
 
 

รหสัโปรแกรม : 15215  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

แกรนดจ์อรเ์จยี 7 วนั 

เมืองหลวงปัจจุบนัทีใ่หญท่ี่สุดในจอรเ์จยี ศูนยก์ลางการปกครองและยา่นเศรษฐกิจ  

เมือง ทบิลีซี Tbilisi ไปชมเมืองหลวงสมยัโบราณของจอรเ์จยีนามว่า เมืองแห่งความรกั 

หรือเมือง มซเคทา Mtskheta เมืองทีข้ึ่นช่ือเร่ืองแหล่งน ้าแรซ่ึ่งเป็นสินคา้ส่งออกอนัดบั

หน่ึงของประเทศจอรเ์จยีเมือง บอรโ์จมิ Borjomi   
 

 

 



เสน้ทางทอ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ  พกัหอ้ง 2 /พกั 3ท่าน พกัเดี่ยว 

21 – 27 ตลุาคม 2562 44,900.- 6,900.- 

25 – 31 ตลุาคม 2562 44,900.- 6,900.- 

28 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 39,900.- 6,900.- 

11 – 17 พฤศจกิายน 2562 42,900.- 6,900.- 

02 – 08 ธนัวาคม 2562 42,900.- 6,900.- 

09 – 15 ธนัวาคม 2562 44,900.- 6,900.- 

30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2563 47,900.- 6,900.- 



 

 

 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - เคียฟ – ทบิลิซี  

 

 

 

 

 

 

0830 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูท่ี 8 เคาน์เตอร ์R สายการบินยูเครนอินเตอรเ์นชัน่แนล

แอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนาท่ีของบริษัทคอยใหก้ารตอ้นรบั 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

1125 ออกเดินทางสู ่เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เที่ยวบินที่ PS 272  

1830 ถึงท่าอากาศยานบอรีสปีล เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน (แวะเปล่ียนเคร่ือง) เพื่อรอตอ่ไฟลบ์ินสู่กรุงทบิลิซี 

2110 ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เที่ยวบินที่ PS 517 

 

วนัที่สอง ทบิลิซี – โบสถต์รีนิตี้  – โบสถเ์มทเทคี – โรงอาบน ้าแร่ก ามะถนั - Bridge of Peace  -  เคเบ้ิล

คารช์มป้อมปราการนาริกาลา - รา้น Old Georgian Bakery Tone - Anchiskhati church - 

อนุสาวรีย ์มารดาแห่งจอรเ์จยี - Jan sharden street – วิหารซีโอนี  

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

0055 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟกา้ กรุงทบิลิซี (Tbilisi) หลงัจากน าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองแลว้ น าท่านสู่ เมืองทบิลิซี เป็นเมืองหลวง และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอรเ์จีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่ง

แม่น ้าคูรา Kura หรือแม่น ้าซควารี Mtkvari ในภาษาถ่ิน ก่อตั้งในราวศตวรรษท่ี 5  เป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของ

อาณาจกัรไอบีเรีย ท่ีอยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจกัรโรมนั และแซสซานิค  กรุงทบิลิซี มีเน้ือท่ีประมาณ 372 

ตร.กม.และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสร้างโดย  กษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang 

Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี ไดก้่อตั้งเมืองน้ีขึ้ นในคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิ เป็นศูนยก์ลางการ

ท าอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของ

เสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความ

ไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดติดระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป   

น าท่านสู่ที่พกั Khokhobi Hotel หรือเทียบเท่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าชมโบสถต์รีนิตี้  (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา 

Sameba Chthedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักด์ิสิทธ์ิ แห่ง

กรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ช่ือเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวิหารหลกัของ

ชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสรา้งขึ้ นระหว่างปี

ค.ศ.1995 - 2004  ใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 3 ของศาสนสถานในนิกายออรโ์ธด๊

อกซ์ตะวันออกทัว่โลก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของ

สถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จียนทอ้งถ่ิน ท่ีมีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ 

โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีโดดเด่นมาก จากน้ันน าชมโบสถ์เมทเทคี 

(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ในยุคศตวรรษท่ี 13 ตั้งอยู่ในบริเวณเมือง

เก่าในอดีตโบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นป้อมท่ีประทับของพระมหากษัตริย ์และไดใ้ช้

เป็นโบสถ์ของพระมหากษัตริยอี์กดว้ย โบสถ์น้ีมีลกัษณะเป็นป้อมท่ีมียอดโดม

แหลมขึ้ นไปซ่ึงเป็นท่ีนิยมก่อสรา้งกนัในยุคกลาง ไดม้ีการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วง

