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THE GREAT OF GEORGIA จอรเ์จยี ยนืหน่ึง 

6 DAYS 3 NIGHTS  

 

 
เดนิทาง พฤศจกิายน 62 – มีนาคม 63  

ราคาแนะน าเพยีง 34,333.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
23.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์โดย
มีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

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

 
  

 
 
 
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – ทบิลซิี - คาซเบกี ้– นั่งรถ 4WD - โบสถเ์กอรเ์กตี ้

วนัท่ี 3. อนสุรณส์ถานรสัเซีย จอรเ์จีย–ปอ้มอนันานรู ี– อพัลสิตชิ์เคห ์- ทบิลซิี 

วนัท่ี 4. มิสเคตา้ – วิหารจวาร ี– วิหารสเวติสโคเวล ี– อนสุาวรยีป์ระวตัิศาสตรจ์อรเ์จีย - ทบิลซิี – โบสถเ์มเคตี – เมืองเกา่ –  
           นั่งกระเชา้ไฟฟา้สูป่อ้มนารกิาลา 
วนัท่ี 5. ทบิลซิี – โรงอาบน า้โบราณ – วิหารซีโอนี –ชอ้ปป้ิงถนนจาน ชาเดอนี่ - ชอ้ปป้ิงหา้ง East Point – สนามบิน – ดไูบ 

วนัท่ี 6. กรุงเทพฯ 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 ดูไบ – ทบิลิซ ี- คาซเบกี ้– น่ังรถ 4WD - โบสถเ์กอรเ์กตี ้
03.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 377 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

***คณะออกเดินทางวันที่ 2 เม.ย. เป็นต้นไป เดินทางถงึเวลา 06.55 น.*** 

12.25 น. น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ 0711  

***คณะออกเดินทางวันที่ 2 เม.ย. เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 11.00 น. และเดินทางถงึเวลา 14.30 น.*** 

14.55 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนัน้ เป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ที่สดุของจอรเ์จีย ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรอืเรยีกวา่ แม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลิซิ 
มีเนือ้ที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมืองนีถ้กูสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาลี (Vakhtang 

Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จียแหง่คารต์ล ี(ไอบีเรยี) ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในครสิตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลซิิเป็นศนูยก์ลางการท า
อตุสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตรเ์มืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของ เสน้ทางสายไหม 
และปัจจบุนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้
ที่เป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวียโุรป 

         บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) หรอืปัจจบุนัเรยีกวา่ เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ช่ือนี ้
เพิ่งเปลีย่นเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออรโ์ธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสรา้งสถานที่ส  าหรบัจ าศีล
ภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เทอรกี์ ้  ถือเป็น
ศนูยก์ลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ที่ส  าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภมูิทศันท์ี่สวยงามโดยรอบ 
รวมทัง้เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกดว้ย จากนัน้น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพื่อเขา้สูใ่จกลางหบุเขา
คอเคซสั(Caucasus) น าทา่นชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา 
ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลางหบุเขาคอเค
ซสั ซึง่เป็นสญัลกัษณส์ าคญัหนึง่ของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยูบ่นเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2,170 เมตร 
(***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม***)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL SNO หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) 

ซ่ึงตั้งอยู่ในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที่โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนัก จนไม่สามารถ
เดินทางขึน้ไปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ขอยา้ยไปพักที่เมือง Gudauri แทน *** 
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วันที ่3 อนุสรณส์ถานรัสเซยี จอรเ์จยี–ป้อมอันนานูรี – อัพลิสตช์เิคห ์- ทบลิิซี  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมอนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย(Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือหนึ่งคือ Russia–Georgia Friendship 

