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วนัแรก  กรุงเทพฯ  

23.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T      

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

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

วนัท่ีสอง ดไูบ – ทบิลิซิ – วิหารซีโอนี 

03.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 377 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.55 น.    ถึงสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

11.00 น.   เ ดินทาง สู่เ มืองทบิ ลิซี  ประเทศจอร์เ จีย  โดยสายการบินฟลายดูไบ  เ ท่ี ยว บิน ท่ี  EK 2200               

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

14.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทบิลิซี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้              

จากนั้นน าทา่นสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยูร่ะหวา่งสองฝั่ง

แม่น ้า คูรา Kuraหรือแม่น ้าซควารี Mtkvari ในภาษาถ่ิน กอ่ตัง้ในราวศตวรรษท่ี 5 เป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของ

อาณาจกัรไอบีเรีย ท่ีอยูร่อดทา่มกลางสองอาณาจกัรโรมนั และแซสซานิค กรุงทบิลิซีมีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม.

และมีประชากร1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดย กษตัริยว์าค

ตงั จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali)          กษัตริย ์

จอร์เจียแหง่คาร์ตลีไดก้อ่ตัง้เมืองน้ีข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 เมืองท

บิลิซิเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมใน

ภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของ

เสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลาง

การขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่

ท่ีต ัง้ท่ีเป็นจุดติดระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป น าทา่นชม วิหาร

http://bit.ly/2NMk5YE


 

  
 

ซีโอนี (Siony Cathedral) โบสถห์ลงัใหญข่องนิกายออร์โธด๊อกท่ีถูกสรา้งข้ึนในเมืองน้ีโดยช่ือของโบสถไ์ดน้ ามา

จากดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิคือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม ตอ่มาสถานท่ีแห่งน้ีก็ไดมี้ช่ือเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi 

Sioni) ถูก  สรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6-7 และตอ่มาก็ไดถู้กท าลายลงโดย ผูท่ี้บุกรุกแตก็่ไดมี้การสรา้งข้ึนมาใหมห่ลาย

ตอ่หลายครั้งดว้ยกนั จนกระทัง่เป็นโบสถที์ไดเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ีและไดมี้การบูรณะในชว่งศตวรรษท่ี 17-19 
ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel Brim หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีสาม ทบิลิซี – โบสถต์รีนิต้ี – โบสถเ์มทเทคี – โรงอาบน ้าแร่ก ามะถนั - Bridge ofPeace - เคเบ้ิลคารช์มป้อม

ปราการนาริกาลา - รา้น Old Georgian Bakery Tone - Anchiskhati church – อนุสาวรีย์มารดา            

แห่งจอรเ์จีย - Jan sharden street  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าชมโบสถต์รีนิต้ี (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) 

หรือ ซามีบา (Sameba Chthedral) มีความหมายว่า โบสถพ์ระตรีเอกานุภาพศกัด์ิสิทธ์ิแห่งกรุงทบิลิซี หรือ                 

อารามซามีบา ช่ือเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวิหารหลกัของชาวคริสตนิ์กายจอร์เจียนออร์โธด็อกซใ์นกรุงทบิลิซีกอ่สรา้ง

ข้ึนระหวา่งปีค.ศ.1995 -2004 ใหญท่ี่สุดอนัดบั 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธดอ๊กซต์ะวนัออกทัว่โลกแมจ้ะมีอายุ

ไมม่ากแตก็่เป็นโบสถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนทอ้งถ่ินท่ีมีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถเ์ป็น  
อาคารขนาดใหญท่ี่โดดเดน่มาก จากนั้นน าชมโบสถเ์มทเทคี (Metekhi Church) เป็นโบสถเ์กา่แกใ่นยุคศตวรรษท่ี 

13 ตัง้อยูใ่นบริเวณเมืองเกา่ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นป้อมท่ีประทบัของพระมหากษัตริยแ์ละไดใ้ชเ้ป็นโบสถข์อง

