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วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 
กรุงเทพฯ – เมืองทบิลิซี (จอร์เจีย) – โบสถต์รีนิต้ี – โบสถเ์มเคตี – สะพาน
แห่งความสงบ – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้า – วิหารซีโอนี 

 ✓ ✓ 
Best Western city center 

Royal Inn Hotel 

2 
เมืองทบิลิซี – เมืองมิสเคตา้ – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – คาซเบก้ี – 
นัง่รถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซสั – โบสถเ์กอร์เกต้ี – เมืองกดูาอูรี 

✓ ✓ ✓ Gudauri Inn Hotel 

3 
เมืองกดูาอูรี – ป้อมอนันานูรี – เมืองกอรี – อพัลิสตชิ์เคห์ – พิพิธภณัฑข์อง
ท่านสตาลิน – เมืองบอร์โจมี 

✓ ✓ ✓ Borjomi Palace 

4 
เมืองบอร์โจมี – อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park –  
เมืองAakhaltsikhe – Rabati Fortress – เมืองทบิลิซี 

✓ ✓ ✓ 
Best Western city center 

Royal Inn Hotel 

5 
เมืองทบิลิซี – เมืองคาเคติ – วิหารแห่งนกับญุนีโญ – เมืองซิกนากิ –  
เมืองทบิลิซี 

✓ ✓ ✓ 
Best Western city center 

Royal Inn Hotel 

6 
เมืองทบิลิซี – อนุสาวรรียป์ระวติัศาสตร์จอร์เจีย – ถนนคนเดินรุสทาเวลี – 
Gallery Mall Shopping – สนามบินเมืองทบิลิซี – กรุงเทพฯ 

✓ ✓   

 

ก าหนดเดินทาง : เดือนกมุภาพนัธ์ - พฤษภาคม 2563 
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

 

GROUP&GO GEORGIA 

จอร์เจีย 6 วนั 5 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
27,900.- 
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วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองทบิลิซี (จอร์เจีย) – โบสถ์ตรีนิตี ้– โบสถ์เมเคตี – สะพานแห่งความสงบ – ป้อมนาริกาลา – 
โรงอาบน ้า – วิหารซีโอนี  

…… น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 สายการบินตามที่ท่านเลือก 
…… น. ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก 
…… น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย หลงัจากผา่นพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและเจ้าหน้าท่ีศุลกากรแล้ว ไกด์ท้องถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ) ให้การตอ้นรับท่าน จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝ่ัง
แม่น ้า คูรา หรือ แม่น ้าซควารี ในภาษาถ่ิน ก่อตั้งในราวศตวรรษท่ี 5 เป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของอาณาจกัรไอบี
เรีย ท่ีอยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจกัรโรมนั และแซสซานิค เมืองน้ีถูกสร้างโดย กษตัริยว์าคตงั จอร์กาซาลี  
กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลีได้ก่อตั้ งเมืองน้ีขึ้ นในคริสต์ศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการท า
อุตสาหกรรม สังคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเส้นทาง
สายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทาง
ยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดติดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป น าท่านชม โบสถ์ตรีนิตี้ (Holy Trinity 

Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา (Sameba Chthedral) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศกัด์ิสิทธ์ิ
แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ช่ือเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวิหารหลกัของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์
โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซีก่อสร้างขึ้นระหวา่งปีค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์
โธด๊อกซ์ตะวนัออกทัว่โลกแมจ้ะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนทอ้งถ่ิน
ท่ีมีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีโดดเด่นมาก น าท่านชม โบสถ์เมเคตี 
(Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาท่ีเบ้ืองล่าง
เป็นแม่น ้ามิตคาวารี ในอดีตถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และท่ีพ านกัของกษตัริย ์ในบริเวณเดียวกนั จากนั้นพาชม
สะพานแห่งความสงบ  (The Bridge of Peace) ซ่ึ งเป็นสะพานส าหรับคนข้ามท่ี มีความโดดเด่นด้าน
สถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ตวัสะพานมีความยาว 150 เมตร ขา้มแม่น ้ า 
Mtkvari River ตวัสะพานมีความโดดเด่นมากให้เวลาหัวค ่าเพราะจะมีแสงไฟท่ีติดอยู่รอบตวัสะพานให้ไดช้ม
ความงาม น าท่านขึ้นกระเชา้ชม ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ซ่ึงเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ 
ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลดักนัเขา้มา
รุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งน้ี  ราชวงศ์อุมัยย ัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้ งช่ือให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นัก
ประวติัศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเส้นทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด น า
ท่านชม โรงอาบน ้า (Sulphur Bath) เป็นสถานท่ีสาหรับแช่น ้ าพุร้อนท่ีมีแร่ถามะถนั ตามต านานเล่าขานว่าใน
สมยัพระเจา้วคัตงัท่ี 1 กอร์กซัล่ีนกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบริเวณดงักล่าว จึงท าให้คน้พบบ่อน ้าพุ
ร้อนแห่งน้ีขึ้น ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน ้าเหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่นผสมรวมกบัการอาบน ้าแบบตุรกี 
จากนั้นน าท่านไปชม วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์หลงัใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกท่ีถูกสร้าง
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ขึ้นในเมืองน้ี ช่ือของโบสถไ์ดน้ ามาจากดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานท่ีแห่งน้ีก็ไดม่ี้
ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั Best Western city center Royal Inn Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สอง  เมืองทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – เมืองคาซเบกี ้– น่ังรถ 4WD  
  สู่หุบเขาคอเคซัส – โบสถ์เกอร์เกตี ้– เมืองกูดาอูรี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมยัอาณาจกัรไอบี

เรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียง
เหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองน้ีถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์แห่งหน่ึง
ของประเทศ และได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชม วิหารจวารี (Jvari 
Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสตนิ์กายออโธด๊อก สร้างขึ้นเม่ือคริสตวรรษ
ท่ี 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถ์น้ีตั้งอยู่
บนภูเขาท่ีมีแม่น ้ าสองสายมาบรรจบกันคือแม่น ้ ามิควารี (Mtkvari river) และแม่น ้ าอรักวี (Aragvi river) 
จากนั้นน าท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซ่ึงค าวา่ Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli 
หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่ายๆรวมกนัก็คือวิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลาง
ทางศาสนาท่ีศกัด์สิทิธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าให้ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต์ น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ช่ือน้ีเพิ่งเปล่ียน
เม่ือปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ าศีล
ภาวนาขึ้น เมืองน้ีอยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าเทอร์ก้ี 
ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ท่ีส าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบก้ีอีกดว้ย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย จากนั้น น าท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเขา้สู่ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส (Caucasus) น าท่านชม
ความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda 
Sameba) สร้างดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึง
เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัหน่ึงของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบก้ีท่ีระดบัความสูงจากน ้ าทะเล 2,170 
เมตร (*ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม*) หลงัจากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) โดยเดินทางไปยงัเส้นทางหลวง
สายส าคญัท่ีมีช่ือว่า Georgian Military Highway เส้นทางส าหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายน้ีเป็นถนนสาย
ส าคญัท่ีสุดท่ีถูกสร้างขึ้นในสมยัท่ีจอร์เจียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางหลกัใน
การขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรัสเซียมายงัท่ีภูมิภาคน้ี  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั Gudauri Inn Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม เมืองกูดาอูรี – ป้อมอันนานูรี – เมืองกอรี – อัพลิสต์ชิเคห์ – พพิธิภัณฑ์ของท่านสตาลิน – เมืองบอร์โจมี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีก าแพงลอ้มรอบตั้งอยู่ริมแม่น ้ าอรักวี ถูก

สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายในก าแพง ซ่ึงเป็นโบสถข์องชาว
เวอร์จ้ิน ภายในยงัมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน ท าให้เห็นทศันียภ์าพทิวทศัน์อนัสวยงามดา้นล่าง
จากมุมสูงของป้อมปราการน้ี รวมถึงอ่างเก็บน ้ าชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานท่ี
ส าคญัส าหรับน าน ้าท่ีเก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซ่ึงท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไว ้น า
ท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซ่ึงอยู่ทางด้านทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองน้ีเป็นเมืองบ้านเกิดของ 
โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียท่ีในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 
1950 และมีช่ือเสียงเร่ืองความโหดเห้ียมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งน้ี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม อัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซ่ึงเป็นเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกนั

มานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียไปยงัทะเลด าและต่อไปถึงทาง
ตะวนัตก ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซ่ึงส่วนกลางจะ
เป็นบริเวณท่ีใหม่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถ ้ า
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ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงัมีหอ้งต่างๆ ซ่ึงคาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ท่ีสร้างขึ้น
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านท่ีสร้างขึ้ นจากถ ้ าน้ีตามอัธยาศัย จากนั้ นน าท่านชม 
พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราว และส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ 
ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑ์สตาลิน มีการจดัแสดงชีวประวติั
ของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขา
ทางตอนใตข้องประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองของน ้าแร่ธรรมชาติโดยน ้าแร่ยี่หอ้บอร์
โจไดมี้การบรรจุธารน ้าแร่บริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain) โดยในอดีตชาวเมือง
ไดเ้ช่ือวา่ถา้ไดด่ื้มธารน ้าแห่งน้ีจะท าใหมี้สุขภาพแขง็แรงและสามารถรักษาโรคร้ายได ้

