปญหา
ทางการเงินตอมาอีกเจ็ดสิบกวาป 

 เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เปนเทือกเขาสูงขนาดใหญ ทําหนาที่แบงพรมแดน
ระหวางทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ทําใหเกิดกลุมประเทศที่อยูในสองทวีปขึ้น คือ รัสเซีย 
จอรเจีย อารเมเนีย และอาเซอรไบจาน โดยมียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาเอลบรุส (Mount 
Elbrus) ซึ่งสูง 5,642 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล 

 คนไทยเที่ยวประเทศจอรเจีย ไมตองขอวีซา อยูไดไมเกิน 365 วัน  
 จากประเทศไทย ไมมีสายการบินตรงไปประเทศจอรเจีย ตองตอเคร่ืองที่ประเทศใกลเคียง

เชน ตุรกี หรือรัสเซีย โดยรวมแลวใชเวลาประมาณ 12-14 ช่ัวโมง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพ     (-/-/-)                         ✈ - -  

2 ดูไบ - ทบิลิช ิ (-/-/D) ✈ ✈ X 
BEST WESTERN 
HOTEL@TBILLISI 

DAYS 1 

3 ทบิลิซี – อันนานูรี  - เมืองคัสเบก ิ– กดูาอูรี 
GUDAURI   (B/L/D) X X X 

GUDAURI INN 
HOTEL@GUDAURI  

DAYS 2   



 

 

4 กูดาร ี– มิสเคดา – ทบิลิซี (B/L/D) X X X 
BEST WESTERN 
HOTEL@TBILLISI 

DAYS 3 

5 ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค – BARJOMI บอ
จอรมี่   (B/L/D) X X X 

BEST WESTERN 
HOTEL@TBILLISI 

DAYS 4 
6 TBILISI  - DUBAI   (B/L/-) X X ✈  

7 BKK กรุงเทพฯ ✈ ✈ -  
 
จอรเจีย เปนประเทศที่อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของรัสเซีย ครัง้หนึ่งจอรเจียเคยเปนประเทศใน
สหพันธรัฐรัสเซียมากอน ซึ่งประเทศจอรเจียมปีระวติัศาสตรที่ถกูปกครองโดยหลายชาติพันธมา
อยางยาวนาน ตั้งแตเปอรเซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง และรัสเซีย จนกระทั่งไดเปนประเทศจอรเจีย
อยางในปจจบัน ดวยประวัตศิาสตรของจอรเจียท่ีผานการปกครองมาหลายชาติหลายวัฒนธรรม ทํา
ใหจอรเจียมีวิถีการกินด่ืมที่ผสมผสาน อาหารมีเน้ือสัตวและผักสลัดแบบยุโรปในขณะเดียวกันก็เนน
การกินแป�งแบบชาวเอเชียกลาง ผูคนจอรเจียมีผิวขาวใสแบบยุโรป จมูกโดงมากเหมือนเปอรเซีย 
ตวงตากลมโต มองแลวกึ่งยุโรปกึ่งแขก ในมื้ออาหารจะมีเน้ือสัตวหลากชนิดและผักเปนสวนใหญ 
ซึ่งแทบทุกมื้ออาหารจะมีแป�งเปนจานนําไมเนนขาวเหมือนไทยเรา 
 เรียนรู วัฒนธรรม วิถีความเปนอยู ขนบธรรมเนียมดังเดิมของชาวจอรเจียกัน  
สัมผัสอาหารเพ่ือสุขภาพ ทีอุ่ดมไปดวยผักและเคร่ืองเทศ ซึ่งจอรเจียเปนประเทศทางตะวันตก
เฉียงใตของรัสเซีย อาหารจะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียกลางผสมกันแบบลูกคร่ึง และ
กลายเปนอาหารยอดนิยมและรูจักแพรหลายต้ังแตสมัยสตาลนิ ผูนําสหภาพโซเวียตผูสืบอํานาจตอ
จากเลนิน ที่นําเอาอาหารชาติตวัเองเขามา จนเกิดเปนรานอาหารจอรเจียมากมาย 
 
นอกจากน้ีจอรเจียยังมีชื่อเสียงมาก เกีย่วกบัไวนและนํ้าแร เเตเสียดายที่เราจะไมพบเจอสินคา
เหลานี้มากนัก เพราะความขัดแยังทางนโยบายทางการเมืองต้ังแตส้ินสุดสหภาพโซเวียต 



