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มิสเคตา้ | อนันานรู ี| คาซเบกี ้| กดูอูาร ี| กอร ี| พิพธิภณัฑส์ตาลิน | อพัลิสตช์ิเคห ์| บอรโ์จมี | ทบิลิซ ี

** ไม่ต้องท ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอรต์ไทย ** 

 

เชียงใหม่ – จอรเ์จยี 

6 วัน 4 คืน 

 
 

รำคำแนะน ำเพยีง 35,900.- 

เดนิทำง กุมภำพันธ ์– เมษำยน 63 
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เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1. เชียงใหม ่– โดฮา – ทบลิิซี  
วนัท่ี 2. ทบลิิซี – มิสเคตา้ – วิหารจวารี – วิหารสเวตสิโคเวลี – ปอ้มอนันานรูี – คาซเบกี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้– อนสุรณ ์      
            สถานรสัเซีย-จอรเ์จีย – กอูาดรูี  
วนัท่ี 3. กอูาดรูี – อพัลิสตช์ิเคห ์– กอรี – พิพิธภณัฑส์ตาลิน – บอรโ์จมี 
วนัท่ี 4. บอรโ์จมี – อนสุาวรียป์ระวตัิศาสตรจ์อรเ์จีย – ทบิลิซี  
วนัท่ี 5. ทบลิิซี – โดฮา – เชียงใหม ่
วนัท่ี 6.  เชียงใหม ่
 

วันที ่1 เชยีงใหม่ – โดฮำ – ทบิลิซ ี
05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินเชียงใหม่  เคานเ์ตอรส์ายการบิน กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวก  
***คณะเดินทำงวันที่  10 เม.ย. – 15 เม.ย 63 พร้อมกัน ณ สนำมบินเชียงใหม่ เวลำ 04.30 น.*** 

08.10 น. ออกเดินทางสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบิน บิน กาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 823 
***คณะเดินทำงวันที่  10 เม.ย. – 15 เม.ย 63 ออกเดินทำง เวลำ 07.25 น. และถงึกรุงโดฮำ เวลำ 10.25 น.*** 

11.55 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดินทางตอ่ 
16.00 น. น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองทบิลซิี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน การตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 357 
20.15 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากร เมืองทบิลซิีนัน้ เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่

ที่สดุของจอรเ์จีย ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น ้ำคูรำ (Kura) หรอืเรยีกวา่ แม่น ้ำมตควำรี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลซิี มีเนือ้ที่ประมาณ 
372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมืองนีถ้กูสรา้งโดย วำคตัง จอรก์ำซำลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์
จอรเ์จียแหง่คารต์ล ี(ไอบีเรยี) ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศ์ตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซีเป็นศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคมและ
วฒันธรรมในภมูิภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตรเ์มืองนีอ้ยูใ่นสายทางหนึง่ของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทส าคญัใน
ฐานะศนูยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวี
ยโุรป 

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL WEST TBILISI หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่2 
ทบิลิซ ี– มสิเคต้ำ – วหิำรจวำรี – วหิำรสเวตสิโคเวลี – ป้อมอันนำนูรี – 
คำซเบกี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้– อนุสรณส์ถำนรัสเซยี-จอรเ์จีย – กูอำดูรี 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
07.50 น. น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมิสเคต้ำ (Mtskheta) ซึง่เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมยัอำณำจักรไอบีเรีย (Kingdom 

of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้า่เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวตัิศาสตรแ์หง่หนึง่ของประเทศ และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น
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มรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชมวิหำรจวำรี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสต์
นิกายออโธดอกซ ์สรา้งขึน้เมื่อครสิตศ์ตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขน
ขนาดใหญ่ โบสถน์ีต้ัง้อยู่บนภเูขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่น ้ำมิควำรี (Mtkvari river) และแม่น ้ำอรักวี (Aragvi 

river) จากนัน้น าท่านชมวิหำรสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสำที่มีชีวิต(The Living Pillar 

Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิก
ชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่ท าใหช้าวจอรเ์จียเปลีย่นความเช่ือ
และหนัมานบัถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้ง
ยคุโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม น าท่านเดินทางต่อเพื่อชมป้อมอัน
นำนูรี (Ananuri Fortress) ปอ้มปราการเก่าแก่ มีก าแพงลอ้มรอบตัง้อยูร่มิแมน่ า้อรกัวี ถกูสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่16 – 17 ชม
ความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจิ์น้ ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้
ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทศันียภ์าพทิวทศันอ์นัสวยงามดา้นลา่งจากมมุสงูของปอ้มปราการนี ้จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมืองคำซ
เบกี ้(Kazbegi) หรอืปัจจบุนัเรยีกวา่ เมืองสเตปันสมินดำ(Stepansminda) ช่ือนีเ้พิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกาย
ออโธดอกซ ์ช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสรา้งสถานที่ส  าหรบัจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี 
ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบน เทือกเขำคอเคซัส 
(Caucasus) ที่ส  าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภมูิทศันท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกดว้ย ระหว่าง
ทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เขา้สูใ่จกลางหุบเขำคอเคซัส (Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอร์

เกตี ้(Gergeti Trinity Church) หรอืเรยีกวา่โบสถส์มินดำ ซำเมบำ (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้ง
ขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลางหบุเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขา
คาซเบกี ้ท่ีระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่มีหิมะตกหนกั จนไมส่ามารถเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิ 
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) น าทา่นชมอนุสรณส์ถำนรัสเซีย-จอรเ์จีย (Memorial of Friendship) หรอือีกช่ือ
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หนึง่คือ Russia–Georgia Friendship Monument เป็นอนสุรณส์ถานท่ีสรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณบ์ง่บอกถึง
ความสมัพนัธอ์นัดีของประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพ
ประวตัิศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซียไวอ้ยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดอ้ิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศันอ์นัสวยงาม 
ออกเดินทางไปยงัเมืองกูดำอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงที่ส  าคญัของจอรเ์จียที่มีช่ือว่า Georgian Military Highway 
หรอืเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัที่สดุที่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัที่จอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคมุจาก
สหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัที่ภมูิภาคนี ้ถนนแห่งประวตัิศาสตรน์ีเ้ป็น
เสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สู่เทือกเขำคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เป็นเสน้กัน้
ระหวา่งพรมแดนรสัเซียกบัจอรเ์จีย  

ค ่ำ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั GUDAURI INN หรอืเทียบเทา่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

วันที ่3 
กูอำดูรี – อัพลิสตช์ิเคห ์ – กอรี – พพิธิภัณฑส์ตำลิน – บอรโ์จมี - บำคู
เรียนี 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสูอ่า่งเก็บน า้ชินวำรี (Zhinvali Reservoir) และที่น่ียงัมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ส  าคญัส าหรบัน าน า้ที่เก็บไวส้ง่ต่อไป

ยงัเมืองหลวงและใชผ้ลติไฟฟา้ ซึง่ท าใหช้าวเมอืงทบิลซิีมนี  า้ไวด้ืม่ไว ้น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองกดูาอรู ีซึง่เป็นเมืองส าหรบัสกีรี
สอรท์ที่มีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสั มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่
แหง่นีเ้ป็นแหลง่ที่พกัผอ่นเลน่สกีในช่วงเดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน ซึง่จะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางใหท้่านได้
ชมทิวทศันอ์นัสวยงาม น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอัพลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถ่ิน
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ฐานในดินแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอินเดียไปยงัทะเลด าและตอ่ไปถึง
ทางตะวนัตก ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 สว่นคือ สว่นเหนือ สว่นกลาง และสว่นใต ้ซึ่งสว่นกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่
ที่สดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศยั ถ า้สว่นมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ 
และยงัมีหอ้งตา่งๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่านอิสระชมหมู่บา้นที่สรา้ง
ขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั  

