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เทยีวประเทศจอร์เจีย  วัน  คืน 
ทบลิิซี-มทิสเคต้า-อุพลิสชิเค่-ซิกนากี-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี 

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 
ท่องเทียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 

ดืมดาํแสงสีกรุงทบลิิซี ลิมลองอาหาร Georgia Cuisine 
นังรถจีป WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 

อิมอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพนืเมอืงพร้อมชมโชว์                     
โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

 

JEWEL OF CAUCASUS 
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บรษิทัฯ ขอนําท่านเดนิทางท่องเทยีวประเทศจอรเ์จยี ทมีอีาณาเขตทางเหนือตดิกบัรสัเซยีและทางตะวนัตกตดิกบัทะเลดาํและ

ตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญท่สุีดชอืกรุงทบลิซิ ิตงัอยู่ในหุบเขาซงึถูกแบ่งโดยแม่นํามติควาร ีโดยมคีวามน่าสนใจอยูท่แีหล่งนําแร่และ

แหล่งโบราณคดมีากกว่า ,  แห่งทวัประเทศ ซงึในจาํนวนนี ม ี  แห่งดว้ยกนัทไีดร้บัการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ

ยเูนสโก นําท่านสมัผสัอารยธรรมนับพนัปี ตะลงึความงามทางธรรมชาตขิองดนิแดนแหง่เทอืกเขาคอเคซสั ไดแ้ก ่

ทบิลิซี เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทมีคีวามสําคญัของประวตัศิาสตร์มากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทสีวยงาม

และเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอร์เจยี ตงัอยู่รมิฝังแม่นําครูาหรอืเรยีกว่าแม่นํามติควาร ี
คาซเบกี คาซเบกชีอืเมอืงดงัเดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลยีนมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ตงัอยู่บนความสูงจากระดบันําทะเล

ประมาณ ,  เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทงัปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึ - องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว 

โดยมไีฮไลทเ์ป็นโบสถเ์กอรเ์กต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถานทตีงัของป้อมอนานูร ีสถานทกี่อสรา้งอนัเก่าแก่มกีําแพงลอ้มรอบและตงัอยู่รมิแม่นําอรกัว ีทถีูกสรา้งขนึใหเ้ป็น

ป้อมปราการในศตวรรษท ี16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทถีูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทสีูงใหญต่งั

ตระหงา่น 

กดูาอริู เมอืงสาํหรบัสกรีสีอร์ททมีชีอืเสยีงทตีงัอยู่บรเิวณทรีาบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทมีคีวามสูงจาก

ระดบันําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทแีห่งนีเป็นแหล่งทพีกัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอร์เจยีทจีะนิยมมาเล่นใน

เดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 
มิทสเคต้า เมอืงศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศเมอืงทเีก่าแก่ทสุีดของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปีและเป็น 1 ในเมอืงทผีลติ

ไวน์อนัเก่าแกข่องจอร์เจยี 

อพุลิสชิเค ่ เมอืงถําเก่าแกข่องจอรเ์จยี ทมีหีลกัฐานการตงัถนิฐานในดนิแดนแถบนีกนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ช่วง 500 ปี

ก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 
ซิกนาก ี เมอืงน่ารกัทไีดร้บัขนานนามว่า City of Love เมอืงเลก็ๆทมีกีารปลูกพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่นพนัธุ์

ต่างๆ จงึทาํใหเ้ป็นเมอืงทมีคีวามสาํคญัในเรอืงการผลติไวน์ และเป็นเมอืงทปีระวตัศิาสตรค์วามเป็นมาอย่างยาวนาน 
 

 

กาํหนดการเดินทาง   วนัที  13-18 ตลุาคม  
 

วนัแรก   (  ต.ค. ) กรงุเทพฯ- (สนามบินดอนเมือง) 

23.50 น. คณะพรอ้มกนัทีสนามบินดอนเมือง ชนั  เคาน์เตอร.์....... เพอืเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขนัตอนการ

เชค็อิน เจ้าหน้าทีคอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขนึเครือง (กรณุามาให้ตรงเวลา 

เนืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) **กรณีทีบางท่านเดินทางมาจาก

