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เมืองหลวงปัจจุบนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในจอรเ์จีย ศูนยก์ลางการปกครองและยา่นเศรษฐกิจ  

เมืองส าคญัดา้นการทหารในยุคกลาง เมืองโบราณของมนุษยถ์ ้าและอดีตบา้นเกิดของโจเซฟ สตาลิน 

เมืองท่ามกลางธรรมชาติและแหล่งน ้าแร่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของจอรเ์จีย 

ยา่นสกีรีสอรท์บนเทือกเขาคอเคซสั ท่ีมีทิวทศัน์สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี 

อดีตเมืองหลวงยุคโบราณอนัแสนโรแมนติค สมยัอาณาจกัรโคลซิส 

  เมืองแห่งความรกั ในหุบเขาคอเคซสั ท่ีทุกบา้นต่างหมกัไวน์ไวใ้นหอ้งใตดิ้น 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 27164 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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ตารางการเดนิทาง 
วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง พกัโรงแรม 

1 พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ - กรุงบาห์เรน Ramada Hotel  

2 โบสถ์ Metekhi - โรงอาบน ้าแร่ก ามะถัน - น า้ตกเลกทากิว ี   Hotel Iveria Inn  
หรือเทยีบเท่า 

3  กอร่ี – เมืองถ า้อุพลสิชิเค – บ้านเกดิ โจเซฟ สตาลนิ 
บอร์โจมี – สวนบอร์โจมี - น่ังเคเบิล้คาร์ 

Hotel Palace  

หรือเทยีบเท่า 

4 วหิารจวารี - คาสเบกี ้-อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย-รัสเซีย Gergeti 
Trinity Church - กูดาอูรี 

Hotel Gudauri Inn 
 หรือเทยีบเท่า 

5 ป้อมอนานูรี – เมืองมิสเคต้า – โบสถ์สเวติทสโคเวลี 
The Chronicle of Georgia – Tbilisi City Tour 

Hotel Iveria Inn  
หรือเทยีบเท่า 

6 ซิกนาก ี– อารามนักบุญนีโน่ – ก าแพงเมืองโบราณโบราณ  ควาเรล ี
- คารีบา ไวเนอร์ร่ี - อุโมงค์ไวน์ 

Hotel Iveria Inn  
หรือเทยีบเท่า 

 7  น่ังเคเบิล้คาร์ขึน้เนินเขานาริการ่า – Mother of Georgia 
Holy Trinity Cathedral of Tbilisi - กรุงบาห์เรน 

 

8 กรุงบาห์เรน - สนามบินสุวรรณภูมิ  

เดินทางโดยสายการบิน 

ก าหนดการเดินทาง 
วนัเดินทำง รำคำ พกัเดี่ยว 

 7 – 14 เม.ย. 66 54,999. - 8,900. - 

14 - 21 เม.ย. 66 54,999. - 8,900. - 

28 – 5 พ.ค. 66 54,999. - 8,900. - 

5 – 12 พ.ค. 66 53,999. - 8,900. - 

19 – 25 พ.ค. 66 49,999. -  8,900. - 

 

 

GF153             BKK (สุวรรณภูมิ) – BAH (สนามบินบาห์เรน ) 15.55 – 1910 

GF081             BAH (สนามบินบาห์เรน ) – TBS (ทบิลซิิ) 09.40 – 16.50 

GF082             TBS (ทบิลซิิ) -  BAH (สนามบินบาห์เรน ) 17.20 – 19.20 

GF152             BAH (สนามบินบาห์เรน )  - BKK (สุวรรณภูม)ิ       22.20 – 09.30 +1 
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13.30 คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูี่ 8 เคำนเ์ตอร ์Q สำยกำรบินกลัฟ์แอร ์

         โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทคอยใหก้ารตอ้นรบับริการ ตรวจเอกสารและสมัภาระ 

15.55 ออกเดินทางสู่ สนำมบินนำนำชำตบิำหเ์รน ประเทศบำหเ์รน โดยสำยกำรบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 153  

19.10 สนำมบินนำนำชำตกิรุงบำหเ์รน ประเทศบำหเ์รน (เพื่อแวะพกัรอเปล่ียนเครื่องไปเมืองทบิลิซี) 