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ 

สตำลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในช่วงค.ศ. 1920 ถึง ค.ศ. 1950 โจเซฟ สตาลนิถือ
ไดว้า่เป็นหนึง่ในผูน้  าสดุโหดคนหนึง่ของโลก น าทา่นชมพิพิธภณัฑข์องทา่นสตำลิน (Musuem of Stalin) ซึง่เป็นสถานท่ีรวบรวม
เรื่องราว และสิ่งของเครื่องใชต้่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตวัอาคารที่สตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑม์ีการจดัแสดง
ชีวประวตัิของสตาลนิตัง้แตเ่กิดจนกระทั่งเสียชีวิต จากนัน้น าท่านสู่เมืองอำคำลหซ์ี (Akhaltsikhe) หรือเดิมช่ือ Lomsia ซึ่งเป็น
เมืองเลก็ๆ ในภมูิภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนทัง้สองฝ่ังของแม่น า้ Potskhovi จากนัน้น าท่านเขา้ชมป้อมรำบำติ 
(Rabati Fortress) แนวปอ้มปราการและปราสาทสดุอลงัการ ภายในประกอบไปดว้ยสว่นประกอบของอาคารหลายๆสว่น สรา้ง
ขึน้เมื่อศตวรรษที่ 13 ลอ้มรอบไปดว้ยอาณาเขตแนวก าแพงหินที่ใชเ้ป็นป้อมป้องกนัขา้ศึก และยงัเคยใชเ้ป็นประทบัของเจ้าชาย 
Jakhely ภายหลงัศตวรรษที่ 16 ปอ้มแหง่นีก็้ไดต้กอยูใ่นความครอบครองของอาณาจกัรออโตมนัและรสัเซีย จึงท าใหป้้อมแห่งนี ้
ถูกละเลยและอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมจนเมื่อปี 2012 ทางการจอรเ์จียไดบู้รณะป้อมแห่งนีข้ึน้มาใหม่อีกครัง้ จากนัน้น าท่าน
เดินทางสูเ่มืองบอรโ์จมี (Borjomi) ซึง่เป็นเมืองตากอากาศเลก็ๆในหบุเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีย มีประชากรอาศยัอยู่
ประมาณ 15,000 คน บอรโ์จมีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในดา้นน า้แรร่ะดบัโลก เพราะมีล  าธารน า้ท่ีใส บริสทุธ์ิท่ีไหลมาจากยอดเขำ
บำคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ที่มีความสงูประมาณ 2,300 เมตร ที่ถกูคน้พบโดยนายทหารรสัเซีย โดยในอดีตชาวเมืองเช่ือ
กนัวา่ถา้ดื่มน า้นีจ้ะท าใหม้ีสขุภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้และต่อมาไดเ้ริ่มมีการตัง้โรงงานผลิตและสง่ออกน า้แร่
ยี่หอ้บอรโ์จมี (Borjomi) ที่มีช่ือเสยีงไปยงัประเทศตา่งๆ มากมาย น าทา่นเที่ยวชมเมอืงบอรโ์จมี (Borjomi) น าทา่นเที่ยวชมสวน
บอรโ์จมี (Borjomi mineral Park) ซึ่งเป็นสวนกลางเมืองอนัรม่รื่นสวยงาม จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองบำคูเรียนี 
(Bakuriani) 

ค ่ำ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BAKURIANI INN หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่4 
บำคูเรียนี – อนุสำวรียป์ระวัติศำสตรจ์อรเ์จีย – ทบิลิซี - เมืองเก่ำทบิลิซี  - 
ขึน้กระเช้ำไฟฟ้ำชมป้อมนำริกำลำ – วิหำรศักดิสิ์ทธิข์องทบิลิซี - วิหำรซี
โอนี 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่อนุสำวรียป์ระวัติศำสตรจ์อรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลกัษณะเป็นแท่งหินสีด าขนาดใหญ่ 

แกะสลกัเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดังก่อสรา้งเมื่อปี 1985 
ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 สว่นนั่นคือ สว่นลา่งสดุเก่ียวกบัพระ
คมัภีรข์องศาสนาครสิต ์สว่นกลางเก่ียวกบัเรื่องของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จีย และสว่นบนเก่ียวกบัเหตกุารณส์ าคญัต่างๆ
ของประเทศ ทา่นสามารถชมวิวเมืองจากมมุสงูไดจ้ากสถานที่แห่งนี ้ จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านชม
ทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ที่มีความส าคัญของประวัติศาสตรม์ากมาย และมี
โครงสรา้งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ทบิลซิี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของจอรเ์จีย 

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่ำทบิลิซี (Old town) น าท่านขึน้กระเช้ำไฟฟ้ำชมป้อมนำริกำลำ(Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อม

ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยูบ่นเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที่ 4 ผา่นผูป้กครองมาหลายยคุหลายสมยัที่ตา่งผลดั
กนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศอ์ุมยัยดัของชาวอาหรบัไดต้่อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 7 
ต่อมาพวกมองโกลตัง้ช่ือใหใ้หม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นกัประวตัิศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลา
เป็นปอ้มแหง่หนึง่บนเสน้ทางสายไหมที่แขง็แกรง่และตีไดย้ากที่สดุ น าทา่นถ่ายรูปดา้นนอกกบัวิหำรศักดิ์สิทธ์ิของทบิลิซี (Holy 

Trinity Cathedral) ที่เรยีกกนัวา่ Sameba เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจกัรออโธดอกซจ์อรเ์จียตัง้อยูใ่นทบิลซิีเมืองหลวงของจอรเ์จีย 
สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สงูที่สดุ อนัดบัที่ 3 ของโบสถอ์อโธดอกซใ์นโลก จากนัน้น าท่านชมโรง
อาบน า้โบราณ หรือ อะบำนู อุบำนิ (Abanotubani) จากภายนอกเป็นสถานที่สาหรบัแช่น า้พรุอ้นที่มีแรถ่ามะถนั ตามต านาน
เลา่ขานวา่ในสมยัพระเจา้วคัตงัที่ 1 กอรก์ซัลีน่กเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักลา่ว จึงท าใหค้น้พบบอ่น า้พรุอ้นแหง่
นีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน า้เหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบน า้แบบตรุกี จากนัน้น าท่านไปชมวิหำร
ซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึง่เป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย ออโธดอกซท์ี่ถกูสรา้งขึน้ในเมืองนี ้ช่ือของโบสถไ์ดน้ ามาจากดินแดน
อนัศกัดิ์สิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานท่ีแห่งนีก็้ไดม้ี่ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถกูสรา้งขึน้ในราว
ศตวรรษที่ 6-7 และตอ่มาก็ไดถ้กูท าลายลงโดยผูท้ี่บกุรุกแตก็่ไดม้ีการสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ดว้ยกนั จนกระทั่งเป็นโบสถท์ี่ไดเ้ห็น
อยูใ่นปัจจบุนันีแ้ละไดม้ีการบรูณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 

ค ่ำ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL WEST TBILISI หรอืเทียบเทา่  

 
 
 
 



  7  เชียงใหม่ – จอรเ์จีย 6D 4N BY QR                                                                                                                                                   [GQ3TBS-QR010]                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่5 โบสถเ์มเคต ี– โดฮำ – เชยีงใหม่ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 น าทา่นชม โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 12 ตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาที่เบือ้ง
ลา่งเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถกูใชเ้ป็นป้อมปราการ และที่พ านกัของกษัตริย ์ในบริเวณเดียวกัน ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เดินทางสู ่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

12.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 356 
14.45 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา รอเปลีย่นเครือ่ง 
20.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเชียงใหม ่โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 822 

***คณะเดินทำงวันที่  10 เม.ย. – 15 เม.ย 63 ออกเดินทำง เวลำ 20.20 น. และถงึเชียงใหม่ เวลำ 06.15 น.*** 

วันที ่6 เชยีงใหม่ 
06.00 น. เดินทางถึง สนำมบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ   
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รำคำแนะน ำเพยีง  
เชยีงใหม่ – จอรเ์จยี 

6 วัน 4 คนื โดยสำยกำรบนิกำตำร ์แอรเ์วย ์(QR) 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่ำนละ 

16 ก.พ. – 21 ก.พ. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 14,600.- 5,900.- 

01 มี.ค. – 06 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 14,600.- 5,900.- 

15 มี.ค. – 20 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 14,600.- 5,900.- 

10 เม.ย. – 15 เม.ย. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 20,100.- 5,900.- 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 

 
 

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

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ 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)์ 
 ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพิ่มเติมกับทำง

บริษัทได้  
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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)์  
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (25 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 USD) 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 

เงือ่นไขกำรช ำระค่ำทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทำงบริษัทขอเกบ็ค่ำทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไม่ผ่ำนกำรอนุมัตวิีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดนิทำงโดยเหตุจ ำเป็น 
ทำงบริษัทขอเกบ็เฉพำะค่ำใช้จำ่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในกำรเตรียมเอกสำรยืน่วีซ่ำและกำรยืน่วีซ่ำ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือ
ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เนื่องจาก
ประวตัิการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 
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5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 
 
 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีที่เครือ่งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบั
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกกำรเดนิทำง 
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. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

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

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

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่งอาบน า้ 

ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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