Monument เป็นอนสุรณส์ถานท่ีสรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณบ์่งบอกถึงความสมัพนัธอ์นัดีของประเทศ
จอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรตี ภายในมีการวาดภาพประวตัิศาสตรข์องประเทศ
จอรเ์จียและประเทศรสัเซียไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศนอ์ันสวยงาม น าท่านออก
เดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงที่ส  าคัญของจอรเ์จียที่มีช่ือว่า Georgian Military 
Highway หรอืเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัที่สดุที่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัที่จอรเ์จียอยู่ภายใต้
การควบคมุจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัที่ภมูิภาคนี ้ถนนแห่ง
ประวตัิศาสตรน์ีเ้ป็นเสน้ทางที่จะน าทา่นขึน้สู่เทือกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยู่ระหว่างทวีป
ยโุรป และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 สว่น คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 
กม. ที่เป็นเสน้กัน้ระหว่างพรมแดนรสัเซียกบัจอรเ์จีย ระหว่างทางน าท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อม
ปราการเก่าแก่ มีก าแพงลอ้มรอบตัง้อยูร่มิแมน่ า้อรกัวี ถกูสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงั
ที่ตัง้อยูภ่ายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจิ์น้ ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทศันีย์
ภาพทิวทศันอ์นัสวยงามดา้นลา่งจากมมุสงูของป้อมปราการนี ้รวมถึงอ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยงัมี
เขื่อนซึง่เป็นสถานท่ีส าคญัส าหรบัน าน า้ที่เก็บไวส้ง่ตอ่ไปยงัเมืองหลวงและใชผ้ลติไฟฟา้ ซึง่ท าใหช้าวเมืองทบิลซิีมีน า้ไวด้ื่ม
ไว ้น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองกดูาอรู ีซึง่เป็นเมืองส าหรบัสกีรีสอรท์ที่มีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขา
คอเคซสั มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหง่นีเ้ป็นแหลง่ที่พกัผอ่นเลน่สกีในช่วงเดือนธนัวาคม
ถึงเดือนเมษายน ซึง่จะมีหิมะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทิวทศันอ์นัสวยงาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอัพลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถ่ินฐานใน

ดินแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอินเดียไปยงัทะเลด าและต่อไปถึง
ทางตะวนัตก ปัจจบุนัสถานท่ีแหง่นีแ้บง่ออกเป็น 3 สว่นคือ สว่นเหนือ สว่นกลาง และสว่นใต ้ซึง่สว่นกลางจะเป็นบริเวณที่
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ใหมท่ี่สดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศยั ถ า้สว่นมากจะไม่มีการตกแต่ง
ภายในใดๆ และยงัมีหอ้งตา่งๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่านอิสระ
ชมหมูบ่า้นท่ีสรา้งขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองทบิลิซี (Tbilisi) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า  

วันที ่4 
มสิเคต้า – วหิารจวารี – วหิารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรียป์ระวัตศิาสตร์
จอรเ์จยี - ทบิลิซ ี– โบสถเ์มเคต ี– เมืองเก่า –  
น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมยัอาณาจักรไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาลตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือหา่งจาก
กรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวตัิศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และไดร้บั
การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนั
ศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสตน์ิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่าง
มาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน์ีต้ัง้อยู่บนภเูขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่น า้มิควารี (Mtkvari 
river) และแม่น า้อรกัวี (Aragvi river) จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึง
เสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ
ที่สดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็น
ศนูยก์ลางที่ท  าใหช้าวจอรเ์จียเปลี่ยนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาคริสต ์และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ า
ชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอรเ์จีย ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อนุสาวรียป์ระวัติศาสตรจ์อรเ์จีย (The Chronicle of 

Georgia) ซึง่มีลกัษณะเป็นแทง่หินสดี  าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปตา่งๆที่สือ่ถึงเรือ่งราวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย สรา้ง
ขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงัก่อสรา้งเมื่อปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่ง
เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่นนั่นคือ สว่นลา่งสดุเก่ียวกบัพระคมัภีรข์องศาสนาคริสต ์สว่นกลางเก่ียวกบัเรื่องของขา้ราชการชน
ชัน้สงูของจอรเ์จีย และส่วนบนเก่ียวกับเหตุการณส์ าคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสงูไดจ้าก
สถานที่แห่งนี ้จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองทบิลิซี น าท่านชม โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่
สรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 12 ตัง้อยูบ่รเิวณริมหนา้ผาที่เบือ้งลา่งเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถกูใชเ้ป็นป้อมปราการ 
และที่พ านกัของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดียวกนั 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าทา่นเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็น

ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยคุหลาย
สมยัที่ตา่งผลดักนัเขา้มารุกรานนครเลก็ๆ บนเสน้ทางสายไหมแหง่นี ้ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต้่อเติมป้อมในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที่ 7 ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ช่ือใหใ้หมว่า่ Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นกัประวตัิศาสตร์
ยกยอ่งวา่ปอ้มนารกิาลาเป็นปอ้มแหง่หนึง่บนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกรง่และตีไดย้ากที่สดุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
**พิเศษพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองของประเทศจอรเ์จีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ** 

ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MOXI BY MARRIOTT หรอืเทียบเทา่  

วันที ่5 
ทบิลิซ ี– โรงอาบน า้โบราณ – วหิารซโีอนี –ช้อปป้ิงถนนจาน ชาเดอน่ี - 
ช้อปป้ิงหา้ง East Point – สนามบนิ – ดูไบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความส าคัญของ

ประวตัิศาสตรม์ากมาย และมีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลซิี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของ
จอรเ์จีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน เมืองทบิลิซี มีเนือ้ที่
ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถ้กูสรา้งโดย วาคตัง กอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งไอบีเรีย ได้
ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที่ 4 เมืองทบิลซีี เป็นศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคม และวฒันธรรมในภมูิภาคคอเค
ซสั ในประวตัิศาสตร ์เมืองนีอ้ยู่ในสว่นของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่
และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัยโุรป จากนัน้น าท่านชม
โรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานท่ีสาหรบัแช่น า้พรุอ้นท่ีมีแรถ่ามะถนั ตามต านานเลา่
ขานวา่ในสมยัพระเจา้วคัตงัที่ 1 กอรก์ซัลีน่กเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักลา่ว จึงท าใหค้น้พบบ่อน า้พรุอ้น
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แหง่นีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน า้เหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบน า้แบบตรุกี จากนัน้น าท่าน
ไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึง่เป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย ออรโ์ธด๊อกที่ถกูสรา้งขึน้ในเมืองนี ้ช่ือของโบสถไ์ด้
น ามาจากดินแดนอนัศกัดิส์ทิธ์ิ คือ ภเูขาไซออนในเยรูซาเลม็สถานท่ีแหง่นีก็้ไดม้ี่ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) 

ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท้ี่บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ดว้ยกัน 
จนกระทั่งเป็นโบสถท์ี่ไดเ้ห็นอยูใ่นปัจจบุนันีแ้ละไดม้ีการบรูณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัถนน
จาน ชาเดอน่ี (Jan sharden street)  เป็นถนนคนเดินยา่นเมืองเก่าที่เป็นแหลง่ศนูยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรม ต่อมา
ศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนช่ือ ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นกัท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin 
ปัจจบุนัถนนสายนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารพืน้เมือง รา้นกาแฟมากมาย บริเวณนีจ้ะมีบา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่
โดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแลว้ยังมีพ่อคา้แม่คา้น าสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย  ใหท้่านไดอ้ิสระช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัห้าง East Point ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง 
สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, 
H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, 
POLO, ZARA และอื่นๆอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
16.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงดไูบ โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ 0712 

***คณะเดินทางตั้งแต่ 02 เม.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 15.30 น. และเดินทางถงึเวลา 18.45 น.*** 

20.15 น. เดินทางถงึกรุงดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

22.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบินที่ EK 374 

วันที ่6 กรุงเทพฯ 
07.35 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ   
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ราคาแนะน าเพยีง : THE GREAT OF GEORGIA จอรเ์จยี ยนืหน่ึง  
6 DAYS 3 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

วนัท่ี 11 - 16 ก.พ. 63 34,333.- 34,333.- 34,333.- 12,333.- 4,900.- 

วนัท่ี 10 - 15 มี.ค. 63 34,333.- 34,333.- 34,333.- 12,333.- 4,900.- 

วนัท่ี 02 - 07 เม.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 16,600.- 4,900.- 

วนัท่ี 16 - 21 เม.ย. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 19,600.- 4,900.- 

วนัท่ี 22 - 27 เม.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,900.- 4,900.- 

วนัท่ี 06 - 11 พ.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 14,900.- 4,900.- 

วนัท่ี 10 - 15 มิ.ย. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 14,900.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
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6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์   
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (24 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 USD) 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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