ยุคศตวรรษท่ี 17 – 18 จากน้ันน าท่านไปยังเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน ้าแร่ก ามะถัน (Sulphur 

Baths) หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เป็น

สถานท่ีส าหรับแช่น ้ าพุรอ้นท่ีมีแร่ก ามะถัน ตามต านานเล่าขานว่าในสมัย

กษัตริย์วาคตังท่ี 1 กอร์กัซลี นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณ

ดังกล่าว จงท าใหค้น้พบบ่อน้าพุรอ้นแห่งน้ีขึ้ น ลกัษณะของโรงอาบน ้าคลา้ยๆ 

กับการออนเซนของชาวญ่ีปุ่นผสมรวมกับการอาบน ้าแบบตุรกี น าชมหมู่โรง

อาบน ้าท่ีมีการสรา้งและใหบ้ริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบนัท่ีมีรูปแบบตวัอาคารท่ีหลากหลาย บางแห่งสรา้ง

เป็นหลงัโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบขา้ง ประดับดว้ยโมเสคช้ินเล็กสวยงามยิ่ง ระหว่างทางสามารถเห็น

โบสถนิ์กายออรโ์ธด็อกซท่ี์เก่าแก่มากมาย น าชม Bridge of Peace สะพานคนเดินท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัสวยงาม

โดยสรา้งขา้มแม่น ้าคูรา เพ่ือเช่ือมเขตเมืองเก่าและเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ไดช้มวิวทิวทศน์อนัสวยงาม



ของเมืองทบิลิซี และโบสถ์ Metekhi และรูปป้ันกษัตริย ์Vakhtang Gorgasali ผูส้รา้งเมือง ตั้งตระหง่านอย่าง

สง่างาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

บ่าย น าท่านเดินทางขึ้ น เคเบ้ิลคารช์มป้อมปราการนาริกาลา (Narikala 

Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา สรา้ง

ขึ้ นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 4 เพ่ือปกป้องเมืองและผ่านผูป้กครองมา

หลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทาง

สายไหมแห่งน้ี ราชวงศ์อุมยัยดัของชาวอาหรับไดต่้อเติมป้อมในช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งช่ือใหใ้หม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นัก

ประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด 

จากน้ันชม Anchiskhati church โบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 6 น าท่านชม อนุสาวรีย ์มารดาแห่ง

จอรเ์จีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) รูปป้ันขนาดใหญ่ยกัษ์ของหญิงถือดาบและถว้ย นัน่คือมารดาของ

จอรเ์จียหรือ Kartlis Deda ในจอรเ์จีย ท่ีสรา้งขึ้ นจากอลูมิเนียมหล่อขึ้ นรูป 

20 เมตร (65.6 ฟุต) ซ่ึงไม่ใชแ้ต่จะเป็นสญัลกัษณข์องเมืองทบิลีซีเท่าน้ัน 

แต่ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเช่นกัน โดยดาบท่ีถือ มีความหมาย

เอาไวใ้ชส้ าหรบัผูท่ี้จะมาเป็นศัตรูและถว้ยไวน์มีความหมายส าหรบัผูท่ี้มา

เป็นเพ่ือนพอ้ง จากน้ัน อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงท่ี Jan sharden street ถนนคน

เดินยา่นเมืองเก่าท่ีเป็นแหล่ง          

                                              ศูนยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศตวรรษท่ี 9 ต่อมาจึงเปล่ียนช่ือ 

                                              ถนนมาเป็น Chardin Street เพ่ือเป็นเกียรติแก่นักท่องเท่ียวชาวฝรัง่เศส Jean  

                                              Chardin ปัจจุบนัถนนสายน้ีเต็มไปดว้ยรา้น คา้ รา้นอาหารพ้ืนเมือง รา้นกาแฟ

และมากมายดว้ยผูค้นพ้ืนเมืองกบันักท่องเท่ียว บริเวณน้ีจะมีบา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีท่ีโดดเด่น นอกจาก

ดา้นอาหารแลว้ยงัมีพ่อคา้แม่คา้น าส่ิงของต่างๆมาวางขายมากมาย พาทุกท่านชม 

วิหารซีโอนี (Siony Cathedral) โบสถห์ลงัใหญ่ของนิกายออรโ์ธด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นใน

เมืองน้ี โดยช่ือของโบสถไ์ดน้ ามาจากดินแดนอนัศักด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซา

เล็ม ต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีก็ไดม้ีช่ือเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึ้ นใน

ราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผู้ท่ีบุกรก แต่ก็ไดม้ีการสรา้ง

ขึ้ นมาใหม่หลายต่อหลายครั้งดว้ยกัน จนกระทัง่เป็นโบสถ์ทีไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบันน้ี 