ต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกาํหนดการเดินทางอีกครงัก่อนทาํการ

จองตวัโดยสารส่วนตวัของท่าน เนืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการทีมกีารดาํเนินการไว้ลว่งหน้าหลายเดือน 

เมือเปลียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงเลก็น้อย** 
 

วนัทีสอง (  ต.ค. ) ทบิลิซี (จอรเ์จีย)- อนานูริ-กดูาอรีู-The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี 

.  น.  ออกเดินทางสู่ กรงุทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดย สายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซ์เทียวบินที XJ008 

(มีบริการอาหารร้อนและนําดมืบนเครืองบิน)  **อาหารและเครืองดมือืนๆ ต้องชาํระเงินซือเพิมเติม** 

08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย (เวลาประเทศจอร์เจยีชา้กว่าไทยประมาณ  

ชวัโมง) หลงัจากผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแล้ว รถโคช้รอรบัท่านทสีนามบนิ  

จากนันนําท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทสีําคญัซงึเป็นเสน้ทางสําหรบัใชใ้นดา้นการทหารทเีรยีกว่า Georgian 

Military Highway ทสีรา้งขนึในสมยัทจีอร์เจยีตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวที
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จะนําท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทมีคีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทเีป็นเสน้กนั

พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี นําท่านชมป้อมอนานูร ีAnanuri Fortress สถานทอีนัเก่าแก่มกีําแพง

ล้อมรอบและตงัอยู่รมิแม่นําอรกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษท ี16-17 ซงึภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทถีูกสรา้งได้

อย่างงดงามและยงัมหีอคอยทสีงูใหญ่ตงัตระหงา่นท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนีเองทาํใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์

อนัสวยงามของเบอืงล่างและอ่างเกบ็นําซนิวาล ี จากนันนําท่านเดนิทางสู่เมืองกดูาอรีู Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ  ชวัโมง) เมอืงสาํหรบัสกรีสีอรท์ทมีชีอืเสยีงทตีงัอยู่บรเิวณทรีาบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทมีี

ความสูงจากระดบันําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทแีห่งนีเป็นแหล่งทพีกัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทจีะนิยม

มาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน นําท่านแวะชมและถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรอือีกชือ

คือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทสีรา้งขนึมาในปี ค.ศ. 1983 เพอืเป็นสญัลกัษณ์บ่ง

บอกถงึความสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอร์เจยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนตีงัอยู่บน Devil’s Valley  

ระหว่างเมอืงกูดาอูรแิละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญท่มีคีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพ

ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอร์เจยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทอีนุสรณ์สถานแห่งนีตงัเด่นเป็นสงา่อยู่บนหุบเขา

ทมีคีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตงัอยู่ใกล้ถนนใหญ่ จงึทาํใหส้ถานทแีห่งนีมผีูค้นแวะมาเยยีม

เยยีนและถ่ายรปูกนัตลอดทงัวนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืนเมือง 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกชีอืเมอืงดงัเดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลยีนมาเป็นเมอืงสเตพานท์

สมนิดา้ ตงัอยู่บนความสูงจากระดบันําทะเลประมาณ ,  เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทงัปี โดยในฤดหูนาว

จะหนาวจดัถงึลบ  องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  นําท่านเปลยีนเป็นนังรถจีป WD เพอืชมความสวยงามของโบสถ์

เกอรเ์กตี Gergeti Trinity Church ซงึถูกสรา้งขนึในราวศตวรรษท ี  หรอืมอีกีชอืเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา 

Tsminda Sameba ซงึเป็นชอืเรยีกทนิียมกนัของโบสถ์ศกัดแิห่งนีสถานทแีห่งนีตงัอยู่รมิฝังขวาของแม่นําชคเฮร ีอยู่

บนเทอืกเขาของคาซเบก ี(การเดินทางมายงัสถานทีแห่งนี ขนึอยู่กบัสภาพ อากาศ ซึงเส้นทางอาจจะถกูปิด

กนัดว้ยหิมะทีปกคลมุอยูห่รอืสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซึงอาจจะเป็นอปุสรรคแก่

การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาํคญั)  จนไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงทบลิซิ ี 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมืองพร้อมชมโชว ์