 

 

โดยบนโตะอาหารของชาวจอรเจียจะแบงเปน ของทานเลนกอนมื้ออาหาร, อาหารจานหลัก, ซุป, 
สลัด,ขนมหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23.30 น.คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท คอยใหการตอนรับ
และดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคานเตอร T ประต ู9  ของสายการบินเอมิเรสต  

 
03.30 น. ✈ออกเดินทางสู กรุงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เท่ียวบินที่ EK 377 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

       (เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที พักผอนรับประทานอาหารบนเครื่อง)  

 
 
12.20 น. ✈นําทานเดินทางตอไปยังเมืองทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบินเอมิเรสต  

  เท่ียวบินที่ EK 2200   (เวลาบินโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที พักผอนรับประทาน
อาหารบนเคร่ือง) 

 

วนัแรก   กรุงเทพ     (-/-/-)                              

วนัที�สอง ดูไบ - ทบิลชิิ  (-/-/D) 



 

 

 
15.50 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

พรอมรับกระเป�าสัมภาระ โดยมคัคุเทศกทองถิ่นจะคอยตอนรับทาน ณ ทางออกของผูโดย
สายขาเขา  
จากน้ันนําทานเดินทางเขา สูตัวเมืองทบิลิซีชมสะพานแหงสันติภาพ (THE BRIDGE OF 
PEACE)”เปนอีกหน่ึงงานสถาปตยกรรมที่นาสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปค
นิ ก ช าว อิ ต า เลื่ ย น ช่ื อ  Michele De Lucchi 
สะพานมีความยาวที่  150 เมตร ลักษณะการ
ออกแบบรวมสมัย เปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 
6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางน้ันถูกออกแบบ
และสรางที่ อิตาลี และนําเขามาโดยรถบรรทุก 
200 คัน เพ่ือเขามาติดต้ังในเมือง Tbilisi ที่ต้ังน้ัน
อยูบนแม น้ํา Mtkvari River สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง และยังมี  
illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเปนเวลา 90 นาทกีอนที่
พระอาทิตยจะลับขอบฟ�า 
เมืองทบิลิซี ถูกสรางโดยกษตัริยวาคตัง จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมื่อคร้ังคริ
สตศรรษที่ 5 หรอืเมอืประมาณ 1,500 ปกอน เมืองน้ีอยูในสายทางหนึ่งของเสนทางสาย
ไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจากความ
ไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังท่ีเปนจดุตดัระหวางทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทุกทานนั่งกระเชาลอยฟ�าจากสถานีที่สวน RIKE ใกล EVROPIS MOEDANI ฝم�ง
ตรงขามแมนํ้า ขึน้ไปยังป�อมดูวิวทิวทัศน คอยๆ ไตระดบัความสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเราได
เห็นวิวของเมืองทิบิลิซีไดอยางเต็มตา ซึง่ถามองจากดานป�อมดานบนลงมาเราก็จะเห็นแลน
มารคหลักๆ ที่สําคัญในเมืองเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปน สะพานสันติภาพ (The Bridge of 
Peace) สะพานความยาว 150 เมตร ที่สรางพาดผานแมน้ําคูราเพ่ือเช่ือมระหวางตัวเมือง
เกาและเมืองใหมทบิลิซี, โบสถเมเตคี (Metekhi Cathedral), รปูปم�นของกษตัริยวาคตงั 
จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) รวมถงึโบสถทรินิต้ีโลเคชั่นดวย 
 
 

 
 

