
 

 

รหสัทวัร  B2B2000399 
ทัวรจอรเจีย บินเชียงใหม-จอรเจีย 6 วัน 4 คืน (QR) 
มิสเคตา | อันนานูรี | คาซเบกี้ | กดููอารี | กอรี  
พิพิธภัณฑสตาลิน | อัพลิสตชิเคห | บอรโจมี | ทบิลิซี 

 
** ไมตองทําวซีาสาํหรับพาสปอรตไทย ** 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. เชียงใหม – โดฮา – ทบิลิซี  
วันที่ 2. ทบิลิซี – มิสเคตา – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ป�อมอันนานูรี – คาซเบกี้ – โบสถเกอรเกต้ี 
– อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย – กูอาดูรี  
วันที่ 3. กูอาดูรี – อัพลิสตชิเคห – กอรี – พิพิธภัณฑสตาลิน – บอรโจมี 
วันที่ 4. บอรโจม ี– อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย – ทบิลิซ ี 
วันที่ 5. ทบิลิซ ี– โดฮา – เชียงใหม 
วันที่ 6.  เชียงใหม 
 

วันที่ 1 เชียงใหม – โดฮา – ทบลิิซ ี
05.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินเชียงใหม  เคานเตอรสายการบิน กาตารแอรเวย โดยมี

เจาหนาที ่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก  
***คณะเดนิทางวันที่  10 เม.ย. – 15 เม.ย 63 พรอมกัน ณ สนามบนิเชียงใหม 
เวลา 04.30 น.*** 

08.10 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา โดยสายการบิน บิน กาตารแอรเวย เที่ยวบินที ่QR 823 
***คณะเดนิทางวันที่  10 เม.ย. – 15 เม.ย 63 ออกเดินทาง เวลา 07.25 น. 
และถึงกรงุโดฮา เวลา 10.25 น.*** 

11.55 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร รอเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ 
16.00 น. นําทานเดินทางตอไปยงัเมืองทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน การตารแอรเวย 

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

เมืองทบิลิซีน้ัน เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําครูา 
(Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น ทบิลิซี มีเน้ือที่
ประมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากรประมาณ 1.1 ลานคน เมืองน้ีถูกสรางโดย 
วาคตงั จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษตัริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบี
เรีย) ไดกอต้ังเมืองน้ีขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซีเปนศูนยกลางการทํา
อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซัส ในประวติัศาสตรเมืองน้ีอยูใน
สายทางหน่ึงของเสนทางสายไหม และปจจบัุนยังมบีทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลาง
การขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยทุธศาสตรในแงทีต้ั่งที่เปนจดุตดั
ระหวางทวีปเอเชียกับทวียุโรป 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั TBILISI HOTEL หรือเทยีบเทา 
 



 

 

วันที่ 2 ทบลิิซี – มิสเคตา – วิหารจวารี – วหิารสเวติสโคเวลี – ป�อมอันนานูรี – คาซเบกี ้
– โบสถเกอรเกตี้ – อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย – กูอาดูร ี

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
07.50 น. นําทานเดินทางสูเมืองมิสเคตา (Mtskheta) ซึ่งเปนเมืองหลวงแหงแรกของประเทศ

จอรเจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเปนราชอาณาจกัรของ
จอรเจียในชวง 500 ปกอนคริสตกาลต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือหางจากกรุงทบิลซิี 
ประมาณ 20 กม. เมืองน้ีถอืไดวาเปนเมอืงทีม่คีวามเกาแกทางประวติัศาสตรแหงหน่ึง
ของประเทศ และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1994 นําทานชม
วิหารจวาร ี(Jvari Monastery) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักด์ิสิทธิ์ของศาสนา
คริสตนิกายออโธดอกซ สรางขึ้นเมื่อคริสตศตวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือ
วิหารแหงน้ีเปนอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ โบสถน้ีต้ังอยูบนภูเขาที่
มีแมน้ําสองสายมาบรรจบกันคือแมน้ํามิควาร ี(Mtkvari river) และแมน้ําอรกัวี 
(Aragvi river) จากน้ันนําทานชมวหิารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli 
Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สราง
ราวศตวรรษที ่11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักด์ิสิทธิ์ที่สดุของจอรเจีย 
สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของ
ประเทศ อีกทัง้ยงัเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถอื
ศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจาํชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.
337 และถือเปนส่ิงกอสรางยุคโบราณที่มขีนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายใน
มีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม นําทานเดินทางตอเพื่อชมป�อมอันนานูรี (Ananuri 
Fortress) ป�อมปราการเกาแก มกีําแพงลอมรอบต้ังอยูริมแมน้ําอรักวี ถูกสรางขึ้น
ในสมัยศตวรรษที่16 – 17 ชมความงดงามขอโบสถ 2 หลังที่ต้ังอยูภายในกําแพง ซึ่ง
เปนโบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยงัมหีอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญทีต้ั่งตระหงาน ทําให
เห็นทัศนียภาพทิวทัศนอันสวยงามดานลางจากมมุสงูของป�อมปราการน้ี จากน้ันนํา
ทานเดินทางไปยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปจจุบันเรียกวา เมืองสเตปนสมิน
ดา(Stepansminda) ช่ือน้ีเพิ่งเปลี่ยนเมื่อป 2006 หลังจากนักบุญนิกายออโธด
อกซ ช่ือ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจาํศีลภาวนาขึ้น เมือง
น้ีอยูหางจากเมอืงหลวงทบิลิซ ีประมาณ 157 กิโลเมตร เปนเมอืงเลก็ๆต้ังอยูริมฝم�ง
แมน้ําเทอรกี้ ถือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ที่
สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภมูิทศันที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจุดชมวิวของยอด
เขาคาซเบกีอี้กดวย ระหวางทาง 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานขึ้นรถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ลอ) เขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส 

(Caucasus) นําทานชมความสวยงามของโบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity 
Church) หรือเรียกวาโบสถสมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรางดวย
หินแกรนิตขนาดใหญ สรางขึน้ในศตวรรษที่ 14 เปนโบสถช่ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส 
ซึ่งเปนสัญลักษณสาํคญัหน่ึงของประเทศจอรเจีย ตัง้อยูบนเทอืกเขาคาซเบกี้ ทีร่ะดับ
ความสูงจากน้ําทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่มีหมิะตกหนัก จนไมสามารถเดินทาง
ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) นําทานชม
อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือหน่ึงคอื 
Russia–Georgia Friendship Monument เปนอนุสรณสถานที่สรางขึ้นมาใน
ป ค.ศ. 1983 เพื่อเปนสัญลักษณบงบอกถงึความสัมพันธอันดีของประเทศจอรเจีย
และประเทศรัสเซีย โครงสรางทั้งหมดทํามาจากหินและคอนกรีต ภายในมกีารวาด
ภาพประวัตศิาสตรของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียไวอยางสวยงาม ใหทานได
อิสระถายรูปบรรยากาศและทวิทศันอันสวยงาม ออกเดินทางไปยงัเมืองกูดาอรูี 
(Gudauri) ไปตามทางเสนทางหลวงที่สําคัญของจอรเจียทีม่ีช่ือวา Georgian 
Military Highway หรือเสนทางสําหรับใชในดานทหาร ถนนสายน้ีเปนถนนสาย
สําคัญที่สดุทีถ่กูสรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียอยูภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียต 
เพื่อใชเปนเสนทางหลกัในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภมูิภาคน้ี ถนน
แหงประวติัศาสตรน้ีเปนเสนทางที่จะนําทานขึน้สูเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus 
Mountain) เปนเทือกเขาทีต้ั่งอยูระหวางทวปียุโรป และเอเชีย ประกอบดวย 2 สวน 



 

 

คือเทอืกเขาคอเคซัสใหญ และเทือกเขาคอเคซัสนอย ทีม่คีวามยาวประมาณ 1,100 
กม. ที่เปนเสนกั้นระหวางพรมแดนรัสเซียกับจอรเจีย  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั GUDAURI HOTEL หรือเทียบเทา   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 กูอาดูร ี– อพัลิสตชิเคห – กอรี – พิพิธภณัฑสตาลนิ – บอรโจมี 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูอางเก็บน้ําชินวาร ี(Zhinvali Reservoir) และที่น่ียงัมีเขื่อนซึง่