 **พเิศษระหว่างรอต่อเคร่ือง ทางบริษัทมีบริการโรงแรมให้ทุกท่านได้เข้าพกั พร้อมมีบริการรถรับส่งพาสปอร์ต
ไทยเข้าฟรีวซ่ีาทีป่ระเทศบาห์เรน และต้องมีใบรับรองวคัซีน 2 เข็ม**  (N1) 
** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ประเทศบาห์เรน** 
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาวไม่รัดรูป  
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเส้ือแขนยาว 

          ** โปรดเตรียมสัมภาระไว้ส าหรับค้างคืน 1 คืน ** 
 

 

 

 

  

  

 

 

09.40 ออกเดินทำงสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 081 

16.50 ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำตโินโว อเล็กซีเยฟกำ้ กรุงทบิลิซี Tbilisi หลงัจากน าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้
เมืองแลว้น าท่านเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี Tbilisi น าชม โบสถ ์Metekhi โบสถจ์อรเ์จียนออโธดอกซต์ั้งอยูริ่มฝั่ง

วนัแรก กรุงเทพฯ - บำหเ์รน ( 1 ) 

วนัที่สอง บำหเ์รน - ทบิลิซิ  ( 2 ) 
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ซา้ยของแมน่ ้า Mtkvari บน Metekhi Cliff ในยา่น Avlabari ตรงขา้มกบัเมืองเก่าของทบิลิซี เวลาของการ
ก่อสรา้งคริสตจกัรยงัคงเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูแ่ละแตกต่างกนั ระหวา่งช่วงศตวรรษท่ี 5, 6, หรือ11-13 จากน้ัน

น าชมบริเวณโรงอำบน ้ำแร่ก ำมะถนั  สถานท่ีส าหรบัแช่น ้าพุรอ้นท่ีมีแร่ก ามะถนั ตามต านานเล่าขานวา่ใน

สมยักษัตริยว์าคตงัท่ี 1 นกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบริเวณดงักล่าว จึงท าใหค้น้พบบ่อน้าพุรอ้นแห่งน้ี

ขึ้ น ลกัษณะของโรงอาบน ้าคลา้ยๆ กบัการออนเซนของชาวญ่ีปุ่นผสมรวมกบัการอาบน ้าแบบตุรกี ท่ีมีการ

ใหบ้ริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบนั ชมหมู่อาคารท่ีหลากหลาย บางแห่งมีหอมินาเร่ตข์นาบขา้ง ประดบัดว้ย

โมเสคช้ินเล็กสวยงาม แลว้เดินเทา้ต่อไปยงั น ้ำตกเลกทำกิวี   ส่ิงหน่ึงในความมหศัจรรยแ์ละความน่าสนใจ

ของนครทบิลิซี ท่ีมีน ้าตกท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีขนาดไมใ่หญ่มากนัก แต่ก็มีน ้าตลอดทั้งปี  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร  

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั Hotel Iveria Inn หรือเทียบเท่ำ (N2) 

  

 

 

   

 

  

 

 

เชำ้      บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี Gori (101km./1.45Hrs.) เมืองท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้น

การทหารยเป็นท่ีตั้งของกองก าลงัท่ีอยูบ่นถนนสายส าคญั (Georgian Military Highway) นอกจากน้ันเมืองน้ียงั

เป็นบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็กซานเดอร ์นาดีรา

ซี ผูเ้ป็นนักออกแบบช่ือดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต น าชม เมืองถ ้ำอุพลิสชิเค Uplistsikhe  

หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จีย ท่ีตามประวติัศาตรข์องชาวจอรเ์จียไดม้ีการจดบนัทึกเร่ืองราวการ วา่ ณ 

เมืองถ ้าแห่งน้ีไดม้ีการตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกวา่ 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุด คือ

ในช่วงคริสตวรรษท่ี 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาด

ใหญ่ท่ีถูกสกดัและสลกัเสลาเป็นช่องหอ้งโถงมากมายคือท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล 

นครถ ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหมท่ีเช่ือมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์กบัประเทศอินเดียและ

ประเทศจีน  

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน  ณ ห้องอำหำร  

บ่ำย  น าท่านชม บำ้นโจเซฟสตำลิน Stalin House เป็นบา้นเกิดของโจเซฟ สตาลิน อดีตผูท่ี้น าสหภาพโซเวียต 