 
นําทานเที่ยว ชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI)  
ชมป�อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย 
(Kartlis Deda, Mother Georgia) ป�อมนาริกาลาเปนปราการหินขนาดใหญต้ังอยูบน
เนินเขาเหนือนครทบิลิซี สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที ่4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลาย
สมัยทีต่างผลัดกันเขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยัด 
(Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับไดตอเติมป�อมในชวงคริสตศตวรรษที ่7 ตอมาพวก
มองโกลต้ังช่ือใหใหมวา NARIN QALA แปลวาป�อมนอย (Little Fortress) นัก
ประวติัศาสตรยกยองวาป�อมนาริกาลาเปนป�อมแหงหน่ึงบนเสนทางสายไหมที่แข็งแกรงและ
ตีไดยากที่สุด 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผานชมโรงอาบน้ํา SULFUR BATH บริเวณน้ีเปนโรงอาบน้ํามีทั้งท่ีเปนสาธารณะและ
สวนตัว เน่ืองจากบริเวณใกลเคียงมีลําธารที่มสีายแรกํามะถัน ปะปนอยู หากลงไปเดินตรงลาํ
ธารเล็กๆ เราก็จะไดกลิ่นของกํามะถันดวยบริเวณน้ีจะเห็นเปนโดม แตะละโดมคือ 1 หอง
อาบนํ้า โดยเชื่อวาการมาอาบนํ้าผสมกํามะถนัน้ี จะทําใหรางกายสะอาดและดีตอสุขภาพ 
 
 
 
 
 

 
คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 
1 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานออกเดินทางไปตามเสนทางหลวงของจอรเจียที่มีช่ือวา Georgian Military 
Highway ถนนสายนี้เปนถนนสายสําคัญที่สุดที่ถูกสรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียอยูภายใตการ
ควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเปนเสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซีย
มายังที่ภูมิภาคน้ี ถนนแหงประวัติศาสตรน้ีเปนเสนทางที่จะ  
 
 
 
 

 

วนัที�สาม   ทบิลซีิ – อนันานูรี  - เมืองคสัเบกิ – กูดาอรู ีGUDAURI   (B/L/D)                                  



 

 

นําทานขึ้นสู เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เปนเทือกเขาท่ีต้ังอยู
ระหวางทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดวย 2 สวน คือ
เทือกเขาคอเคซัสใหญ และเทือกเขาคอเคซัสนอย ระหวาง
ทางนําทานแวะ ชมป�อมอันนานูรี (Anauri Fortress) 
ป�อมปราการอันเกาแก ถูกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 
ชมรองรอยของซากกําแพงที่ลอมรอบป�อมปราการแหงน้ีไว
เปรียบเสมือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลัง
ที่ต้ังอยูภายใน ซึง่เปนโบสถของชาวเวอรจิน ภายในยังมี 
หอคอยทรงส่ีเหลี่ยมใหญที่ต้ังตระหงาน จากมุมสูงของป�อม
ปราการน้ีจะมองทัศนียภาพท่ีสวยงามของ อางเก็บน้ําชินวาร ี
(ZHINVALI) ที่ซึ่งทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวด่ืมไวใฃและ
ช่ืนชมทัศนียภาพทิวทัศน ของภูเขาลอมรอบสถานที่แหงน้ี 
จากน้ันออกเดินทางตอไปตามเสนทางหลวง รมิฝم�งแมน้ํา Aragvi ผาน Jvari Pass ที่ระดับ
ความสูง 2,395 เมตร  

 
จากน้ันนําทานเดินทางขึ้นสูเทือกเขาคอเคซัสใหญ เพ่ือเดินทาง สูเมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) 
ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปจจบุันเรียกวา เมืองสเตปนสมินดา (Stepansminda) 
ช่ือน้ีเพ่ิงเปลี่ยนเมื่อป 2006 น้ีแตคนมกัจะเรียกติดปากกันอยูวา คัสเบกิอยู เมืองน้ีอยูหาง
จากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขา
คอเคซัสที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทศันที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจดุชมวิวของ
ยอดเขาคัสเบกิอีกดวย  
 
 
 
 
 

 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ินพรอมชิมไวนทีทํ่าจากฝมือชาวบาน  
 
 
 
 
 
 