เปนสถานที่สําคญัสําหรับนําน้ําที่เกบ็ไวสงตอไปยังเมอืงหลวงและใชผลติไฟฟ�า ซึง่ทํา
ใหชาวเมอืงทบิลิซีมีน้ําไวด่ืมไว นําทานเดินทางตอไปยังเมืองกดูาอูรี ซึ่งเปนเมือง
สําหรับสกีรีสอรททีม่ีช่ือเสียง ตัง้อยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทอืกเขาคอเคซัส มีความ
สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หงน้ีเปนแหลงทีพ่ักผอนเลนสกี
ในชวงเดือนธันวาคมถงึเดอืนเมษายน ซ่ึงจะมหีิมะปกคลมุอยูตลอดเวลา ระหวางทาง
ใหทานไดชมทวิทศันอันสวยงาม นําทานเดินทางไปยังเมอืงอพัลิสตชิเคห 
(Uplistsikhe) ซึง่เปนเมอืงถํ้าเกาแกของจอรเจีย มกีารต้ังถิน่ฐานในดินแดนแถบน้ี
กันมานานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีตเปนเสนทางการคาขายสินคาจากอินเดียไป



 

 

ยังทะเลดําและตอไปถงึทางตะวันตก ปจจุบันสถานทีแ่หงน้ีแบงออกเปน 3 สวนคือ 
สวนเหนือ สวนกลาง และสวนใต ซึ่งสวนกลางจะเปนบริเวณที่ใหมที่สดุ ประกอบไป
ดวยสถาปตยกรรมการสรางตดัหินและเจาะลกึเขาไปเปนที่อยูอาศัย ถํ้าสวนมากจะไม
มีการตกแตงภายในใดๆ และยงัมหีองตางๆ ซึง่คาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต 
ที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 ใหทานอิสระชมหมูบานที่สรางขึน้จากถํา้น้ีตาม
อัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางตอไปยงัเมืองกอร ี(Gori) ซึ่งอยูทางดานทศิตะวันตกของเมอืงมิส

เคตา เมืองน้ีเปนเมอืงบานเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียที่
ในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในชวงค.ศ. 1920 ถงึ ค.ศ. 1950 โจเซฟ สตาลิ
นถือไดวาเปนหน่ึงในผูนําสุดโหดคนหน่ึงของโลก นําทานชมพพิิธภัณฑของทานสตา
ลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเปนสถานที่รวบรวมเร่ืองราว และสิ่งของเคร่ืองใช
ตางๆ ของสตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคารทีส่ตาลินเกิดดวย ภายในพิพธิภัณฑมกีาร
จัดแสดงชีวประวติัของสตาลินต้ังแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวติ จากน้ันนําทานสูเมืองอา
คาลหซ ี(Akhaltsikhe) หรือเดิมช่ือ Lomsia ซึง่เปนเมืองเล็กๆ ในภมูิภาค
ตะวันตกเฉียงใตของจอรเจีย ต้ังอยูบนทั้งสองฝم�งของแมน้ํา Potskhovi จากน้ันนํา
ทานเขาชมป�อมราบาติ (Rabati Fortress) แนวป�อมปราการและปราสาทสุด
อลังการ ภายในประกอบไปดวยสวนประกอบของอาคารหลายๆสวน สรางขึ้นเมือ่
ศตวรรษที่ 13 ลอมรอบไปดวยอาณาเขตแนวกําแพงหินที่ใชเปนป�อมป�องกันขาศกึ 
และยังเคยใชเปนประทับของเจาชาย Jakhely ภายหลังศตวรรษที่ 16 ป�อมแหงน้ีก็
ไดตกอยูในความครอบครองของอาณาจกัรออโตมันและรัสเซีย จึงทาํใหป�อมแหงน้ีถูก
ละเลยและอยูในสภาพทีท่รุดโทรมจนเมื่อป 2012 ทางการจอรเจียไดบูรณะป�อมแหง
น้ีขึ้นมาใหมอีกคร้ัง จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองบอรโจมี (Borjomi) ซึ่งเปนเมือง
ตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตของประเทศจอรเจีย มีประชากรอาศัยอยู
ประมาณ 15,000 คน บอรโจมีเปนเมอืงทีม่ีช่ือเสียงในดานน้ําแรระดบัโลก เพราะมี
ลําธารน้ําที่ใส บริสุทธิ์ที่ไหลมาจากยอดเขาบาคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ทีม่ี
ความสูงประมาณ 2,300 เมตร ทีถ่กูคนพบโดยนายทหารรัสเซีย โดยในอดีต
ชาวเมืองเช่ือกันวาถาด่ืมน้ําน้ีจะทําใหมีสขุภาพแขง็แรงและสามารถรักษาโรครายได 
และตอมาไดเร่ิมมกีารต้ังโรงงานผลิตและสงออกน้ําแรยี่หอบอรโจม ี(Borjomi) ที่มี
ช่ือเสียงไปยงัประเทศตางๆ มากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั BORJOMI HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 บอรโจมี – อนุสาวรียประวตัิศาสตรจอรเจีย – ทบลิิซ ี
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชมเมืองบอรโจมี (Borjomi) นําทานเที่ยวชมสวนบอรโจมี (Borjomi 