 นําท่านเขา้สู่ทพีกั โรงแรมระดบั  ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสาม  (  ต.ค. ) ทบิลิซี-มิทสเคต้า-อพุลิสชิเค่-Freedom Square - ทบิลิซี 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

จากนันนําท่านเดนิทางสูอ่พัลิสชิเค ่นําท่านชมเมืองถาํอพุลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave Town (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ .  ชวัโมง) หนึงในเมอืงถาํเกา่แกข่องจอร์เจยี ทมีหีลกัฐานการตงัถนิฐานในดนิแดนแถบนีกนัมานานแลว้

กว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และมี

ความเจรญิสุดขดีคอืในช่วงครสิตวรรษท ี9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิต์ศตวรรษท ี13 และถูก

ปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทมีหีอ้งโถงขนาดใหญ่ทชีาวเพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทปีระกอบ

พธิกีรรมซงึเป็นลทัธบิชูาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนกี่อนทศีาสนาครสิตจ์ะเขา้เมอื 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ 

ซงึคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิต์ ทสีรา้งขนึในช่วงครสิตศ์ตวรรษท ี9  
จากนันนําท่านเดนิทางสู่เมอืงมิทสเคต้า Mtskheta  ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทเีก่าแกท่สุีด

ของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ตงัอยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืนเมือง 
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บ่าย นําท่านชมเมอืงมทิสเคต้าทเีคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซงึเป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จยีในชว่ง 

400-500 ปี ก่อนครสิตกาล นําทา่นชมวิหารจวาร ีJvari Monastery ซงึเป็นวหิารในรปูแบบของครสิตศ์าสนานิกาย

ออรโ์ธดอกทถีูกสรา้งขนึในราวศตวรรษท ี  วหิารแห่งนีตงัอยู่บนภูเขาทมีแีม่นําสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่นํา

มคิวาร ีและแม่นําอรกัว ีซงึถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทกีวา้งใหญ่ซงึในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี 

จากนันนําท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทสีรา้งราวศตวรรษท ี11 ถอืเป็นศูนยก์ลางทาง

ศาสนาทศีกัดสิทิธทิสุีดของจอรเ์จยีสรา้งขนึโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชอื Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของ

ประเทศ อกีทงัยงัเป็นศูนยก์ลางททีาํใหช้าวจอร์เจยีเปลยีนความเชอืและหนัมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนา

ครสิต์มาเป็นศาสนาประจาํชาตขิองจอร์เจยีเมอืปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสงิก่อสรา้งยุคโบราณทมีขีนาดใหญ่ทสุีดของ

ประเทศจอร์เจยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนันนําท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงทบลิซิ ี จากนันอสิระให้

ท่านเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิยี่านฟรีดอมสแควร ์Freedom Square หรอืเดนิเล่นชอ้ปปิงท ีGalleria Mall 

ศูนยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิทีเีตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่  และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 

**เพอืความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซือสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั** 

  จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี (  ต.ค. ) ทบิลิซี-ซิกนากี City of Love- ทบิลิซี 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   

จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มืองซิกนากี Sighnaghi  ซงึเป็นเมอืงศูนยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดัคาเคตี

ทอียู่ทางดา้นใตข้องประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชวัโมง) เป็นเมอืงเลก็ๆทมีพีนืทปีระมาณ 2,978 ตร.กม. 

และมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มกีารปลูกพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพนัธุต์่างๆ จงึทาํให้

เป็นเมอืงทมีคีวามสาํคญัทมีกีารทําเหลา้ไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารทสีําคญัของจอรเ์จยี ซงึต่อมาไดร้บัการบูรณะ

และปรบัปรุงใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืง พรอ้มกบัสงิอํานวยความสะดวกต่างๆมากมาย จงึทาํใหม้ชีอืเสยีงสําหรบั

นักท่องเทยีวใหท้่านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืงทไีดช้อืว่า “เมอืงแห่งความรกั” ตงัอยู่

บนทวิทศันันสวยงามของแม่นําเลซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ทถีกูสรา้งขนึเมอืศตวรรษท ี18 ดว้ยพระราชโองการแหง่