พระมหากษัตริยอี์กดว้ย โบสถน้ี์มีลกัษณะเป็นป้อมท่ีมียอดโดมแหลมข้ึนไปซ่ึงเป็นท่ีนิยมกอ่สร้างกนัในยุคกลาง          

ไดมี้การบูรณะครั้งใหญใ่นชว่งยุคศตวรรษท่ี 17 – 18 จากนั้นน าทา่นไปยงัเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน ้าแร่

ก ามะถนั (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียน เรียกวา่ Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานท่ีส าหรับ        

แชน่ ้าพุรอ้นท่ีมีแร่ก ามะถนั ตามต านานเลา่ขานวา่ในสมยักษัตริยว์าคตงัท่ี 1 กอร์กซัลีนกเหย่ียวของพระองคไ์ดต้กลง

ไปในบริเวณดงักลา่ว จงท าใหค้น้พบบอ่น ้าพุรอ้นแห่งน้ีข้ึน ลกัษณะของโรงอาบน ้าคลา้ยๆ กบัการออนเซนของ      

ชาวญ่ีปุ่นผสมรวมกบัการอาบน ้าแบบตุรกี น าทา่นชมหมูโ่รงอาบน ้าท่ีมีการสรา้งและใหบ้ริการตัง้แตยุ่คกลางจนถึง

ปัจจุบนัท่ีมีรูปแบบตวัอาคารท่ีหลากหลาย บางแห่งสรา้งเป็นหลงัโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ตข์นาบขา้ง ประดบัดว้ย     

โมเสคช้ินเล็กสวยงามย่ิง ระหว่างทางสามารถเห็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ท่ีเก่าแก่ มากมาย น าท่านชม         

Bridge of Peace สะพานคนเดินท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามโดยสรา้งขา้มแมน่ ้าคูรา เพ่ือเช่ือมเขตเมืองเกา่และ

เมืองใหญ ่จากสะพานทุกทา่น ไดช้มวิวทิวทศน์อนัสวยงามของเมืองทบิลิซีและโบสถ์ Metekhi และรูปปั้นกษัตริย ์

Vakhtang Gorgasali ผูส้รา้งเมือง ตัง้ตระหงา่นอยา่งสงา่งาม 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  น าท่านเ ดินทางข้ึน  เคเบ้ิลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา        

(Narikala Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญท่ี่ตัง้อยูบ่นเนินเขา สรา้งข้ึนตัง้แต ่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 เพ่ือ

ปกป้องเมืองและผา่นผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัท่ีตา่งผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี 

ราชวงศอุ์มยัยดัของชาวอาหรับไดต้่อเติมป้อมในชว่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ช่ือใหใ้หมว่า่ Narin 

Qala แปลวา่ป้อมนอ้ย  (Little Fortress) นักประวติัศาสตร์ยกยอ่งวา่ป้อม นาริกาลาเป็นป้อมแหง่หน่ึงบนเสน้ทางสาย
ไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด จากนั้นชม Anchiskhati church โบสถเ์กา่แกต่ ัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 6 น าทา่นชม 

อนุสาวรียม์ารดาแห่งจอรเ์จีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) รูปปั้นขนาดใหญย่กัษ์ของหญิงถือดาบและ

ถว้ยนั่นคือมารดาของจอร์เจียหรือ Kartlis Deda ในจอร์เจีย ท่ีสร้างข้ึนจากอลูมิเนียมหลอ่ข้ึนรูป 20 เมตร               

(65.6 ฟตุ) ซ่ึงไมใ่ชแ้ตจ่ะเป็นสญัลกัษณข์องเมืองทบิลีซีเทา่นั้น แตย่งัถือเป็นสญัลกัษณข์องประเทศเช่นกนั โดยดาบท่ี

ถือมีความหมายเอาไวใ้ชส้ าหรับผูท่ี้จะมาเป็นศตัรูและถว้ยไวน์มีความหมายส าหรับผูท่ี้มาเป็นเพ่ือนพอ้ง จากนั้น     

อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงท่ี Jan sharden street ถนนคนเดินยา่นเมืองเกา่ท่ีเป็นแหลง่ศูนยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรม

หลงัฟ้ืนฟใูนศตวรรษท่ี 9 ตอ่มาจึงเปล่ียนช่ือ ถนนมาเป็น Chardin Street เพ่ือเป็นเกียรติแกน่ักทอ่งเท่ียวชาวฝรั่งเศส           

Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายน้ีเต็มไปดว้ยรา้น คา้ รา้นอาหารพ้ืนเมือง รา้นกาแฟและมากมายดว้ยผูค้นพ้ืนเมืองกบั

นักทอ่งเท่ียว บริเวณน้ีจะมีบา้นเมืองเกา่ในแบบทบิลิซีท่ีโดดเดน่ นอกจากดา้นอาหารแลว้ยงัมีพ่อคา้แมค่า้น าส่ิงของ

ตา่งๆมาวางขายมากมาย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel Brim หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีส่ี ทบิลิซี – มิสเคตา้ – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake   

อนุสาวรียมิ์ตรภาพจอรเ์จีย – เมืองกดูาอูรี – คสัเบกี – เทือกเขาคอเคซสั 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทาง

สู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของ

ประเทศจอร์เจียสมยัอาณาจกัรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึง

เป็นราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล

ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม. 

เมืองน้ีถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีความเกา่แกท่างประวติัศาสตร์แห่งหน่ึง

ของประเทศ และไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 

1994 จากนั้นเขา้ชมโบสถส์เวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli 

Catherdal) UNESCO world Heritage สรา้งในราวศตวรรษท่ี 

11 ตัง้อยูใ่นเมืองประวติัศาสตร์มซเคตา้ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและให ้

การเคารพศรัทธา ท่ีสุดของชาวคริสตนิ์กายจอร์เจียน ออร์โธด็อกซ์

เช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังเสน้ผมของพระเยซูกอ่นท่ีจะส้ินพระชนมบ์นไม ้



 

  
 

กางเขน โบสถน้ี์เป็นสว่นหน่ึงของเมืองมรดกโลกอีกดว้ย น าทา่นเขา้ชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์

แหง่ไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสตนิ์กายออโธดอ๊กสรา้งข้ึนเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอร์เจียสกัการะนับถือ

วิหารแหง่น้ีเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถมี์ไมก้างเขนขนาดใหญโ่บสถน้ี์ตัง้อยูบ่นภูเขาที่ มีแมน่ ้าสองสายมาบรรจบกนัคือ

แมน่ ้ามิควารี (Mtkvari river) และ  แมน่ ้าอรักวี (Aragvi river) จากนั้นเขา้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) 

ป้อมปราสาทตัง้อยูริ่มฝั่งซา้ยของ แมน่ ้าอรักวีเป็นท่ีประทบัของเอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวีราชวงศศ์กัดินา

ผูป้กครองดินแดนลุม่แมน่ ้าอรักวีและเป็นสมรภูมิรบแยง่ชิงอ านาจกบัเจา้ปกครองแควน้อ่ืน ๆ หลายครั้ง ภายในป้อม

ปราการประกอบไปดว้ยปราสาท 2 หลงั โบสถ ์2 แหง่คือ โบสถแ์มพ่ระผูพ้รหมจรรยแ์ละโบสถแ์มพ่ระเสด็จข้ึนสวรรค ์

(อสัสัมชญั) และท่ีฝังศพของดยุคแห่งอรักวีซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย น าทา่นแวะถา่ยรูปท่ี ทะเลสาบ 

Jhinvali Lake สถานท่ีท่ีเอาไวใ้ชเ้ป็นอา่งเก็บน ้าขนาดใหญ ่ท่ีท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน ้าไวด่ื้มไวใ้ชส้ถานท่ีแห่งน้ีได ้
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ในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปีค.ศ. 2007 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นน าทุกท่านเดินทางชม อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย 