  ท่ีกา้ว ขึ้ นเป็นมหาอ านาจของโลก หลงัสงครามโลกครั้งท่ีสอง ถือเป็นบุคคลส าคญัในขัว้อ านาจในการท า

 สงครามเย็นกบัสหรฐัอเมริกา และชมรถไฟท่ีโจเซฟ สตาลิน ไดใ้ชง้านในสมยัสหภาพโซเวียต 

สมควรแก่เวลาแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอรโ์จมี Borjomi (79km/1.15 Hrs.) เป็นเมืองท่ีขึ้ นช่ือในเร่ือง

อากาศท่ีสดช่ืนและมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ผูค้นมาท่ีน่ีเพียงเพ่ือสูดอากาศท่ีบริสุทธ์ิท่ามกลางป่าเขาล าเนา

วนัทีส่ำม ทบิลิซิ - กอรี่ - บอรโ์จมี ( 3 ) 
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ไพร ท่ีน่ียงัโด่งดงัในเร่ืองน ้าแร่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของจอรเ์จีย เขา้ชม สวนบอรโ์จมี  สถานท่ีพกัผ่อนเป็นท่ีนิยม

ของผูค้นท่ีมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น ้าแร่ในวนัหยุด อีกทั้งน ้าแร่บอรโ์จมียงัมีช่ือเสียงดา้นคุณภาพ

ของน ้าแร่ เป็นท่ีนิยมในหมู่ประเทศอดีตสหภาพเวียต น าท่านนัง่เคเบ้ิลคารเ์พ่ือชมตวัเมืองและธรรมชาติรอบ

ดา้นในมุมสูง จากน้ันอิสระใหท่้านเดินเล่นเก็บบรรยากาศรอบสวน หรือพกัผ่อนนัง่เล่นบริเวณบ่อน ้าแร่  

ค ำ่       บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร  

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั Hotel Borjomi Palace หรือเทียบเท่ำ (N4) 

 

 

 

 

   

 

 

 

เชำ้      บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองมิสเคตำ้ Mtskheta (145km. /2 Hrs.) เมืองหลวงเก่าของประเทศจอรเ์จีย เมือง
เล็กๆ แต่เต็มไปดว้ยภูมิประเทศท่ีสวยงามมาก และพ้ืนท่ีเหมาะแก่การปลกูองุ่นส าหรบัท าไวน์ น าชม วิหำรจ

วำรี  Jvari Monastery โบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ สรา้งข้ึนเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 บนภูเขาท่ีมทิีวทศัน์

อนังดงามแม่น ้าสองสายมาบรรจบกนัคือแม่น ้ามิควารี Mtkvari River และแม่น ้าอรกัวี Aragvi River แวะจุด

ชมวิวเขื่อน Zhinvali ใหท่้านไดช้มวิวเขื่อนแบบพาโรนามา่ 360 องศา  

เที่ยง  บริกำรอำหำรเที่ยง  ณ ห้องอำหำร  

บ่ำย  เดินทางต่อไปยงั เมืองคำสเบก้ี Kazbegi เมืองเล็กๆทางตอนเหนือของจอรเ์จียใกลก้บัพรมแดนประเทศ

รสัเซีย ตวัเมืองอยูบ่ริเวณเชิงเขา Kazbek น าท่านเปล่ียนยานพาหนะเดินทางดว้ยรถ4WD ขึ้ นหุบเขาคอเคซสั 

ชมโบสถ ์Gergeti Trinity .โบสถอ์นัเก่าแก่ช่ือดงักลางหุบเขาคอเคซสัซ่ึงเป็นสญัลกัษณส์ าคญัแห่งหน่ึงของ

ประเทศจอรเ์จีย สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 ตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 

2,170 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ดว้ยวิวทิวทศัน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและดว้ยภาพของโบสถ์

เล็กๆท่ีเปล่ียวเหงา จึงท าใหท่ี้แห่งน้ีเป็นสถานท่ียอดนิยมของนักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัท่ีจอรเ์จียยงัอยูภ่ายใต้

การปกครองของสหภาพโซเวียต จากน้ันแวะชม อนุสำวรียมิ์ตรภำพจอรเ์จีย-รสัเซีย Russia-Georgia 