mineral Park) ซึง่เปนสวนกลางเมอืงอันรมร่ืนสวยงาม จากน้ันนําทานเดินทางไป
ยัง ถํ้าโพรมีธีอสุ (Prometheus Cave) เปนหน่ึงในถํา้อันนาอัศจรรยของชาว
จอรเจีย ถกูคนพบคร้ังแรกป ค.ศ. 1984 และถูกตกแตงใหมเมือ่ป ค.ศ. 2012 เพือ่
รองรับนักทองเที่ยวทีม่าเขาชมมากมายในแตละป พบความสวยงามของหินงอกหิน
ยอยที่สะทอนแสงสตีระการตาภายในตัวถํ้า ใหทานไดสัมผัสประสบการณลองเรือชม
ความงามของถํา้แหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทบลิิซี (Tbilisi) นําทานชม
ทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี เมอืงหลวงของประเทศจอรเจีย ทีม่คีวามสําคัญ
ของประวติัศาสตรมากมาย และมีโครงสรางสถาปตยกรรมที่สวยงาม ทบิลิซี เปนเมอืง
หลวงและเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูอนุสาวรียประวตัิศาสตรจอรเจีย (The Chronicle of 

Georgia) ซึ่งมีลกัษณะเปนแทงหินสดํีาขนาดใหญ แกะสลักเปนรูปตางๆที่สื่อถงึ
เร่ืองราวในอดตีของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงักอสรางเมื่อป 
1985 ประกอบดวยแทงเสา 16 แทง แตละแทงสูง 35 เมตร แตละเสาจะแบง
เร่ืองราวออกเปน 3 สวนน่ันคือ สวนลางสุดเกีย่วกบัพระคมัภีรของศาสนาคริสต 
สวนกลางเกี่ยวกับเร่ืองของขาราชการชนช้ันสูงของจอรเจีย และสวนบนเกี่ยวกับ
เหตุการณสําคัญตางๆของประเทศ ทานสามารถชมวิวเมืองจากมุมสงูไดจากสถานที่



 

 