(Russiageorgia friendship monument) หรือ สนธิสญัญา Georgievsk Monument เป็นอนุสาวรียท่ี์สรา้งข้ึนในปี 

1983 เพ่ือเฉลิมฉลองสองรอ้ยปีของสนธิสญัญา Georgievsk และมิตรภาพท่ีตอ่เน่ืองระหวา่งโซเวียตจอร์เจียกบั

โซเวียตรัสเซีย หลงัจากนั้นน าทุกทา่นเดินทางสู ่เมืองกดูาอูรี (Gudauri) โดยเดินทางไปยงัเสน้ทางหลวงสายส าคญั

ท่ีมีช่ือวา่ Georgian Military Highway เสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายน้ีเป็นถนนสายส าคญัท่ีสุดท่ีถูก

สรา้งข้ึนในสมยัท่ีจอร์เจียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเค

ซสัจากรัสเซียมายงัท่ีภูมิภาคน้ี จากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองคาซเบก้ี (Kazbegi) หรือปัจจุบนัเรียกวา่ 

เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพ่ิงเปล่ียนเม่ือปี 2006 หลงัจากนักบุญนิกายออร์โธดอ๊ก ช่ือสเตฟาน 

ไดม้าพ านักอาศยัและกอ่สรา้งสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาข้ึน เมืองน้ีอยูห่่างจากเมืองหลวงทบิลิซีประมาณ 157 

กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าเทอร์ก้ีถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) 

ท่ีส าคญัของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบก้ี   อีกดว้ย จากนั้น

น าท่านข้ึนรถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) เพ่ือเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) น าทา่นชมความ

สวยงามของโบสถเ์กอรเ์กต้ี (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda 

Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซ่ึงเป็น

สญัลกัษณส์ าคญัหน่ึงของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยูบ่นเทือกเขาคาซเบก้ีท่ีระดบัความสูงจากน ้าทะเล 2,170 เมตร 

  (*ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนัก จนไมส่ามารถเดินทางไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม*) 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel Sno หรือเทียบเทา่ 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ เมืองกูดาอูรี – เมืองโกร่ี – เมืองถ ้าอุพลิสชิเค – เมืองบอรโ์จมี – อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul 

national Park 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู ่เมืองกอรี (GORI) เมืองท่ีตัง้อยูบ่นเนินเขาท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตัง้ของกองก าลงัท่ีอยูบ่นถนนสายส าคญั (Georgian Military Highway) นอกจากนั้นเมืองน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็กซานเดอร์นาดีรา ซีผู ้เป็นนักออกแบบช่ือ

ดั ง ใ น ด ้า น จ ร ว ด

ขีปนาวุธขา้มทวีป

ข อ ง โ ซ เ วี ย ต 

จากนั้นน าทา่นเขา้

ชมป้อมปราการกอรี (Gori Fortress) ป้อมปราการยุคกลางใน

จอร์เจีย ท่ีตั้งอยู ่เหนือเมืองกอรีบนเนินหินปรากฏในบันทึก

ประวติัศาสตร์ครั้งแรกเม่ือศตวรรษท่ี 13 มีบทบาทส าคญัในการ

ควบคุมเสน้ทางและเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 16 พวกออตโตเขา้ยึด

ป้อมโกริเพ่ือใชเ้ป็นบญัชาการโจมตีทบิลิซีในปีค.ศ.1598 ชาว

จอร์เจียก็ปิดลอ้มป้อมเพ่ือไม่ใหป้้อมสามารถถูกใชป้ระโยชน์ได ้

จากพวกเปอร์เซียและหลงัจากนั้นในปีค.ศ.1599 ชาวจอร์เจียเร่ิม

การจู่โจมในตอนกลางคืนเพ่ือยึดป้อมคืน ป้อมปราการยงัคงเปล่ียนมือระหวา่งชางจอร์เจียและชาวเปอร์เซียใน   
ศตวรรษท่ี 17 จากนั้นน าทา่นชม เมืองถ ้าอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave) หน่ึงในเมืองถ า้เกา่แกข่องจอร์เจีย ท่ี