***หมายเหตุ สําหรับชวงเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปจะเปนชวง WINTER 
ของประเทศจอรเจีย หิมะจะตกเปนจํานวนมากและแตละปความความหนาวเย็นของน้ําแข็ง 
หิมะก็ไมเทากัน ทําใหทางขึ้นเขาสูโบสถสมินดา วาเมบานั้นปดเพราะถนนล่ืน กอใหเกิน
อันตราย  6 เดือนดังกลาว จะไมสามารถเท่ียวได  
จะนําทานไปยัง เมืองกูดาอูรี GUDAURI   ต้ังอยูที่ระดับความสูงจากน้ําทะเลประมาณ 
2,000 – 3,200 เมตร เปนเมือง Ski Resort ทีม่ีชื่อเสียงดาน Freeride (ภูเขาลูกใหญ 
และหิมะตกตอเน่ือง หิมะแบบฟูๆปกคลุม และเปนที่นิยมมากๆในเทือกเขาคอเคซัส ต้ังอยู
หางจากตัวเมืองหลวงทบิลิซ่ี (Tbilisi) ขึ้นเหนือมาประมาณ 120 กม. โดยใชเสนทางหลวง
ทหารจอรเจียสายประวัติศาสตร ( Georgian Military Highway )  
ทานใดสนใจ สามารถ สอบถาม หนางาน หรอืเขาเว็บไซตเช็คราคาเคร่ืองเลนไดคะ  
Ski/Snowboard Season ปกติเปด กลางเดือนธันวาคม – กลางเดือนเมษายนของ
ทุกป 
https://www.skiresort.info/ski-resort/hochkoenig-maria-
almdientenmuehlbach/ 
https://www.skiresort.info/ski-resort/gudauri/trail-map/ 
 
 
 
 

 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม GUDAURI INN HOTEL@GUDAURI  DAYS 

2  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคดา (MTSKHETA) ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศ
จอรเจีย เมืองท่ีเกาแกที่สุดของจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ต้ังอยูหางจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 25 กม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองนี้เคยเปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 
ปกอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 แตตอนน้ีไมมีอะไรจากสมัยน้ันหลงเหลืออยูแลว ศาสนา
คริสตเขามาเผยแผในเมืองน้ีชวงศตวรรษที่ 4 องคการยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียน 
“โบราณสถานแหงเมืองมิสเคดา (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) 
เปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแหง
เมืองมิทสเคตาใหเปนมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE)และลอมรอบ
ดวยเทือกเขาคอเคซัสเปนจุดตดัของแมน้ําอักราวิ (Aragvi) และแมน้ํามิกวาร ิ(Mtkvari) 
ความโดดเดนของเมืองนี้คือภูมิประเทศท่ีสวยงามและอาคารบานเรือนที่ยังคงรักษา
เอกลักษณสถาปตยกรรมแบบยคุกลางไวไดเปนอยางดี บานเรือนสวนใหญทาสีขาว หลังคาสี
สมปนแดงสดใส มิสเคทาเปนสถานที่ต้ังของมรดกโลกถึง 2 ทีคื่อจวาริ (Jvari Church) 
โบสถสถาปตยกรรมไบแซนไทนบนเนินเขาและสเวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli Church) 
โบสถหลวงสถาปตยกรรมยุคกลางที่เคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกและเปนสสุาน
หลวงของราชวงศจอรเจีย 
นําทานเขาชม วิหาร (SAMTAVRO MONASTERY) ต้ังอยูในเมืองมิสเคดา ซึ่งเปน
ศูนยกลางทางจิตวิญญาณของจอรเจีย และถือเปนสถานที่สําคัญที่มีช่ือเสียงของเมืองนี ้สราง
ขึ้นโดย (คิงมิเล่ียน King Mirian )  
 

วนัที�สี�   กูดารี – มิสเคด้า – ทบลิซีิ    (B/L/D)                                      



 

 

 
 
 
 
 
 
นําทาน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สรางราว
ศตวรรษที่ 11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักด์ิสิทธิ์ที่สุดของจอรเจีย สรางขึ้น
โดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้ง
ยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถอืศาสนาคริสต และให
ศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ิน 

นําทานชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักด์ิสิทธิ์ 
ของศานาคริสตนิกายออโธดอก สรางขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือ
วิหารแหงน้ีเปนอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ ซึ่งชาวเมืองกลาวกันวา นัก



 

 

บุญนีโน หรอืแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกปีจจุบัน) ไดนําไมกางเขนนี้
เขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเปนครั้งแรกในชวงโบราณกาล  

 พาทุกทานกลับเขาสูเมืองทบิลิซี แวะหางคารฟูใหทุกทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย  
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร  