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Borjomi Palace หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ส่ี  เมืองบอร์โจมี – อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park – เมอืงAakhaltsikhe –  
  Rabati Fortress – เมืองทบิลิซี  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม อุทยานแห่งชาติ (Borjomi Kharagaul national Park) ในยุคสมยัก่อน อุทยานแห่งน้ีเคยถูกใช้

เป็นสถานท่ีเอาไวส้ าหรับล่าสัตวโ์ดยขุนนางทอ้งถ่ินแต่เม่ือจอร์เจียไดสู้ญเสียความเป็นอิสระและกลายเป็น
ส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิรัสเซีย โดยจกัรวรรดิรัสเซียไดส่้ง ท่านดุ๊กไมเคิล นิคโคลาสวิส เขา้มาเป็นผูป้กครอง
เมืองและไดค้น้พบความงามทอ้งถ่ินของสถานท่ีแหงน้ีจึงไดต้ดัสินใจสร้างบา้นพกัของตนในช่วงฤดูร้อน ณ ท่ี
แห่งน้ี Grand Duke Michael จ ากดัการตดัไมห้รือล่าสัตวโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต จึงท าให้เกิดเป็นการวางรากฐาน
ส าหรับอนาคตของอุทยาน ในปี 1995 Borjomi-Kharagauli อุทยานแห่งชาติแห่งน้ีไดรั้บการรับรองและสร้าง
ขึ้นอย่างเป็นทางการ ดว้ยการสนับสนุนของกองทุนสัตวป่์าโลกและรัฐบาลเยอรมนัและไดเ้ปิดตวัอย่างเป็น
ทางการในปี 2001 น าท่านเดินทางสู่ เมืองAakhaltsikhe หรือเดิมช่ือ Lomsia เป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาค
ตะวนัตกเฉียงใตข้องจอร์เจีย ตั้งอยู่บนทั้งสองฝ่ังของแม่น้า Potskhovi ขนาดเล็กซ่ึงแยกเมืองกบัเมืองเก่าใน
ภาคเหนือและใหม่ในภาคใต ้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าชม Rabati Fortress แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ ภายในประกอบไปด้วย

ส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สร้างขึ้นเม่ือศตวรรษท่ี13 ลอ้มรอบไปดว้ยอาณาเขตแนวก าแพงหินท่ีใช้
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เป็นป้อมป้องกนัขา้ศึก และยงัเคยใชเ้ป็นประทบัของเจา้ชาย Jakhely ภายหลงัศตวรรษท่ี16 ป้อมแห่งน้ีก็ไดต้ก
อยูใ่นความครอบครองของอาณาจกัรออโตมนัและรัสเซีย จึงท าใหป้้อมแห่งน้ีถูกละเลยและอยูใ่นสภาพท่ีทรุด
โทรมจนเม่ือปี 2012 ทางการจอร์เจียได้บูรณะป้อมแห่งน้ีขึ้นมาใหม่อีกคร้ัง น าท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี 
(Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Best Western city center Royal Inn Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ห้า  เมืองทบิลิซี – เมืองคาเคติ – วหิารแห่งนักบุญนีโญ – เมืองซิกนากิ – เมืองทบิลิซี  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาเคติ (Kakheti) เมืองแห่งศูนยก์ลางการผลิตไวน์ และเป็นทางผ่านของเส้นทางสาย

ไหม แม้จะมีช่ือเร่ืองการผลิตไวน์แต่ส่ิงดึงดูดนักท่องเท่ียวสู่เมืองน้ีคือวดัและวิหาร น าท่านชม วิหารแห่ง
นักบุญนีโญ วิหารแบบดั้งเดิมของนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ เดิมสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 9 แต่ในภายหลงัไดมี้
การปรับเปล่ียนรูปแบบให้เป็นสไตล์ของศตวรรษท่ี 17 สร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีอาศยัของนางชีและเป็นสถานท่ี
แสวงบุญท่ีส าคญัของจอร์เจียเพราะเป็นท่ีบูชาพระธาตุนกับุญนีโญ นักบุญหญิงผูเ้ผยแผ่ศาสนาคริสตใ์นช่วง
ศตวรรษท่ี 4 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสู่ เมืองซิกนากิ เมืองซิกเนกิและบริเวณโดยรอบมีอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมากมาย 