Friend Monument ท่ีสรา้งข้ึนในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองสองรอ้ยปีของสนธิสญัญา Georgievsk อนัเป็น

มิตรภาพท่ีต่อเน่ืองระหวา่งจอรเ์จียกบัรสัเซียพรอ้มชม Gergeti Trinity Church โบสถค์ริสตนิ์กายจอรเ์จีย

ออรโ์ธด็อกซ ์อนัเก่าแก่ช่ือดงักลางหุบเขาคอเคซสัซ่ึงเป็นสญัลกัษณส์ าคญัแห่งหน่ึงของประเทศจอรเ์จีย สรา้ง

ดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 ตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเล ดว้ยวิวทิวทศัน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและดว้ยภาพของโบสถเ์ล็กๆท่ีเปล่ียวเหงา 

วนัที่สี ่บอรโ์จมี - มิสเคตำ้ – กูดำอูรี ่ ( 4 ) 
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จึงท าใหท่ี้แห่งน้ีเป็นสถานท่ียอดนิยมของนักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัท่ีจอรเ์จียยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ

สหภาพโซเวียต 

ค ำ่       บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำร  

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั Gudauri Inn Hotel หรือเทียบเท่ำ (N3) 

 

 

   

   

 

 

 

 

เชำ้      บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าท่านชม ป้อมอนำนูรี Ananuri Fortress (53km. /1.10 Hrs.)  ป้อมปราสาทท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าอรกัวี 
เป็นท่ีประทบัของเอริสตาวิส ดยุคแห่งอรกัวี ราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดนลุ่มแมน่ ้าอรกัวี และบริเวณแถบ

น้ียงัเป็นสมรภูมิรบแยง่ชิงอ านาจระหวา่งเจา้ผูป้กครองแควน้ ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยปราสาทและ

โบสถ ์และยงัเป็นท่ีฝังศพ ของดยุคแห่งอรกัวีอีกดว้ย อิสระใหท่้านไดเ้ดินชมพรอ้มถ่ายภาพบรรยากาศของ

ปราสาทริมทะเลสาบ น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองมิสเคตำ้ Mtskheta (38km. /0.40 Hrs.) ระหวา่งทางแวะ

จุดชมวิวเข่ือน Zhinvali ใหท่้านไดช้มวิวเขื่อนแบบพาโรนาม่า 360 องศา น าท่านเดินทางชม วิหำรจวำรี  

หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ สรา้งข้ึนเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 บนภูเขาท่ีมทิีวทศัน์อนังดงามแมน่ ้าสอง

สายมาบรรจบกนัคือแม่น ้ามิควารี Mtkvari River และแมน่ ้าอรกัวี Aragvi River แลว้น าท่านชม โบสถส์เว

ตทิสโคเวลี  Unesco World Heritage สรา้งในราวศตวรรษท่ี 11 อนัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและไดร้บัการเคารพ
ศรทัธาจากชาวคริสตนิ์กายจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซ ์เช่ือกนัวา่เป็นท่ีฝังเสน้ผมของพระเยซูก่อนท่ีจะส้ินพระชนม์

บนไมก้างเขน 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำร 

บ่ำย  น าท่านชม พงศวดำรแห่งจอรเ์จยี The Chronicle of Georgia อนุสรณท่ี์ตั้งอยูบ่นเนินเขา ดา้นเหนือของ
ทะเลสาบทบิลิซ่ี Tbilisi Sea โดยเล่าถึงประวติัศาสตร ์3,000 ปี ในการปกครองของจอรเ์จีย ดว้ยรูปสลกั

เก่ียวกบักษัตริย ์ วีรบุรุษของชาติ และพระเยซูคริสต ์ไวห้ล่อภาพไวบ้นบนเสาเหล็กขนาดมหึมา จ านวนถึง 16 

ตน้ และดว้ยความอลงัการณข์องอนุสรณแ์ห่งน้ี ท าใหไ้ดช่ื้อวา่เป็น Stonehedge of Georgia  แลว้น าชม Bridge 
of Peace สะพานคนเดินท่ีมีความโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรม โดยสรา้งขา้มแมน่ ้าคูรา เพ่ือเช่ือมเขตเมืองเก่า
และเมืองใหมเ่ขา้ดว้ยกนั แลว้น าเดินเทา้ชมยา่นเมืองเก่า ชม The Clock Tower หอนาฬิกาบิดเบ้ียวท่ี
เหมือนกบัหลุดมาจากเทพนิยายแห่งน้ี ตั้งอยูใ่กลโ้รงละครเรโซ กาเบรียดเซ  แวะถ่ายรูปอนุสาวรีย ์