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 
3 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 87 
กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี ทุกวันน้ี 
เปนเมืองแหงประวัติศาสตร เปนที่รูจกักันดีวาเปนบานเกิด
ของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียที่ใน
อดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที ่1920 
ถึง 1950 และมีช่ือเสียง เร่ืองความโหดเห้ียมในการ
ปกครองในเมืองกอรีแหงน้ี  
นําทาน ชมอุพลิสชิเค (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หน่ึงในเมืองถํ้าเกาแกของ
จอรเจีย มีการต้ังถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีตชวงยุค
โบราณกอนยคุกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชวง500 ปกอน
คริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เปนศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชวงที่เมืองนีม้ี
ความเจริญสุดขีดคือ ในชวงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 กอนจะถกูรุกรานโดยชาวมองโกลในชวง
คริสตศตวรรษที่ 13 และถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะไดพบกบัศาสนสถานที่มีหอง
โถงขนาดใหญที่ชาวเพเกน (Pagan) ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิ
ของคนในแถบนี้กอนท่ีศาสนาคริสตจะเขาเมื่อ 1700 ปกอน และยังมีหองตางๆ ซึง่คาดวา
เปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 เปนหินผาขนาดใหญที่
ถูกสกัดเปนชองหองโถงมากมายที่ต้ังของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 

วนัที�หา้ ทบิลซีิ – กอรี – อุพลิสชิเค่ – ทบิลซีิ    (B/L/D)                                   



 

 

8 เฮกตารหรือราว 50 ไร ในอดีตกาล นครถํา้แหงน้ียังเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหมที่
เช่ือมตออาณาจักรไบแซนไทน กับประเทศอินเดียและ ประเทศจีน 

 
 
 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ิน 

นําทานชม พิพิธภัณฑของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเปนสถานที่ท่ีไดรวบรวม
ส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ พรอมทั้งเร่ืองราวตางๆของทานสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติ
ชีวิตตั้งแตเกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 
 

 
 
 
 
คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 
4 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 
 
 
 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

วนัที�หก TBILISI  - DUBAI     (B/L/-)      



 

 

นําทานเขาชมวิหารศกัด์ิสิทธิ์ของทบิลิซ ี(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรียกกัน
วา HOLY SAMEBA เปนโบสถหลักของครสิตจักรออรโธดอกจอรเจียต้ังอยูในทบิลิซีเมือง
หลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป 1995 และป 2004 และเปนวิหารท่ีสูงที่สุด อันดับที่ 
3 ของโบสถออรโธดอกในโลก 
 
 
 
 

 
 
 
นําทานเดินทางสูอนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย (THE CHRONLCLE OF 
GEORGIA) ซึ่งมีลักษณะเปนแทงหินสีดําขนาดใหญ แกะสลักเปนรูปตางๆท่ีสื่อถึงเร่ืองราว
ในอดีตของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นโดย  
ซุราป สถาปนิกชื่อดังกอสรางเมื่อป 1985 ประกอบดวยแทงเสา 16 แทง แตละแทงสูง 35 
เมตร แตละเสาจะแบงเรื่องราวออกเปน 3 สวนน่ันคือ สวนลางสุดเกี่ยวกบัพระคัมภีรของ
ศาสนาคริสต สวนกลางเกี่ยวกบัเร่ืองของขาราชการชนช้ันสูงของจอรเจีย และสวนบน
เกี่ยวกับเหตุการณสําคญัตางๆของประเทศ  

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารอาหารจีน 



 

 

นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาตทิบิลิซ ิTBILISI (TBS) ประเทศจอรเจีย 
16.55 น.ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต  

เท่ียวบินที่ EK 2201  (เวลาบินโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาท ีพักผอนรับประทาน
อาหารบนเคร่ือง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.10น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ( รอเปลี่ยนเคร่ือง )  
22.35 น.ออกเดินทางสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรสต  

เท่ียวบินที่ EK374  (เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง พักผอนรับประทานอาหารบน
เคร่ือง)  

 
 
 
 
 



 

 

 
07.35 น. เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

อัตราคาบริการ ขั้นตํา่ 15 ทาน  
 

กําหนดการ
เดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดี่ยวจาย
เพ่ิม 

20 – 26 พ.ย. 62 
07 -13 ธ.ค.62 
29 ม.ค. – 04 ก.พ. 63 
05 – 11 ม.ค.63 
05 – 11 มี.ค. 63 
19 – 25 มี.ค. 63 