เป็นเขตท่ีได้รับการคุม้ครองเป็นพิเศษจากรัฐตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 เมืองมีก าแพงลอ้มรอบดว้ยป้อมปราการท่ี
ยงัคงเหลืออยู่จากศตวรรษท่ี 18 มีโบสถ์จอร์เจียนออร์โธดอกซ์สองแห่งในเมือง แห่งหน่ึงอุทิศให้กับเซนต์
จอร์จและอีกแห่งอุทิศใหก้บัเซนตส์ตีเฟ่น ซิกนากิเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ "City of Love" ของจอร์เจีย มีคู่รักหลาย
คู่มาเยี่ยมเยียนเพียงเพื่อจะท าพิธีแต่งงานกนั สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมือง
หลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย  
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Best Western city center Royal Inn Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่หก  เมืองทบิลิซี – อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ถนนคนเดินรุสทาเวลี – Gallery Mall Shopping – 
  สนามบินเมืองทบิลิซี – กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแท่งหินสีด า

ขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆท่ีส่ือถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกช่ือ
ดงัก่อสร้างเม่ือปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 
3 ส่วนนัน่คือ ส่วนล่างสุดเก่ียวกบัพระคมัภร์ัของศาสนาคริสต ์ส่วนกลางเก่ียวกบัเร่ืองของขา้ราชการชนชั้นสูง
ของจอร์เจีย และส่วนบนเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงไดจ้าก
สถานท่ีแห่งน้ี จากนั้นให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เป็นถนนท่ีมีสินคา้
มากมาย อาทิของท่ีระลึก ของฝาก สินคา้หลายหลายประเภท ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง โดยบริเวณน้ีจะมีร้านอาหาร
ช่ือดังคือ Samikitno ท่ีเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I love Tbilisi ท่ีเหมือนเป็น 
Landmark ส าหรับการถ่ายภาพของนกัท่องเท่ียว 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ Gallery Mall Shopping ศูนยก์ารคา้ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินคา้แบรนด์

เนมและ แบรนดท์อ้งถ่ินใหเ้ลือกซ้ือหลากหลายแบรนด ์ 
 **เพือ่ความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย** 
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 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองทบิลิซี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
เตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้า New Arrival Intrend ราคาพิเศษท่ี Abu Dhabi Duty 
Free เพลิดเพลินกบัสินคา้แบรนดด์งัมากมาย  

......... น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

อตัราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน  

ก าหนดการดินทาง 
คณะ 4 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 6 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 8 ท่าน  
ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

กุมภาพนัธ์ - พฤษภาคม 2563 32,900.- 29,900.- 27,900.- 7,900.- 

หมายเหตุ: ราคานีไ้ม่สามารถใช้เดินทางในวันหยุดนกัขัตฤกษ์ และวนัหยุดเทศกาลของทางจอร์เจีย ต้องเช็คราคากับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง 
 

อัตรานีร้วม  
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาองักฤษอ านวนความสะดวก 1 ท่าน (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย) 
 ค่ารถน าเท่ียวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั กรุงเทพฯ-เมืองทบิลิซี-กรุงเทพฯ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั 
 ค่าประกนัสุขภาพระหวา่งการเดินทาง (กรณีท่ีสนใจซ้ือประกนัเพิ่ม กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ มาตรฐานวนัละ 3 USD x 6 วนั = 18 USD/ท่าน 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน มาตรฐานวนัละ 5 USD x 6 วนั = 30 USD/ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ข้อควรทราบ :  
❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้

ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ บริการ Private Tour ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย มีไกดท์อ้งถ่ินพดูภาษาองักฤษใหบ้ริการ 
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❖ ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถ
ของท่านและทีมฯ 

❖ ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
❖ วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพื่อรอรับท่าน  
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือ
เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

เง่ือนไขการเดินทาง 
➢ อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีก าหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อเสนอราคาอีกคร้ัง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี เกิดขึ้นตามจริง
เทา่นั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่น่ังและช าระเงิน 
➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการส ารอง  
➢ กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อน

เดินทาง  
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลังจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
เงือ่นไขการยกเลิกทัวร์ 
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
❖ อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กับโรงแรมแลว้หาก

มีการเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถท ารีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
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(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จ านวนเงินขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบิน 

❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ี
ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหค้ืนบตัรโดยสาร 

❖ หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลง
จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

โรงแรมและห้องพกั 
❖ ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพิ่มเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
❖ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
 

 
 
 
 