แหงน้ี นําทานเที่ยวชมเมืองเกาทบลิิซ ี(Old town) นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าชมป�อม
นาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเปนป�อมปราการหินโบราณขนาดใหญ ต้ังอยู
บนเนินเขา สรางขึ้นต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 4 ผานผูปกครองมาหลายยคุหลายสมัยที่
ตางผลดักนัเขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยดัของชาว
อาหรับไดตอเติมป�อมในชวงคริสตศตวรรษที่ 7 ตอมาพวกมองโกลต้ังช่ือใหใหมวา 
Narin Qala แปลวาป�อมนอย (Little Fortress) นักประวติัศาสตรยกยองวา
ป�อมนาริกาลาเปนป�อมแหงหน่ึงบนเสนทางสายไหมทีแ่ขง็แกรงและตีไดยากที่สดุ นํา
ทานถายรูปดานนอกกบัวหิารศักดิส์ทิธิ์ของทบิลซิี (Holy Trinity Cathedral) ที่
เรียกกนัวา Sameba เปนโบสถหลกัของคริสตจักรออโธดอกซจอรเจียต้ังอยูในทบิลิซี
เมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป 1995 และป 2004 และเปนวิหารที่สงู
ที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออโธดอกซในโลก จากน้ันนําทานชมโรงอาบนํา้โบราณ 
หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) จากภายนอกเปนสถานที่สาหรับแชน้ําพรุอนที่
มีแรถามะถัน ตามตาํนานเลาขานวาในสมัยพระเจาวัคตังที่ 1 กอรกัซลี่นกเหยี่ยวของ
พระองคไดตกลงไปในบริเวณดังกลาว จงึทําใหคนพบบอน้ําพุรอนแหงน้ีขึ้น ลักษณะ
คลายโรงอาบน้ําเหมอืนกบัการออนเซ็นของชาวญี่ปุ�นผสมรวมกบัการอาบน้ําแบบตุรกี 
จากน้ันนําทานไปชมวหิารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึง่เปนโบสถหลงัใหญของ
นิกาย ออโธดอกซทีถ่กูสรางขึ้นในเมืองน้ี ช่ือของโบสถไดนํามาจากดินแดนอัน
ศักด์ิสิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่แหงน้ีก็ไดมี่ช่ือเปน ซโิอนีแหง ทบลิิซ ี
(Tbilisi Sioni) ถกูสรางขึ้นในราวศตวรรษที ่6-7 และตอมาก็ไดถกูทําลายลงโดยผู
ที่บุกรุกแตก็ไดมกีารสรางขึ้นใหมหลายคร้ังดวยกัน จนกระทั่งเปนโบสถที่ไดเห็นอยูใน
ปจจุบันน้ีและไดมีการบูรณะในชวงศตวรรษที่ 17- 19 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั TBILISI HOTEL หรือเทียบเทา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 ทบลิิซี – โดฮา – เชียงใหม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชม โบสถเมเคตี (Metekhi Church) เปนโบสถเกาแกที่สรางขึ้นในชวง

คริสตศตวรรษที่ 12 ต้ังอยูบริเวณริมหนาผาทีเ่บ้ืองลางเปนแมน้ํามติคาวารี ในอดีตถกู
ใชเปนป�อมปราการ และที่พาํนักของกษตัริย ในบริเวณเดียวกัน ไดเวลาอันสมควรนํา
ทานเดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย 

12.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงโดฮา โดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 356 
14.45 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา รอเปล่ียนเคร่ือง 
20.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินเชียงใหม โดยสายการบินกาตารแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 822 

***คณะเดนิทางวันที่  10 เม.ย. – 15 เม.ย 63 ออกเดินทาง เวลา 20.20 น. 
และถึงเชียงใหม เวลา 06.15 น.*** 
 

วันที่ 6 เชียงใหม 
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ   

 
 

ราคาแนะนําเพียง 
เชียงใหม – จอรเจีย 

6 วัน 4 คืน โดยสายการบินกาตาร แอรเวย (QR) 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

26 ม.ค. – 31 ม.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 15,100.- 5,900.- 
02 ก.พ. – 07 ก.พ. 63 37,900.- 37,900.- 37,900.- 16,600.- 5,900.- 
16 ก.พ. – 21 ก.พ. 63 37,900.- 37,900.- 37,900.- 16,600.- 5,900.- 
01 มี.ค. – 06 มี.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 18,600.- 5,900.- 
15 มี.ค. – 20 มี.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 18,600.- 5,900.- 
10 เม.ย. – 15 เม.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,100.- 5,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิ

มดัจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยืน่วีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว 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 (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 

 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% (เฉพาะคาบริการ) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทาน

เอง 
5. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (25 USD) 
6. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (18 USD) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 



 

 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน 
ซึ่งบางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมติัวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทางราชการ 
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

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

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสขุภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทวัรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูิ
ต่ํา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 