39,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 9,000 บาท 

UPDATE 22OCT19  
 
*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก 
*** 
ราคาน้ีขายในคณะที่มากกวา 15 – 20 ทานขึ้นไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน 
หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะที่ใชในการนําเท่ียว 
ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีทีต่ํ่ากวา 15 
ทาน ทางคณะทัวรจะแจงคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในกรณีท่ีคณะทัวรทกุทานตองการออกเดินทาง พรอม
มีหัวหนาทัวรไทย อํานวยความสะดวก 

วนัที�เจด็ BKK –กรุงเทพฯ      (-/-/-)      



 

 

งวดที่ 1 : สํารองทีน่ั่งจาย 15, 000 บาท /ทาน ภายใน 3 วันหลงัจากที่มีการจอง  
        พรอมสงรายชือ่และหนาพาสปอรตผูท่ีจะเดินทางทันท ี 

งวดที่ 2 : ชําระสวนทีเ่หลือ 20 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง  
กรณีท่ีตองการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณลีูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาที่กอนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น 
หลังจากชําระคามดัจาํแลว สามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได กอนที่บริษัทฯ จะทําการออกตั๋ว
ลวงหนา 1-2 อาทิตยกอนการเดินทาง 

                                                                                                                                                        
 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ัน ประหยัด (Economy Class)  ที่ระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ //

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
 คาท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน หองจะเปนเตียง  TWIN ROOM รวมทัง้ส้ิน  4 คืน  

 ( คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว )  ) 
 คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
  คารถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภยั อายุระหวาง 15-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัย
อายุต่ํากวา 15 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทัง้น้ี
ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง)  

 กระเป�าเดนิทางเพ่ือโหลด ให ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือขึ้น

อตัราคา่บริการนี� รวม 

เงื�อนไขการจอง 



 

 

เคร่ือง (Hand carry)  
น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 คาบรกิาร และคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ 
 พนักงานยกกระเป�าตามโรงแรมทีพ่ัก  
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,รานอาหาร, ทิปหัวหนาทัวรจาก 

เมืองไทย USD/วัน คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 3 USD / ทาน สําหรบัมัคคุเทศกทองถิ่น  x 5 วัน =15 USD 
 2 USD / ทาน สําหรบัคนขับรถตอวัน  x 5 วัน = 10 USD 
 3 USD /ทาน สาํหรบัหัวหนาทัวรไทย  x 7 วัน = 21USD 
รวมคาทิป 46 USD/ทานหรือประมาณ 1,520 บาทไทย 
 
 
 

 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บรษิัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืนเงิน
ได  
(ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี

อตัราคา่บริการนี� ไม่รวม 

กรณียกเลิก 



 

 

กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล รับรอง บรษิัท
จะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง 
ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ 

 
ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจา คาต๋ัวเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ
ดวยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท แลวแต 
สายการบินและชวงเวลาเดินทาง 
หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก
เก็บคาใชจาย 
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเปนอยาง
นอย 
น่ังที ่Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัตติรง
ตามที่สายการบิน 
กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมี
ปญหา เชน 
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (โดนน้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพ
และรางกาย และ 
อํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกบัทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบินเทาน้ัน 

ขอ้มูลเพิ�มเติมเรื�องตั �วเครื�องบินและที�นั �งบนเครื�องบิน 



 

 

 
กรณีผูเดินทางไมสามารถ เขา-ออก เมืองไดเน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน ทางคณะทัวร ขอเพ่ิมทานละ 2,000 บาท กรณีที่คณะทัวรทุกทานตองการออก
เดินทาง พรอมมีไกด อํานวยความสะดวก ** 
 
 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู
จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเกบ็คาทัวรเพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่ง
จะแจงใหทราบอีกท ี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆบริษัทฯ ไมรบัผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน  
เคร่ืองบินรีเลย  ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความ
ลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง  

หมายเหต ุโปรดอ่าน !! 



 

 

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
ในทุกกรณ ี
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรบัทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง 
สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไม
รับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก  
หากทานจองรายการทัวร ของเรา ถือไดวาทานไดยอมรับและตกลงตามในรายการทัวรทุกอยาง
ตามที่แจงไวตามเอกสารดานบนแลว  
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวนัเดินทาง
ที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋ว

ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 
 