กษตัรยิ ์Kakheti Erekle II ผูท้ปีกป้องเมอืงจากการโจมตขีองพวกมุสลมิทางเหนือ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืนเมือง 

บ่าย นําท่านชมพิพิธภณัฑ ์Pirosmani Museum พพิธิภณัฑท์เีลก็ๆทเีกบ็ผลงานของ Nico Pirosmani ทมีชีอืเสยีงมาก

ทสุีดคนหนึงของจอรเ์จยี ในฐานะศลิปินและนักบทกวทียีากจนทหีลงรกั Margarita นักแสดงชาวยุโรปและเชอืกนัว่า

เขามอบกหุลาบแดง  ล้านดอกแก่เธอจนทาํใหเ้มอืงนีไดร้บัขนานนามว่า City of Love นันเอง   

จากนันนําท่านชมอารามสงฆ์แห่งบอดบ ีMonastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆใ์นนิกายจอร์เจยีนออรโ์ธ

ดอกซ์ สรา้งขนึในศตวรรษท ี  แต่ไดร้บัการบูรณะใหม่ทงัหมดในศตวรรษท ี  ปัจจุบนัเป็นอารามนางช ีอุทศิให้

นักบุญนีโน่ สตรผีูป้ระกาศศาสนาครสิตใ์นศตวรรษท ี  โดยหลุมศพของนักบญุนีโนกถ็ูกบรรจุไวใ้นอารามแห่งนี

เช่นกนั  จากนันนําท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงทบลิซี ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง)  

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 

 นําท่านเขา้สู่ทพีกั โรงแรมระดบั  ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้า (  ต.ค. ) ทบิลิซี-ย่านเมืองเก่า-นังกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า- 

                     สะพานสนัติภาพ- โบสถท์รินิตี- ช้อปปิง East Point-ทบิลิซี 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

จากนันนําท่านเทยีวชมยา่นเมอืงเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซงึจะทาํท่านไดพ้บเหน็ความสวยงาม

และสสีนัของอาคารบ้านเรอืนทเีป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอร์เซยีและยุโรป 
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ทาํใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว จากนันนําท่านนังกระเช้า

ไฟฟ้า Cable Car ขนึชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขนึครงัแรกช่วงครสิต์วรรษท ี  ใน

รูปแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทไีมม่คีวามสมาํเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษท ี  สมยัของราชวงศ์

อูมยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งส่วนตอ่ขยายออกไปอกี ซงึต่อมาในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ. -  ไดม้กีาร

สรา้งเพมิเตมิ และเมอืพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชอืป้อมแห่งนีว่านารนิกาลา Narin Qala ซงึมคีวาม

หมายถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบางส่วนไดพ้งัทลายลงเพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหวและถูกรอืทาํลายไป แวะ

ชมและถ่ายรปูภายนอกกบัโรงอาบนําแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลาก ีซงึทนีีมชีอืเสยีงโด่งดงัในเรอืง

บ่อนํารอ้นกํามะถนัธรรมชาต ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืนเมือง 

บ่าย นําท่านถ่ายรูปกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว  เมตรซงึเชอืมระหว่างตวัเมอืงเก่า

และเมอืงใหม่ เปิดใชง้านครงัแรกเมอืปี ค.ศ.   จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหมท่สีวยงามชนิหนึงซงึพาด

ผ่านแม่นําครูา จากนันนําท่านชมโบสถท์รีนิตี Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดสิทิธขิองทบลิซิ ีทเีรยีกกนัว่า 

Sameba เป็นโบสถ์หลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอร์เจยีตงัอยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขนึระหว่างปี 

1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทสีูงทสุีด อนัดบัท ี3 ของโบสถ์ออรโ์ธดอกในโลก   

 จากนันนําท่านเดนิทางสู ่East Point Shopping Mall หา้งสรรพสนิคา้ทใีหญ่ทสุีดของจอรเ์จยีแหล่งรวมสนิคา้แบ

รนดเ์นมชนันําในราคาพเิศษ อาท ิZara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, 

Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore, Calzedonia, ECCO, G-Shock, GEOX, 

H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New Balance, 

Levi’s เป็นต้น  

 **เพอืความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซือสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั** 

  จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้า (  ต.ค. ) สนามบินทบิลิซี- กรงุเทพฯ 

เช้าตรู่  นําท่านเชค็เอ้าท์ออกจากโรงแรมทีพกั เพอืนําท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี 

09.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ์ เทียวบินที XJ009  

(มีบริการอาหารร้อนและนําดมืบนเครืองบิน) **อาหารและเครอืงดมือืนๆ ต้องชาํระเงินซือเพิมเติม** 

20.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

**กรณีทีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

กาํหนดการเดินทางอีกครงัก่อนทาํการจองตวัโดยสารส่วนตวัของท่าน เนืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการที

ได้มีการดาํเนินการไว้ลว่งหน้าหลายเดือนเมอืเปลียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลยีนแปลง

เลก็น้อย** 
 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืนๆ ทีไม่คาดคิดหรือ

มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใดทีไม่สามารถเขา้ชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรอืสถานทีปิดโดย

มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลียนแปลงสถานทีอืนๆ ทดแทนให้ ทงันีเพอืประโยชน์

ของคณะเป็นสาํคญั 
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หมายเหตุ สถานทีท่องเทียวต่างๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีสาํคญั ปิดในวนัสาํคญัทางศาสนาและหรอืแม้แต่สถานทีท่องเทียวสาํคญัอืนๆ อาจจะ

ปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งลว่งหน้า หรือการเข้าชมทีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีที

ผู้ปกครองรฐัเข้าเยยีมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งลว่งหน้า เป็นต้น 

- เนืองจากเป็นประเทศทีเคยถกูปกครองจากหลายเชือชาติทงัรสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันันอาหารส่วนใหญจ่ะ

ได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญใ่นจอรเ์จีย โดยเฉพาะมอืกลางวนัอาจจะเริมที . - .  น. ส่วนมอืคาํเรว็ทีสุดคือ

เริมเวลา .  น.เป็นต้นไป 

- เนืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตงัแต่ในอดีต ทาํให้

ประเทศแห่งนีมีโบสถแ์ละวิหารทีเก่าแก่ทีเปิดให้นักท่องเทียวเข้าชม  ซึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผ้าคลมุ

ศีรษะ ดงันันกรณุาเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปดว้ย หรือกรณีทีไม่ได้นําติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผา้คลุมให้ 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง วนัที -  ตลุาคม  
 

 
 
 
 

**ราคานีรวมรายการทวัรต์วัเครอืงบิน** 
 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ ,   บาท  โดยเรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํามนั ในกรณีทีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิมเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตาํกว่า  ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางนีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารทีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตาํกว่า   ท่าน**ไม่มรีาคาเดก็**และจะต้อง

ชาํระมดัจาํ หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัที 

 เนืองจากเป็นตวัราคาโปรโมชนั  กรณีทีจองและออกตวัแล้วไมส่ามารถยกเลิกหรือเปลียนคนเดินทางได้ และไม่

สามารถทาํรีฟันดต์วัได้เช่นกนั  

อตัรานีรวมบริการ 

 ค่าตวัเครอืงบนิเช่าเหมาลําไป-กลบัโดยสายการบนิไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ ์เสน้ทางกรุงเทพฯ -ทบลิซิ/ี/ทบลิซิ-ีกรุงเทพฯ ชนั

ประหยดั 

Jewel of Caucasus 

ทวัรจ์อรเ์จีย  วนั  คืน / XJ 
อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ  ท่าน 33,300 
ท่านทตี้องการพกัเดยีวเพมิท่านละ 5,900 
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 ค่าโรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เนืองจากโรงแรมสว่นใหญไ่ม่มหีอ้งพกัแบบ  เตยีง (Triple Room) 

กรณีทเีดนิทาง  ท่าน ท่านต้องพกัเป็น  หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพกัเดยีวเพมิ  

 ค่าเขา้ชมสถานทต่ีางๆค่าอาหารและเครอืงดมืตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทมี ี

 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถนิและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทคีอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอด

การเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่านําดมืแจกบนรถ  ขวด/ท่าน/วนั 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุแบบหมู่คณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํากว่า  ปี และผูใ้หญ่ทอีายุเกนิ  ปี กรมธรรม ์

