
 

 

รหสัทวัร  B2B2000112 
ทัวรจอรเจีย FINAL CALL TO GEORGIA 6 วัน 4 คืน (QR) 
ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสตชิเคห | กอร่ี  
พิพิธภัณฑของทานสตาลิน | อนุสาวรียประวัตศิาสตรจอรเจีย 
บอรโจมี | ป�อมราบาติ |ชอปปم�งหาง East Point  
พักบนสกีรีสอรทหรือพกับนคาซเบกี ้
บินสายการบิน Full service ระดับ 5 ดาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FINAL CALL TO GEORGIA 
 จอรเ์จยี 6 DAYS 4 NIGHTS 

 เดินทาง มกราคม – เมษายน 63  

ราคาแนะนําเพียง  39,900.- 



 

 

  

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - โดฮา – ทบลิิซ ี 
06.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร Q สายการบินการตาแอรเวย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก  
** คณะออกเดนิทางคัง้แตวันที่ 04 เม.ย. 63 พรอมกันเวลา 06.00 น.** 

09.25 น. ออกเดินทางสู กรงุโดฮา โดยสายการบิน การตาแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 831 
** คณะออกเดนิทางคัง้แตวันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 09.05 น. และ 
เดินทางถึงเวลา 12.40 น. ** 

13.05 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการตา รอเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ  
16.00 น. นําทานเดินทางตอไปยงัเมืองทบลิซิี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน การตาแอรเวย 

เที่ยวบินที ่QR 357  
20.15 น. เดินทางถึงเมืองทบิลซิี (Tbilisi) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร 

เมืองทบิลิซีน้ัน เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําครูา 
(Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น ทบิลิซิ มีเน้ือที่
ประมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากรประมาณ 1.1 ลานคน เมืองน้ีถูกสรางโดย วาคตงั 
จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษตัริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ไดกอตัง้
เมืองน้ีขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สงัคมและ
วัฒนธรรมในภมูิภาคคอเคซัส ในประวัตศิาสตรเมืองน้ีอยูในสายทางหน่ึงของเสนทางสาย
ไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสาํคญัในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจาก
ความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงทีต้ั่งที่เปนจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับทวปียุโรป 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ - โดฮา – ทบิลซิี 
วนัที� �. ป้อมอนันานรู ี–คาซเบกี � – นั�งรถ �WD  - โบสถเ์กอรเ์กตี � – กดูาอาร ี- พกัโรงแรมในเทือกเขาคอเคซสั 
วนัที� �. อนสุรณส์ถานรสัเซีย จอรเ์จีย – กอรี� - พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลนิ – อพัลสิตช์ิเคห ์– เมืองอาคาลหซ์ี – ป้อมราบาติ – บอรโ์จมี – สวนบอรโ์จมี 
วนัที� �. ทบิลซิี – อนสุาวรรยีป์ระวตัิศาสตรจ์อรเ์จีย - นั�งกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารกิาลา – เมืองเก่าทบิลซิี - โรงอาบนํ�าโบราณ - ชมการแสดงพื �นเมือง 
วนัที� �. วิหารจวาร ี– วิหารสเวติสโคเวล ี– โบสถเ์มเคตี – วหิารซีโอนี - ถนนจาน ชาเดอนี� - หา้ง East Point 
วนัที� �. โดฮา - กรุงเทพฯ 



 

 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั BEST WESTERN CITY CENTER หรือเทียบเทา  

วันที่ 2 ป�อมอันนานูรี –คาซเบกี ้– น่ังรถ 4WD  - โบสถเกอรเกตี้ – กูดาอารี - พักโรงแรม
ในเทือกเขาคอเคซัส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางไปยังเมืองกดูาอูร ี(Gudauri) ไปตามทางเสนทางหลวงที่สําคัญของ