St.George's Monument อนุสรณส์ถานแห่งเสรีภาพและความเป็นอิสระของประเทศจอรเ์จีย สรา้งเมื่อปี 
2006 เป็นจตุัรสัใจกลางกรุงทบิลิซี ท าจากหินแกรนิตและทองค าสูง 35 เมตร จากน้ันใหท่้านชอ้ปป้ิงซ้ือ

วนัทีห่ำ้  กูดำอูรี ่– มิสเคต ้- ทบิลิซิ ( 5 ) 
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สินคา้ของฝากท่ีหา้ง Galaria Mall เป็นหา้งใหญ่ 1ใน 3 ของเมืองทบิลิซี เป็นศูนยก์ารคา้อเนกประสงคท่ี์
ตั้งอยูใ่จกลางของเมือง ภายในมีรา้นคา้ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกสรรมากมายรายการกวา่ 50 รา้นคา้แบรนเนมชั้น

น า มีทั้งเส้ือผา้แฟชัน่ รา้นเคร่ืองประดบั รองเทา้ นอกจากน้ันยงัโซนรา้นอาหารโซนคาเฟ่, โซน Beauty Salon 

ฯลฯ หรือเดินเล่นสู่ยา่น Shota Rustaveli Avenue ถนนสายกลางกรุงทบิลิซี  ท่ีทอดตวัยาวประมาณ 1.5 
กม. อนัเป็นท่ีตั้งของ พระรำชวงั  ท่ีสรา้งขึ้ นในปี 1868   อำคำรรฐัสภำ Parliament of Georgia ของ
ประเทศจอรเ์จีย โรงละครโอเปร่ำ Opera House ท่ีกอ่ตั้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1851 เป็นโอเปร่าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
ยุโรปตะวนัออก    

ค ำ่ อิสระอำหำรค ำ่ ณ Galaria Mall 
น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั Hotel Iveria Inn หรือเทียบเท่ำ (N5) 

 

 

  

 

 

  

 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง ซิกนำกี Sightnaghi (109km/1.49 Hrs.)เมืองท่ีไดช่ื้อวา่ “เมืองแห่งความรกั” 

“CITY OF LOVE” ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีมีทิวทศัน์อนังดงาม มีแมน่ ้าเลซานิไหลผ่าน ท่ามกลางหุบเขาคอเคซสั ท่ี

ถูกสรา้งขึ้ นเมื่อศตวรรษท่ี 18 ดว้ยพระราชโองการแห่งกษัตริย ์Kakheti Erekle II ผูท่ี้ปกป้องเมืองจากการ

โจมตีของพวกมุสลิมทางเหนือ น าท่านชม อำรำมนกับุญนีโน่แห่งบอดบี Bodbe St.Nino Convert  อาราม
สงฆใ์นนิกายจอรเ์จียนออรโ์ธดอกซ ์สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 9 แต่ไดร้บัการบรูณะใหม่ทั้งหมดในศตวรรษ ท่ี 17 

ปัจจุบนัเป็นอารามนางชี ท่ีสรา้งอุทิศใหนั้กบุญนีโน่ สตรีผูป้ระกาศศาสนาคริสตใ์นศตวรรษท่ี 4 โดยหลุมศพ

ของนักบุญนีโนก็ถูกบรรจุไวใ้นอารามแห่งน้ีเช่นกนั จากน้ันน าท่านชมก ำแพงเมืองโบรำณ Sighnagi Wall    
ก าแพงน้ีมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร และมีหอคอย 23 หลงั ท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัของกษัตริยจ์อรเ์จีย อีเรเคิลท่ี 2 

ในปี ค.ศ. 1770 ซ่ึงนับเป็นอนุสรณส์ถานทางประวตัศาสตรท่ี์ส าคญัท่ีสุดในเขตคาเคติ จากน้ันอิสระใหท่้านได้

เดินเล่นในยา่นเมืองเก่าอนัสุดแสนโรงแมนติค ท่ีตกแต่งบา้นเรือนไดอ้ยา่งสวยงาม 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำร 