และไดม้ีการบรูณะในช่วงศตวรรษท่ี 17-19  

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร   

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Khokhobi Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 



วนัทีส่าม ทบิลิซี – มิสเคตา้ - โบสถส์เวตทิสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake 

– อนุสาวรียมิ์ตรภาพจอรเ์จยี – เมืองกูดาอูรี – คสัเบกี – เทือกเขาคอเคซสั 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta)(25.2km./35mins) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศ

จอรเ์จียสมยัอาณาจกัรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อน

คริสตกาลตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองน้ีถือไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีความ

เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหน่ึงของประเทศ และไดร้ับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 

จากน้ันชม โบสถส์เวตทิสโคเวลี (Svetitskhoveli Catherdal) UNESCO world Heritage สรา้งในราวศตวรรษท่ี 

11 ตั้งอยู่ในเมืองประวติัศาสตรม์ซเคตา้ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและใหก้ารเคารพศรทัธา ท่ีสุดของชาวคริสตนิ์กาย

จอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซ ์เช่ือกนัว่าเป็นท่ีฝังเสน้ผมของพระเยซูก่อนท่ีจะส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน โบสถ์น้ีเป็น

ส่วนหน่ึงของเมืองมรดกโลกอีกดว้ยน าท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไมก้างเขนอนั

ศกัด์ิสิทธ์ิของศานาคริสตนิ์กายออโธด๊อก สรา้งข้ึนเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือวิหารแห่งน้ี

เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถ์น้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น ้าสองสายมาบรรจบกนัคือ

แม่น ้ามิควารี (Mtkvari river) และแม่น ้าอรกัวี (Aragvi river) จากน้ันชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) 

ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งซา้ยของแม่น ้าอรกัวี เป็นท่ีประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรกัวี ราชวงศศ์ักดิ

นาผูป้กครองดินแดนลุ่มแม่น ้าอรักวี และเป็นสมรภูมิรบแย่งชิงอ านาจกับเจา้ปกครองแควน้อ่ืน ๆ หลายต่อ

หลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยปราสาท 2 หลงั โบสถ์ 2 แห่งคือ โบสถแ์ม่พระผูพ้รหมจรรย์

และโบสถแ์มพ่ระเสด็จขึ้ นสวรรค ์(อสัสมัชญั) และท่ีฝังศพของดยุคแห่งอรกัวี ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จีย 

น าท่านแวะถ่ายรูปท่ี ทะเลสาบ Jhinvali Lake สถานท่ีท่ีเอาไวใ้ชเ้ป็นอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ท่ีท าใหช้าวเมืองท

บิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไวใ้ช ้สถานท่ีแห่งน้ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 2007 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

  

 

 

 

 

บ่าย จากน้ันน าทุกท่านเดินทางชม อนุสาวรียมิ์ตรภาพจอรเ์จีย (russia georgia friendship monument) หรือ

สนธิสญัญา Georgievsk Monument เป็นอนุสาวรียท่ี์สรา้งขึ้ นในปี 1983 เพ่ือ

เฉลิมฉลองสองรอ้ยปีของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพท่ีต่อเน่ือง

ระหว่างโซเวียตจอรเ์จียกบัโซเวียตรสัเซีย หลงัจากนน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ 

เมืองกูดาอูรี (Gudauri)(38km./1hrs.) โดยเดินทางไปยงัเสน้ทางหลวงสาย



ส าคญัท่ีมีช่ือว่า Georgian Military Highway เสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายน้ีเป็นถนนสายส าคญั

ท่ีสุดท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยัท่ีจอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการ

ขา้มเทือกเขาคอเคซัสจากรสัเซียมายงัท่ีภูมิภาคน้ี จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองคาซเบก้ี (Kazbegi) 

หรือปัจจุบนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ช่ือน้ีเพ่ิงเปล่ียนเมื่อปี 2006 หลงัจากนักบุญนิกาย

ออรโ์ธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ีส าหรบัจ าศีลภาวนาขึ้ น เมืองน้ีอยู่ห่างจากเมือง

หลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าเทอรก้ี์ ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียว

บนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ท่ีส าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชม

วิวของยอดเขาคาซเบก้ีอีกดว้ย จากน้ันน าท่านข้ึนรถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) เพ่ือเขา้สู่ใจกลางหุบเขา

คอเคซสั(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่า

โบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 14 เป็น

โบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณส์ าคญัหน่ึงของประเทศจอรเ์จีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบก้ี ท่ี

ระดบัความสูงจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิ ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) 