จอรเจียที่มช่ืีอวา Georgian Military Highway หรือเสนทางสําหรับใชในดานทหาร 
ถนนสายน้ีเปนถนนสายสําคัญที่สุดที่ถกูสรางขึน้ในสมัยที่จอรเจียอยูภายใตการควบคุม
จากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเปนเสนทางหลกัในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายงัที่
ภูมภิาคน้ี ถนนแหงประวัตศิาสตรน้ีเปนเสนทางที่จะนําทานขึ้นสูเทือกเขาคอเคซัส 
(Caucasus Mountain) เปนเทือกเขาทีต้ั่งอยูระหวางทวีปยุโรป และเอเชีย 
ประกอบดวย 2 สวน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ และเทอืกเขาคอเคซัสนอย ทีม่คีวามยาว
ประมาณ 1,100 กม. ที่เปนเสนกั้นระหวางพรมแดนรัสเซียกบัจอรเจีย ระหวางทางนําทาน
ชมป�อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป�อมปราการเกาแก มกีําแพงลอมรอบต้ังอยูริม
แมน้ําอรักว ีถกูสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที1่6-17 ชมความงดงามขอโบสถ 2 หลงัทีต้ั่งอยู
ภายในกําแพง ซึง่เปนโบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญทีต้ั่ง
ตระหงาน ทําใหเห็นทศันียภาพทวิทศันอันสวยงามดานลางจากมุมสงูของป�อมปราการน้ี 
รวมถงึอางเก็บน้ําชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขือ่นซ่ึงเปนสถานที่สําคัญ
สําหรับนําน้ําที่เก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวงและใชผลติไฟฟ�า ซึง่ทําใหชาวเมอืงทบิลิซีมีน้ํา
ไวดืม่ไว นําทานเดินทางตอไปยังเมืองกูดาอูรี ซึ่งเปนเมอืงสําหรับสกีรีสอรททีม่ีช่ือเสียง 
ต้ังอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสั มคีวามสงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 
2,100 เมตร สถานทีแ่หงน้ีเปนแหลงทีพ่ักผอนเลนสกีในชวงเดือนธันวาคมถงึเดือน
เมษายน ซ่ึงจะมหีิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา ระหวางทางใหทานไดชมทิวทศันอันสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปจจุบันเรียกวา เมืองสเต

ปนสมินดา(Stepansminda) ช่ือน้ีเพิง่เปลี่ยนเมื่อป 2006 หลงัจากนักบุญนิกายออร
โธดอก ช่ือ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจาํศีลภาวนาขึ้น เมืองน้ี
อยูหางจากเมอืงหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เปนเมืองเลก็ๆต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํา
เทอรกี ้ถอืเปนศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สําคัญของ
ประเทศจอรเจีย มภีูมทิัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เปนจุดชมววิของยอดเขาคาซเบกี้อีก
ดวย จากน้ันนําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพื่อเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส
(Caucasus) นําทานชมความสวยงามของโบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity 
Church) หรือเรียกวาโบสถสมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรางดวย
หินแกรนิตขนาดใหญ สรางขึน้ในศตวรรษที่ 14 เปนโบสถช่ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึง
เปนสัญลักษณสําคัญหน่ึงของประเทศจอรเจีย ตัง้อยูบนเทอืกเขาคาซเบกี้ ทีร่ะดับความสูง
จากน้ําทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณทีี่มีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางได ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธิ ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั GUDUALI INN หรือเทียบเทา *** หมายเหตุ โรงแรมทีพั่กอยูใน

เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งตั้งอยูในเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ในกรณีที่
โรงแรมเต็ม หรือในกรณทีีหิ่มะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางขึน้ไปได ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ์ ขอยายไปพักที่เมือง Gudauri แทน *** 



 

 

วันที่ 3 อนุสรณสถานรัสเซีย จอรเจีย – กอรี ่- พิพิธภณัฑของทานสตาลิน – อพัลสิตชิเคห – 
เมืองอาคาลหซี – ป�อมราบาติ – บอรโจมี – สวนบอรโจมี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมอนุสรณสถานรสัเซีย-จอรเจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือหน่ึง

คือ Russia–Georgia Friendship Monument เปนอนุสรณสถานที่สรางขึ้นมาในป 
ค.ศ. 1983 เพือ่เปนสัญลักษณบงบอกถงึความสัมพันธอันดีของประเทศจอรเจียและ
ประเทศรัสเซีย โครงสรางทัง้หมดทํามาจากหนิและคอนกรีต ภายในมกีารวาดภาพ
ประวัตศิาสตรของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียไวอยางสวยงาม ใหทานไดอิสระ
ถายรูปบรรยากาศและทวิทศันอันสวยงาม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองกอร ี(Gori) ซึง่
อยูทางดานทศิตะวันตกของเมอืงมิสเคตา เมอืงน้ีเปนเมอืงบานเกิดของ โจเซฟ สตาลิน 
(Joseph Stalin) ชาวจอรเจียที่ในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษที่ 
1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเร่ืองความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแหงน้ี นํา
ทานชม พิพิธภณัฑของทานสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึง่เปนสถานทีร่วบรวม
เร่ืองราว และสิง่ของเคร่ืองใชตางๆ ของสตาลนิเอาไว รวมไปถงึตวัอาคารที่สตาลินเกิด
ดวย ภายในพิพิธภัณฑสตาลิน มกีารจดัแสดงชีวประวัตขิองสตาลินต้ังแตเกิดจนกระทัง่
เสียชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองอัพลสิตชิเคห (Uplistsikhe) ซึ่งเปนเมืองถํ้าเกาแก