ตามประวติัศาตร์ของชาวจอร์เจียไดมี้การจดบนัทึกเร่ืองราวการ วา่ ณ เมืองถ า้แห่งน้ีไดมี้การตัง้ถ่ินฐานในดินแดน

แถบน้ีกวา่ 3,000 ปีโดยชว่งท่ีเมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุด คือในชว่งคริสตวรรษท่ี  9-11 กอ่นจะถูกรุกรานและ

ท าลายโดยชาวมองโกลในชว่ง คริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาดใหญ ่ท่ีถูกสกดัและสลกัเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมายคือ

ท่ีตัง้ของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ า้แห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหมท่ีเช่ือมต่อ

อาณาจกัรไบแซนไทน์กบัประเทศอินเดียและประเทศจีน น าทา่นสูเ่มืองบอรโ์จมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ 

ในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองของน ้าแร่ธรรมชาติโดยน ้าแร่ย่ีหอ้บอร์

โจไดมี้การบรรจุณ ธารน ้าแร่บริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain) โดยในอดีตชาวเมืองได ้

เช่ือวา่ถา้ไดด่ื้มธารน ้าแหง่น้ีจะท าใหมี้สุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชมอุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park        

ในยุคสมยักอ่น อุทยานแหง่น้ีเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีเอาไวส้ าหรับลา่สตัวโ์ดยขุนนางทอ้งถ่ินแตเ่ม่ือจอร์เจียไดสู้ญเสีย

ความเป็นอิสระและกลายเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิรัสเซีย โดยจกัรวรรดิรัสเซียไดส้่ง ทา่นดุ๊กไมเคิล นิคโคลาสวิส 

เขา้มาเป็นผูป้กครองเมืองและไดค้น้พบเขา้กบัความงามทอ้งถ่ินของสถานท่ีแหงน้ีจึงไดต้ดัสินใจสรา้งบา้นพกัของตน

ในชว่งฤดูรอ้น ณ ท่ีแห่งน้ี Grand Duke Michael จ ากดัการตดัไมห้รือลา่สตัวโ์ดยไมไ่ดร้ับอนุญาต จึงท าใหเ้กิดเป็น

การวางรากฐานส าหรับอนาคตของอุทยาน ในปี 1995 Borjomi-Kharagauli อุทยานแหง่ชาติแห่งน้ีไดร้ับการรับรอง



 

  
 

และสรา้งข้ึนอยา่งเป็นทางการ ดว้ยการสนับสนุนของกองทุนสตัวป่์าโลกและรัฐบาลเยอรมนัและไดเ้ปิดตวัอยา่งเป็น

ทางการในปี 2001 จากนั้นน าทา่นข้ึนกระเชา้สู่ชมวิวบนหนา้ผาเหนือเมืองบอรโ์จมี อิสระใหท้า่นเก็บภาพวิว

ทิวทศัน์ธรรมชาติจากมุมสูง ตามอธัยาศยั  
ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel Borjomi Palace หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีหก       บอรโ์จมี– เมือง akhaltsikhe – ป้อม Rabat Fortress 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นสู่ เมือง akhaltsikhe หรือเดิมช่ือ Lomsia  เป็น

เมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจอร์เจีย ตัง้อยูบ่นทัง้สองฝั่งของแมน่ ้า Potskhovi ขนาดเล็กซ่ึงแยกเมืองกบั

เมืองเกา่ในภาคเหนือและใหมใ่นภาคใต ้น าทา่นเขา้ชม Rabati Fortress แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลงัการ 

ภายในประกอบไปดว้ยสว่นประกอบของอาคารหลายๆสว่น สรา้งข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 13 ลอ้มรอบไปดว้ยอาณาเขตแนว

ก าแพงหินท่ีใชเ้ป็นป้อมป้องกนัขา้ศึก และยงัเคยใชเ้ป็นประทบัของเจา้ชาย Jakhely ภายหลงัศตวรรษท่ี 16 ป้อมแหง่น้ี