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร   

น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Sno หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ เมืองกูดาอูรี – เมืองโกรี่ – เมืองถ ้าอุพลิสชิเค – เมืองบอรโ์จมี – อุทยานแห่งชาต ิBorjomi 

Kharagaul national Park - 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI)(153km./2.20hrs.) เมืองท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ท่ีในอดีตเคยมีความส าคญั

ทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้งของกองก าลังท่ีอยู่บนถนนสายส าคัญ (Georgian Military Highway) 

นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต 

และอเล็กซานเดอร ์นาดีราซี ผูเ้ป็นนักออกแบบช่ือดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต จากน้ันน าท่าน

ชม ป้อมปราการกอรี (Gori Fortress) ป้อมปราการยุคกลางในจอรเ์จีย ท่ีตั้งอยู่เหนือเมืองกอรีบนเนินหิน

ปรากฏในบนัทึกประวติัศาสตรค์รั้งแรกเมื่อศตวรรษท่ี 13 มีบทบาทส าคญัในการควบคุมเสน้ทางและเศรษฐกิจ

ในศตวรรษท่ี 16 พวกออตโตเขา้ยึดป้อมโกริเพ่ือใชเ้ป็นบญัชาการโจมตีทบิลิซี ในปี ค.ศ.1598 ชาวจอรเ์จียก็

ปิดลอ้มป้อมเพ่ือไม่ใหป้้อมสามารถถูกใชป้ระโยชน์ไดจ้ากพวกเปอรเ์ซียและหลงัจากน้ันในปี ค.ศ.1599 ชาว

จอรเ์จียเร่ิมการจู่โจมในตอนกลางคืนเพ่ือยึดป้อมคืน ป้อมปราการยงัคงเปล่ียนมือระหว่างชางจอรเ์จียและชาว

เปอร์เซียในศตวรรษท่ี 17 น าท่านชม เมืองถ ้าอุพลิสชิเค(uplistsikhe cave) หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของ

จอรเ์จีย ท่ีตามประวติัศาตร์ของชาวจอรเ์จียไดม้ีการจดบนัทึกเร่ืองราวการ ว่า ณ เมืองถ ้า

แห่งน้ีไดม้ีการตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกว่า 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญถึง

ขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษท่ี 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกล

ในช่วงคริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกดัและสลกัเสลาเป็นช่องหอ้งโถงมากมาย



คือท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหมท่ี

เช่ือมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์ กบัประเทศอินเดียและประเทศจีน จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบอรโ์จมี

(Borjomi)(92.6km./1.32hrs.)เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีย เป็นเมืองท่ีมี

ช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองของน ้าแร่ธรรมชาติ โดยน ้าแร่ยี่หอ้บอรโ์จไดมี้การบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บริสุทธ์ิท่ีไหลริน

จากยอดเขาบาคุเรียนี(Bakuriani Mountain) โดยในอดีตชาวเมืองไดเ้ช่ือว่าถา้ไดด่ื้มธารน ้าแห่งน้ี จะท าใหม้ี

สุขภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

บ่าย น าท่านเขา้ชม อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park  ในยุคสมยัก่อน อุทยานแห่งน้ีเคยถูกใชเ้ป็น

สถานท่ีเอาไวส้ าหรบัล่าสตัวโ์ดยขุนนางทอ้งถ่ิน แต่เมื่อจอรเ์จียไดสู้ญเสียความเป็นอิสระและกลายเป็นส่วนหน่ึง

ของจักรวรรดิรัสเซีย โดยจักรวรรดิรัสเวียไดส้่ง ท่านดุ๊กไมเคิล นิคโคลาสวิส 

เขา้มาเป็นผูป้กครองเมืองและไดค้น้พบเขา้กับความงามทอ้งถ่ินของสถานท่ี

แหงน้ี จึงไดต้ัดสินใจสรา้งบา้นพักของตนในช่วงฤดูรอ้น ณ ท่ีแห่งน้ี Grand 

Duke Michael จ ากดัการตดัไมห้รือล่าสตัวโ์ดยไม่ไดร้บัอนุญาต จึงท าใหเ้กิด

เป็นการวางรากฐานส าหรับอนาคตของอุทยาน ในปี 1995 Borjomi-

Kharagauli อุทยานแห่งชาติแห่งน้ีไดร้ับการรับรองและสรา้งขึ้ นอย่างเป็น

ทางการ ดว้ยการสนับสนุนของกองทุนสัตวป่์าโลกและรัฐบาลเยอรมนัและไดเ้ปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 

2001 จากน้ันน่าท่านขึ้ นกระเชา้สู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมีอิสระใหท่้านเก็บภาพวิวทิวทัศน์