ของจอรเจีย มีการต้ังถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีต
เปนเสนทางการคาขายสินคาจากอินเดียไปยังทะเลดําและตอไปถงึทางตะวันตก ปจจุบัน



 

 

สถานทีแ่หงน้ีแบงออกเปน 3 สวนคือ สวนเหนือ สวนกลาง และสวนใต ซึง่สวนกลางจะ
เปนบริเวณที่ใหมที่สุด ประกอบไปดวยสถาปตยกรรมการสรางตัดหินและเจาะลกึเขาไป
เปนที่อยูอาศัย ถํา้สวนมากจะไมมกีารตกแตงภายในใดๆ และยงัมหีองตางๆ ซ่ึงคาดวา
เปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 ใหทานอิสระชม
หมูบานที่สรางขึ้นจากถํ้าน้ีตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานสูเมืองอาคาลหซี 
(Akhaltsikhe) หรือเดิมช่ือ Lomsia  ซึง่เปนเมืองเล็กๆ ในภมูิภาคตะวนัตกเฉียงใต
ของจอรเจีย ต้ังอยูบนทัง้สองฝم�งของแมน้ํา Potskhovi จากน้ันนําทานเขาชมป�อมราบาติ 
(Rabati Fortress) แนวป�อมปราการและปราสาทสุดอลงัการ ภายในประกอบไปดวย
สวนประกอบของอาคารหลายๆสวน สรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 13 ลอมรอบไปดวยอาณา
เขตแนวกําแพงหินที่ใชเปนป�อมป�องกันขาศกึ และยังเคยใชเปนประทับของเจาชาย 
Jakhely ภายหลงัศตวรรษที่ 16 ป�อมแหงน้ีก็ไดตกอยูในความครอบครองของอาณาจักร
ออโตมันและรัสเซีย จงึทําใหป�อมแหงน้ีถกูละเลยและอยูในสภาพที่ทรุดโทรมจนเมื่อป 
2012 ทางการจอรเจียไดบูรณะป�อมแหงน้ีขึ้นมาใหมอีกคร้ัง จากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองบอรโจมี (Borjomi) ซึ่งเปนเมืองตากอากาศเลก็ๆในหบุเขาทางตอนใตของ
ประเทศจอรเจีย มปีระชากรอาศัยอยูประมาณ 15,000 คน บอรโจมีเปนเมืองทีม่ีช่ือเสียง
ในดานน้ําแรระดับโลก เพราะมีลําธารน้ําที่ใส บริสุทธิท์ี่ไหลมาจากยอดเขาบาคูเรียนี 
(Bakuriani Mountain) ทีม่คีวามสูงประมาณ 2,300 เมตร ทีถู่กคนพบโดยนายทหาร
รัสเซีย โดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกันวาถาด่ืมน้ําน้ีจะทําใหมีสขุภาพแขง็แรงและสามารถ
รักษาโรครายได และตอมาไดเร่ิมมกีารต้ังโรงงานผลิตและสงออกน้ําแรยี่หอบอรโจม ี
(Borjomi) ทีม่ีช่ือเสียงไปยังประเทศตางๆมากมาย นําทานเที่ยวชมสวนบอรโจมี 
(Borjomi mineral Park)   

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั BORJOMI PALACE หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 ทบลิิซี – อนุสาวรรียประวัติศาสตรจอรเจีย - น่ังกระเชาไฟฟ�าสู ป�อมนาริกาลา – 
เมืองเกาทบิลซิี - โรงอาบน้ําโบราณ - ชมการแสดงพ้ืนเมือง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางกลับสูเมอืงทบลิิซ ี(Tbilisi) ซึง่เปนเมอืงหลวงและเมืองใหญที่สุดของ

จอรเจีย ตัง้อยูริมฝم�งแมน้ําคูรา (Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามตควารี (Mtkvari) ในภาษา
ทองถิ่น ทบิลิซิ มีเน้ือที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลานคน เมือง



 

 

น้ีถูกสรางโดย วาคตงั จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษตัริยจอรเจียแหงคารต
ลี (ไอบีเรีย) ไดกอตัง้เมืองน้ีขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเปนศูนยกลางการทํา
อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซัส ในประวติัศาสตรเมืองน้ีอยูในสาย
ทางหน่ึงของเสนทางสายไหม และปจจบัุนยังมบีทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสง
และการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยทุธศาสตรในแงทีต้ั่งที่เปนจดุตัดระหวางทวีป
เอเชียกับทวีปยุโรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูอนุสาวรรียประวัตศิาสตรจอรเจีย (The Chronicle of 