ก็ไดต้กอยูใ่นความครอบครองของอาณาจกัรออโตมนัและรัสเซีย จึงท าใหป้้อมแหง่น้ีถูกละเลยและอยูใ่นสภาพท่ี ทรุด

โทรมจนเม่ือปี 2012 ทางการจอร์เจียไดบู้รณะป้อมแหง่น้ีข้ึนมาใหมอี่กครั้ง  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองทบิลิซี (TBILISI) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่

ท่ีสุดของจอร์เจีย ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าคูรา (Kura) หรือเรียกวา่แมน่ ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลิซิมีเน้ือท่ี

ประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากรประมาณ 1.1ลา้นคน เมืองน้ีถูกสรา้งโดย วาคตงั จอร์กาซาลี (Vakhtang 

Gorgasali) กษัตริยจ์อร์เจียแหง่คาร์ตลี(ไอบีเรีย)ไดก้อ่ตัง้เมืองน้ีข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลาง

การท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเสน้ทาง

สายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญั ในฐานะศูนยก์ลาง การขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทาง

ยุทธศาสตร์ในแงท่ี่ตัง้ท่ีเป็นจุดตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรปจากนั้นอิสระใหทุ้กทา่นชอ้ปปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ของ

ฝากไดต้ามอธัยาศยัท่ี Tbilisi Mall 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel Brim หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีเจ็ด   ทบิลิซี – อนุสาวรีย ์the chronicle of Georgia 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าท่านชม 

อนุสาวรีย ์the chronicle of Georgia หรือแทง่หินสีด าแกะสลกั

ขนาดใหญย่กัษ์บนแทน่หินจะแกะสลกัออกมาเป็นรูปตา่งๆและบอก

เล่าเ ร่ืองราวของประเทศจอร์เจียในอดีต สร้างข้ึนโดย ซุราป 

สถาปนิกช่ือดงั เร่ิมสรา้งข้ึนเม่ือปี 1985 chronicle of Georgia 

ประกอบไปดว้ย  แท่ง เสา 16 แท่ง  แต่ละแท่ง สูง  35 เมตร                        

โดยท่ีแตล่ะเสาจะแบง่บอกเลา่เร่ืองราวออกเป็น 3 สว่น คือ ลา่งสุด

เก่ียวกบัพระคมัภีร์สว่นกลาง คือ เร่ืองของชนชัน้สูงในจอร์เจียและสว่นบนจะเลา่เก่ียวกบัเหตุการณส์ าคญัของประเทศ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทาฃสูส่นามบิน  



 

  
 

16.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินฟลายดูไบ เท่ียวบินท่ี EK 2201  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

20.15 น.  เดินทางถึงเมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

วนัท่ีแปด   ดไูบ-กรุงเทพฯ         

22.35 น.  ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 374 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

07.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

***********************************************          
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ    2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ  8,000 บาท 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 12-19 พ.ย. 2562 42,900 

ธนัวาคม 4-11 ธ.ค. 2562 42,900 

มกราคม 15-22 ม.ค. 2563 42,900 

กมุภาพนัธ ์ 8-15 / 22-29 ก.พ. 2563 42,900 

มีนาคม 19-26 มี.ค. 2563 42,900 



 

  
 



 

  
 



 

  
 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ ส าหรบัเท่ียวบินกรุงเทพ-ดูไบ-

 กรุงเทพ และสายการบินฟลายดไูบ ส าหรบัเท่ียวบิน ดไูบ-ทบิลิซี (เดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะ)  

 น ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น 

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม ่

สามารถเขา้พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 



 

  
 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (3 USD  x 6 วนั = 18 USD) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน  (3 USD  x 6 วนั = 18 USD) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย เร่ิมตน้วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น 

ติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

เรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 



 

  
 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามที่ สายการบิน 

ก าหนด  เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม         

 



 

  
 

 