ธรรมชาติจากมุมสูง ตามอธัยาศยั 

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร   

น าท่านเขา้สู่ที่พกั BM Plaza Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้  บอรโ์จมี – เมือง akhaltsikhe – ป้อม Rabat Fortress   

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมือง akhaltsikhe (48.5km./50mins)หรือเดิมช่ือ Lomsia เป็นเมืองเล็กๆ ในภูมภิาค

ตะวนัตกเฉียงใตข้องจอรเ์จีย ตั้งอยูบ่นทั้งสองฝ่ังของแมน่ ้า Potskhovi ขนาดเล็กซ่ึงแยกเมืองกบัเมืองเก่าใน

ภาคเหนือและใหมใ่นภาคใต ้น าท่านชม Rabati Fortress แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลงัการ ภายใน

ประกอบไปดว้ยส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สรา้งขึ้ นเมื่อศตวรรษท่ี 13 ลอ้มรอบไปดว้ยอาณาเขตแนว

ก าแพงหินท่ีใชเ้ป็นป้อมป้องกนัขา้ศึก และยงัเคยใชเ้ป็นประทบัของเจา้ชาย Jakhely ภายหลงัศตวรรษท่ี 16 

ป้อมแห่งน้ีก็ไดต้กอยูใ่นความครอบครองของอาณาจกัรออโตมนัและรสัเซีย จึงท าใหป้้อมแห่งน้ีถูกละเลยและอยู่

ในสภาพท่ีทรุดโทรม จนเม่ือปี2012 ทางการจอรเ์จียไดบ้รูณะป้อมแห่งน้ีขึ้ นมาใหมอี่กครั้ง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  



บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมือง ทบิลิซี(TBILISI)(209km./3.10hrs.) จากน้ันอิสระใหทุ้กท่านชอ้ปปป้ิงเลือกซ้ือ

สินคา้ของฝากไดต้ามอธัยาศยัท่ี Tbilisi Mall  

 

 

 

 

 

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร   

น าท่านเขา้สู่ที่พกั Khokhobi Hotel หรือเทียบเทา่ 

วนัที่หก  ทบิลิซี – เคียฟ - กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชม อนุสาวรีย ์the chronicle of Georgia หรือแท่งหินสีด าแกะสลกัขนาดใหญ่ยกัษ์ บนแท่นหินจะ

แกะสลกัออกมาเป็นรูปต่างๆและบอกเล่าเร่ืองราวของประเทศจอรเ์จียในอดีต สรา้งขึ้ นโดย ซุราป สถาปนิกช่ือ

ดงั เร่ิมสรา้งขึ้ นเมื่อปี 1985  chronicle of Georgia ประกอบไปดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร 

โดยท่ีแต่ละเสาจะแบ่งบอกเล่าเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ล่างสุดเก่ียวกบัพระคมัภีร ์ส่วนกลาง คือ เร่ืองของ

ชนชั้นสูงในจอรเ์จีย และส่วนบนจะเล่าเก่ียวกบัเหตุการณส์ าคญัของประเทศ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซี 

1635 ออกเดินทางสู่ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เท่ียวบินท่ี PS 714 

1835 เดินทางถึง ท่าอากาศยานบอรีสปีล เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

1925 ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เท่ียวบินท่ี PS 271 

วนัที่เจ็ด กรุงเทพฯ 

0945 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ....... 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง

ไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ



หน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางตามเง่ือนไข โดยทางบริษัท

ฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

5.ในกรณีคณะเดินทางท่านหน่ึงท่านใดในคณะ ไม่รบัเง่ือนไข  เป็นเหตุใหท้วัรไ์มส่ามารถเดินทางได ้ จะถือวา่ท่าน

รบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขในการยกเลิกการเดินทาง 

6. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ใน

กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมข่อรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ินโปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่

สามารถคาดการณล์่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 

กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไมเ่กิน 1,000,000 บาท   

ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไมเ่กิน  500,000 บาท  

8.ค่าหวัหนา้ทวัรข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง  

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่า

น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย



จากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปหวัหนา้ทวัร ์จ านวน 70 EUR ต่อท่านตลอดทริป  

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใช่สญัชาติไทย  

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ที่ที่ สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 70 EUR ตอ่ท่าน ** 

เง่ือนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงิน

มดัจ  าแลว้เท่านั้น  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน  

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด   

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวีิซ่าหรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตจุ  าเป็น ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้

นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- แจง้ยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อน 45 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้และกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง  
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือ



กรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน

ได)้ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
3.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้(20 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการ

มดัจ าตัว๋  

5.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดั

รตั และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 



 

 