Georgia) ซึ่งมีลกัษณะเปนแทงหินสดํีาขนาดใหญ แกะสลักเปนรูปตางๆที่สื่อถงึเร่ืองราว
ในอดีตของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกช่ือดังกอสรางเมื่อป 1985 
ประกอบดวยแทงเสา 16 แทง แตละแทงสงู 35 เมตร แตละเสาจะแบงเร่ืองราวออกเปน 
3 สวนน่ันคือ สวนลางสุดเกี่ยวกับพระคัมภรัของศาสนาคริสต สวนกลางเกี่ยวกับเร่ืองของ
ขาราชการชนช้ันสูงของจอรเจีย และสวนบนเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญตางๆของประเทศ 
ทานสามารถชมวิวเมืองจากมุมสงูไดจากสถานที่แหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู
เมืองทบิลิซ ีนําทานเที่ยวชมเมืองเกาทบิลซิี (Old town) นําทานขึ้นกระเชาชมป�อมนา
ริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเปนป�อมปราการหินโบราณขนาดใหญ ต้ังอยูบนเนิน
เขา สรางขึ้นต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ตางผลดักนั
เขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยดัของชาวอาหรับไดตอ
เติมป�อมในชวงคริสตศตวรรษที่ 7 ตอมาพวกมองโกลต้ังช่ือใหใหมวา Narin Qala 
แปลวาป�อมนอย (Little Fortress) นักประวติัศาสตรยกยองวาป�อมนาริกาลาเปน
ป�อมแหงหน่ึงบนเสนทางสายไหมที่แขง็แกรงและตีไดยากที่สดุ จากน้ันนาํทานชมโรง
อาบน้ําโบราณ หรือ อะบานู อบุานิ (Abanotubani) เปนสถานที่สาหรับแชน้ําพุรอนที่
มีแรถามะถัน ตามตาํนานเลาขานวาในสมัยพระเจาวัคตังที่ 1 กอรกัซลี่นกเหยี่ยวของ
พระองคไดตกลงไปในบริเวณดังกลาว จงึทําใหคนพบบอน้ําพุรอนแหงน้ีขึ้น ลักษณะคลาย
โรงอาบน้ําเหมอืนกบัการออนเซน็ของชาวญีปุ่�นผสมรวมกบัการอาบน้ําแบบตุรก ี
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
**พิเศษพรอมชมการแสดงพ้ืนเมืองของประเทศจอรเจีย ที่นาตืน่ตาตื่นใจ** 

 ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั BEST WESTERN CITY CENTER หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 5 วิหารจวาร ี– วิหารสเวตสิโคเวล ี– โบสถเมเคต ี– วหิารซีโอนี - ถนนจาน ชาเดอน่ี - 
หาง East Point 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองมิสเคตา (Mtskheta) ซึ่งเปนเมืองหลวงแหงแรกของประเทศ

จอรเจียสมัยอาณาจกัรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเปนราชอาณาจกัรของจอรเจีย
ในชวง 500 ปกอนคริสตกาลต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือหางจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 
20 กม. เมอืงน้ีถือไดวาเปนเมืองทีม่คีวามเกาแกทางประวติัศาสตรแหงหน่ึงของประเทศ 
และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1994 นําทานชมวหิารจวารี (Jvari 
Monastery) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักดิ์สทิธิ์ของศาสนาคริสตนิกายออโธดอก 
สรางขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือวิหารแหงน้ีเปนอยางมาก ภายใน
โบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ โบสถน้ีต้ังอยูบนภูเขาทีม่ีแมน้ําสองสายมาบรรจบกันคือ
แมน้ํามคิวารี (Mtkvari river) และแมน้ําอรักว ี(Aragvi river) จากน้ันนาํทานชมวิหาร
สเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถงึเสาทีม่ีชีวิต(The Living 
Pillar Cathedral) สรางราวศตวรรษที่ 11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่
ศักด์ิสิทธิ์ที่สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdze  มขีนาด



 

 

ใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยงัเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความ
เช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาตขิอง
จอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถอืเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มขีนาดใหญที่สุดของประเทศ
จอรเจีย ภายในมภีาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 นําทานชม โบสถเมเคตี (Metekhi Church) เปนโบสถเกาแกที่สรางขึ้นในชวง