บ่ำย น าท่านเดินทางเขา้สู่เขตควำเรลี Kvareli (61km/1.10 Hrs.) ท่ีแปลวา่ “เขตไวน์” ของแควน้คาเคติ เป็น

หน่ึง  ในเขตท่ีเป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอรเ์จีย ท่ีมีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลกูองุ่นท าไวน์ จอรเ์จียเป็น

ดินแดนแห่งไวน์โบราณเก่าแก่ท่ีสุดในโลก นักโบราณคดีพบหลกัฐานวา่เร่ิมมีการผลิตไวน์รุ่นแรกๆ ของโลกใน

เทือกเขาทางตะวนัออกของประเทศจอรเ์จียเมื่อแปดพนัปีท่ีแลว้ การผลิตไวน์ใชโ้อ่งดินขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ 

Kvevri เคลือบดว้ยไขจากรงัผ้ึง ฝังโอ่งไวใ้ตดิ้น อุโมงคใ์นเขต Kvareli  จึงเป็นหน่ึงแหล่งผลิตไวน์ของจอรเ์จีย ท่ี
มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลกูองุ่นท าไวน์ ไวน์ท่ีผลิตแบบดั้งเดิมของจอรเ์จียมกัจะระบุช่ือแหล่งผลิต จงัหวดั 

วนัทีห่ก ทบิลิซิ - ซิกนำกี ( 6 ) 
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หรือหมูบ่า้น นิยมเบลนดจ์ากองุ่น น าท่านชม อุโมงคไ์วน ์ โดยมีการท าอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหึมา

จ านวน 15 อุโมงค ์และมีเสน้ทางเช่ือมแต่ละอุโมงค ์เพ่ือใหเ้ป็นท่ีเก็บไวน์ใน อุณหภูมิเหมาะสม ใหท่้านไดชิ้ม

ไวน์ควาเรลี รสเลิศ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาค สมควรแก่เวลาแลว้ น าท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซี อิสระใหท่้าน

เดินเล่นท่ีหา้งและชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีหา้ง East Point Shopping Mall หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่อนัดบัตน้ๆ
ของประเทศจอรเ์จีย เชิญเลือกซ้ือหาสินคา้แบรนดด์งัอาทิเช่น Zara, H&M, Adidas, Miniso และรา้นคา้
ต่างๆอีกมากมาย 

ค ำ่ อิสระอำหำรค ำ่ ณ หำ้งสรรพสินคำ้ East Point Shopping Mall 
น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั Hotel Iveria Inn หรือเทียบเท่ำ (N6)   

 

 

 

 

 

  

 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่าน นัง่เคเบ้ิลคำร ์ขึ้ นสู่เนินเขา เพ่ือชม อนุสำวรียม์ำรดำแห่งจอรเ์จยี Kartlis Deda  รูปป้ันขนาดใหญ่
ของหญิงถือดาบและถว้ย ท่ีสรา้งขึ้ นจากอลูมิเนียมหล่อขึ้ นรูป สูงถึง 20 เมตร (65.6 ฟุต) ซ่ึงไมใ่ช่เพียงแค่

สญัลกัษณข์องเมืองทบิลีซีเท่าน้ัน แต่ยงัเป็นสญัลกัษณข์องประเทศจอรเ์จียอีกดว้ย โดยดาบท่ีถือมีความหมาย

เอาไวใ้ชส้ าหรบัผูท่ี้จะมาเป็นศตัรูและถว้ยไวน์มีความหมายส าหรบัผูท่ี้มาเป็นเพ่ือน จากน้ันใหท่้านเดินเล่น

ยา่น Meidan bazaar ยา่นการคา้เก่าแก่ท่ีตั้งอยูคู่่กบัเมือง ทบิลิซีมาชา้นาน พรอ้มเลือกชอ้ปซ้ือของสินคา้ท่ี
ระลึกท่ีมีรา้นคา้ใหท่้านเลือกอยา่งมากมาย ไมว่่าจะเป็น งานโลหะฝีมือ ช็อกโกแลต และผลิตภณัฑข์องฝากของ

กินอ่ืนๆ 

เที่ยง อิสระอำหำรค ำ่ ณ ยำ่น Meiden Bazaar 

บ่ำย น าชม โบสถต์รีนิตี้  Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มคีวามหมายวา่ 
โบสถพ ์ระตรีเอกานุภาพศกดั์สิิทธ์แิห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวิหารหลกั

ของชาวคริสตนิ์กายจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซใ์นกรุงทบิลิซีก่อสรา้งข้ึ นระหวา่งปีค.ศ. 1995 - 2004 ใหญ่ท่ีสุด

อนัดบั 3 ของศาสนสถานในนิกายออรโ์ธด๊อกซต์ะวนัออกทัว่โลก แมจ้ะมีอายุไมม่ากแต่ก็เป็นโบสถต์วัอยา่งของ

สถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จียนทอ้งถ่ิน ท่ีมีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถเ์ป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีโดด

เด่น  

14.30 น าท่านเดินท่างสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตโินโว อเล็กซีเยฟกำ้ กรุงทบิลิซี  

17.20 ออกเดินทางสู่ สนำมบินนำนำชำตบิำหเ์รน โดยสำยกำรบิน โดยสำยกำรบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 082 

19.20 ถึงสนำมบินนำนำชำติบำหเ์รน ประเทศบำหเ์รน ( เพื่อแวะพกัรอเปล่ียนเครื่อง ) 

วนัทีเ่จด็ ทบิลิซิ – บำหเ์รน ( 7 ) 
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22.20 ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน โดยสำยกำรบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 
152  

 

 

 

09.30 ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภำพพรอ้มควำมประทบัใจ…. 

***********************************************************************

** 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, โรคระบาด, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกอง

ตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้ง

ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอก

ประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม 

5. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางตามเง่ือนไข โดยทางบริษัท 

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนการเดินทาง เวน้แต่ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน  

6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหน่ึงท่านใดในคณะ ไมร่บัเง่ือนไข เป็นเหตุใหท้วัรไ์มส่ามารถเดินทางได ้จะถือว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขในการยกเลิกการเดินทาง 

7. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์บริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

8.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทาง

บริษัทฯจะไมข่อรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน  

9. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความ

ปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

10.เน่ืองดว้ยสถานการณโ์ควิด ท าใหก้ารเดินทางบางคณะจ าเป็นตอ้งท าตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋เด่ียว โดยคณะจะคอน

เฟิรม์เดินทางเมื่อผูเ้ดินทางครบ 20 ท่านเท่าน้ัน และจะออกตัว๋หลงัจากท่ีผูเ้ดินทางครบจ านวน กรณีท่ีตัว๋เด่ียวมีราคา

สูงกวา่ตน้ทุนท่ีทวัรว์างไว ้จะมีผลท าใหค้ณะไมส่ามารถคอนเฟิรม์เดินทางได ้เวน้แต่ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน จึงท าใหค้ณะออกเดินทางได ้

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class ) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

วนัที่แปด บำหเ์รน - ทบิลิซิ ( 8 ) 
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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 

ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,ค่ารกัษาพยาบาล อนัเกิดการเจ็บป่วย

จากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศก,์ ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน จ านวน 80 USD ต่อท่าน ตลอดทริป (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์ 

   ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจ  

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใช่สญัชาติไทย  

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หน้าท่ีท่ี สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งส้ิน 80 USD ต่อท่าน ** 

 

เง่ือนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี  

ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่าน้ัน  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และใบรบัรองการฉีดวคัซีนอยา่ง

นอ้ย 2 เข็ม ( สามารถท าขอไดใ้น Application หมอพรอ้ม ) 

3.หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ( กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั ) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น  

4. กรณีคณะของท่านมีผูท่ี้ตอ้งใชนั้ง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด   
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เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมผ่่านการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง

โดยเหตุจ าเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกนัจากการ

ยกเลิกของท่านอนัมีผลต่อท่านอ่ืนๆของคณะ ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แลว้แต่กรณี 

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้

นัง่ Long leg ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้( 25 ท่านขึ้ นไป ) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

2.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด กรณีท่ีเกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขา

ไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ เน่ืองจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขน้ีแลว้เมื่อ

ไดต้ดัสินใจจองทวัร ์หรือช าระมดัจ า 

3.กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ อาทิ ค่าธรรมเนียม

ในการมดัจ าตัว๋  

4.กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

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

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

3. โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดั

รตั และไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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