,  บาท (เงอืนไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอนืๆ อนัเกดิ

จากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตวัโดยสาร, ค่าทพีกั, ค่าอาหาร หรอือนืๆ ทงันเีป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษีนํามนัเชอืเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี  

ธ.ค.  หากมเีพมิเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่านํามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพมิตามกฏและเงอืนไข

ของสายการบนิ 

 

อตัรานีไม่รวมบริการ 

 ค่านําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนด (25 กโิลกรมั/จํากดั  ใบ/ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถิน,คา่ทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ ,  บาททีจะเรียกเกบ็พร้อมกบัคา่ทวัรง์วดสุดท้าย 

 ค่าทาํใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซงึขนึอยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวั

ท่านเอง 

 ทวัร์ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทรีะลกึ 

 ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซอืซมิการด์ไดท้สีนามบนิทบลิซิ ี

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและค่าอาหารทสีงัเพมิเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอืค่าใชจ้า่ย
อนืๆ ทมีไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีาทนีอกเหนือจากทรีะบหุรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทเีกยีวกบัวซีา่ หรอือนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  

การชาํระเงิน  

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจําเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึงท่าน สําหรบัการจองทวัรส่์วนทเีหลอืจะขอเกบ็ทงัหมดก่อน

เดนิทางอย่างน้อย  วนัทาํการ  

การยกเลิกและเงอืนไขการจองทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิ -  วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิค่ามดัจําค่าตวัโดยสารซงึเงอืนไขเป็นไปตามททีางสาย

การบนิเรยีกเกบ็ 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทําการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิมดัจาํทงัหมด 
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 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า  วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทงัหมด 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจํา 20,000.- บาท  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตวัโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืค่าทวัร์ทงัหมดและไม่สามารถ

เลอืนวนัเดนิทางได ้และค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทไีม่สามารถคนืเงนิได ้เช่น ค่าวซ่ีา,ค่าตวัเครอืงบนิ, ค่ามดัจาํหอ้งพกัและค่าเขา้ชม

สถานทที่องเทยีวต่างๆ เป็นตน้ 

 กรณีทตีอ้งการออกตวัภายในประเทศ กรณีทลูีกคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าททีวัร์กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครงั หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าททีางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ  เหตุการณ์

ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีทมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทงัในประเทศไทยและต่างประเทศทผีูเ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขนึและมเีหตุทาํ

ใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการ

บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทบีรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ  

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตส่ิอไปในทางเสอืมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา

แลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง ทาง

บรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทพีํานักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซงึจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ

ใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบนิกําหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทยีวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิ 

o ในบางรายการทวัร์ ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํากว่ามาตรฐานได ้ทงันี

ขนึอยู่กบัขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธไิม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในนําหนักส่วนทเีกนิ 

o ท่านทมีอีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทตีอ้งการความช่วยเหลอืและการดแูลเป็น

พเิศษ อาท ิท่านทตีอ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตงัแต่เรมิจองทวัร ์เนืองจากกฏ

ทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวกสําหรบัผูท้มีี

ปัญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทมีกีารรณรงค์เรอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทตี่าง ๆ จะมขีอ้กําหนดทชีดัเจนในเรอืงการสูบ

บุหร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุร ีทงันเีนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทที่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 

และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า  -  ชวัโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้

การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์

ทงัหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการกาํหนดตลอดทงัปี หรอืกําหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทสีถานทเีขา้

ชมนันๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทคีณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง

ผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน ๆ ตาม

เงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนันๆ แตห่ากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนงึเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผล
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ทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทดีงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน เนืองจากไดช้าํระค่า Reservation 

Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทเีดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซงึเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันันขอให้

พจิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพิมเติมเรอืงโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดยีว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ  ท่าน /  เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ  เตียงเดียว แต่อาจจะ

ได้เป็น  เตียงใหญ่กบั  เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น  ห้องคู่และ  ห้อง

เดียว กรณีทีมา  ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอุีณหภูมตํิา  

3. กรณีทมีงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบนํา ซงึ

ขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 