คริสตศตวรรษที่ 12 ต้ังอยูบริเวณริมหนาผาทีเ่บ้ืองลางเปนแมน้ํามติคาวารี ในอดีตถกูใช
เปนป�อมปราการ และที่พาํนักของกษัตริย ในบริเวณเดียวกัน จากน้ันนําทานเดินทางกลับ
สูเมืองทบิลิซ ีจากน้ันนําทานไปชมวหิารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึง่เปนโบสถหลัง
ใหญของนิกาย ออรโธดอกที่ถกูสรางขึ้นในเมอืงน้ี ช่ือของโบสถไดนํามาจากดินแดนอัน
ศักด์ิสิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่แหงน้ีก็ไดมี่ช่ือเปน ซโิอนีแหง ทบลิิซ ี
(Tbilisi Sioni) ถกูสรางขึ้นในราวศตวรรษที ่6-7 และตอมาก็ไดถกูทําลายลงโดยผูที่บุก
รุกแตก็ไดมกีารสรางขึ้นใหมหลายคร้ังดวยกัน จนกระทั่งเปนโบสถที่ไดเห็นอยูในปจจุบันน้ี
และไดมกีารบูรณะในชวงศตวรรษที่ 17- 19 จากน้ันนําทานเดินทางไปยังถนนจาน ชา
เดอน่ี (Jan sharden street)  เปนถนนคนเดินยานเมืองเกาที่เปนแหลงศูนยรวมทาง
สังคมและวัฒนธรรม ตอมาศตวรรษที่ 9 ตอมาจึงเปลี่ยนช่ือ ถนนมาเปน Chardin 
Street เพื่อเปนเกียรติแกนักทองเที่ยวชาวฝร่ังเศส Jean Chardin ปจจุบันถนนสายน้ี
เต็มไปดวยรานคา รานอาหารพื้นเมอืง รานกาแฟมากมาย บริเวณน้ีจะมีบานเมอืงเกาใน
แบบทบิลิซีทีโ่ดดเดน นอกจากดานอาหารแลวยังมพีอคาแมคานําสิ่งของตางๆมาวางขาย
มากมาย ใหทานไดอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางไปยังหาง East 
Point ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�ง สินคาแบรนดเนม
มากมาย อาทิ เชน ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & 
KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, 
NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอ่ืนๆ
อีกมากมาย 

18.00 น. จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบิน 
21.25 น. ออกเดินทางกลบัสูกรุงโดฮา โดยสายการบนิ การตาแอร เที่ยวบินที ่QR 358 
23.30 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา รอเปล่ียนเคร่ือง 



 

 

วันที่ 6 โดฮา - กรุงเทพฯ 
02.25 น. ออกเดินทางสูสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบิน การตาแอร เที่ยวบินที่ QR 980 

** คณะออกเดนิทางตัง้แตวันที่ 28 มี.ค. 63 จนถึงคณะออกเดนิทางวันที่ 25 เม.ย.  
ออกเดินทางเวลา 02.05 น. และ เดินทางถึงเวลา 12.55 น. ** 
** คณะออกเดนิทางวันที่ 09 – 14  พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 01.40 น. และ 
เดินทางถึงเวลา 12.55 น. ** 
** คณะออกเดนิทางวันที่ 16 – 21, 23-28 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 02.40 น. 
และ เดินทางถึงเวลา 13.30 น. เที่ยวบินที่ QR 836** 
** คณะออกเดนิทางวันที่ 30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.15 น. และ 
เดินทางถึงเวลา 13.30 น. เที่ยวบินที่ QR 836** 

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ   
 

ราคาแนะนําเพียง : FINAL CALL TO GEORGIA 
จอรเจยี 6 DAYS 4 NIGHTS โดยสายการบินการตา แอรเวย (QR) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(เสรมิเตยีง) 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ทานละ 

วันที่ 25 - 30 ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 
วันที่ 22 – 27  ก.พ. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

วันที่ 29 ก.พ. - 05 ม.ีค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 
วันที่ 07 – 12  มี.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 
วันที่ 14 – 19  มี.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 
วันที่ 21 – 26  มี.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

วันที่ 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 
วันที่ 04 – 09  เม.ย. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 20,115.- 5,900.- 
วันที่ 11 – 16 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 20,090.- 5,900.- 

วันที่ 25 – 30  เม.ย. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 20,115.- 5,900.- 
วันที่ 09 – 14  พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 



 

 

วันที่ 16 – 21  พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 
วันที่ 23 – 28  พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

วันที่ 30 พ.ค. - 04 ม.ิย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดั

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวนัจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจาํตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 



 

 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอื
ของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (30 USD) 
6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (18 USD) 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูต่ํิา 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 


