
#15516 ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี 8 วัน 6 คืน โบสถเกอรเกตี้
วิหารบอดี ข้ึนกระเชาชมปอมนาริคาลา บิน XJ
ทัวรจอรเจีย ทบิลิซี โบสถเมเตหคี สะพานแหงสันติภาพ อนุสาวรียมารดาแหง
จอรเจีย โรงอาบนํ้า วิหารสเวติสเคอเวรี วิหารจวารี พิพิธภัณฑสตาลิน เมืองถํ้า
อุพลิสชิเค วิหารจีลาติ โบสถเบกราติ อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2
ทาอากาศยานทบิลิซี - มหาวิหารศักดิสิ์ทธิท์บิลิซี - โบสถเมเตหคี - สะพานแหงสันติ
ภาพทบิลิซี - โบสถ Anchiskhati - กระเชาข้ึนปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา -
อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (คาลิส เดดา) - โรงอาบน้ําแรทบิลิซี - ถนนคนเดินชา
เดอน่ี

  
Hotel Iveria Inn
หรือเทียบเทา

3 มิสเคตา - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - ปอมอันนานูรี - อางเก็บน้ําซิ
นวาลี - กูดาอูรี - คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - เทือกเขาคอเคซัส - น่ังรถ 4WD สู
โบสถเกอรเกต้ี - โบสถเกอรเกต้ี

  
Gudauri Loft หรือ
เทียบเทา

4 กอร่ี - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถ้ําอุพลิสชิเค - คูไทซี   
Tskaltubo
Spa&amp;Resort
หรือเทียบเทา

5 โบสถเกลาตี - มหาวิหารบากราติ - บาทูมิ   
Grand Gloria
Batumi หรือเทียบ
เทา

6 ทบิลิซี - อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย   
Hotel Iveria Inn
หรือเทียบเทา

7 ซิกนากี - วิหารบอดี (วิหารเซนตนีนา) - ควาเรลี - ชิมไวน - การแสดงพ้ืนเมือง
จอรเจีย   

Hotel Iveria Inn
หรือเทียบเทา

8 ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 ส.ค. 63 - 8 ส.ค. 63 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿7,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานทบิลิซี - มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ทบิลิซี - โบสถเมเตหคี
- สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี - โบสถ Anchiskhati - กระเชาขึ้น
ปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา - อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย
(คาลิส เดดา) - โรงอาบน้ําแรทบิลิซี - ถนนคนเดินชาเดอน่ี

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.50 น. สมาชิกทุกทานพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง เคาทเตอรสายการบินแอรเอเชียเอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัด
เตรียมเอกสารการเดินทาง นําทานเช็คอินและโหลดสัมภาระ

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

03.00 น. ออกเดินทางสู กรุงทบิลิซ่ี ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ008 ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 8 ชม. 45 นาที บริการอาหารและน้ําด่ืม 2 มื้อทุกท่ีน่ัง

08.45 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซ่ี ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นประเทศจอรเจีย ชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานชม มหาวิหารศักดิส์ิทธิท์บิลิซี (Holy
Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหน่ึงคือโบสถ Sameba เป็นโบสถหลักของคริสตจักรออรทอดอกซจอรเจีย อีกท้ัง
ยังถูกจัดใหเป็นสิ่งกอสรางทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญมากท่ีสุดในแถบอาวเปอรเซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

จากนั้นนําทานชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) โบสถเกาแกของเมืองซ่ึงมีรูปป้ันของ Vakhtang Gorgasali
กษัตริยแหงไอบีเรีย โบสถท่ีมีประวัติศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบริเวณริมหนาผาของแมน้ํา Mtkvari เป็นโบสถ
หน่ึงท่ีสรางอยูในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู กษัตริยวาคตังท่ี 1 แหงจอรกาซาลี และไดสรางปอมและโบสถไวท่ีบริเวณน้ี ในปี
ค.ศ.1278-1284

จากนั้นนําทานถายรูปสะพานแหงสันติภาพ (Bridge of Peace) เป็นสะพานคนเดินรูปโคง กอสรางดวยเหล็กและแกว
ประดับไฟ LED จํานวนมากเหนือแมน้ําคูรา อยูในตัวเมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอรเจีย ตัวสะพานทอดยาว 150 เมตร

่ ้



เป็นสะพานเชื่อมตอเขตเมืองเกากับเขตเมืองใหมเขาดวยกัน นําทาชม Anchiskhati church โบสถเกาแกตั้งแตสมัยศตวรรษ
ท่ี 6

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานขึ้นกระเชาไฟฟาสู ปอมนาริคาลา (Narikala Fortress) ชมปอมปราการซ่ึงเป็นปอมโบราณ สรางในราวศตวรรษท่ี
4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และตอมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก และตอ
มาในสมัยของกษัตริย เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดมีการสรางเพ่ิมเติมขึ้นอีก ซ่ึงตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ได
เรียกชื่อ ปอมแหงน้ีวา นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายวา ปอมอันเล็ก (Little Fortress)

ชมรูปป้ัน Mother of a Georgia หรืออีกชื่อหน่ึงคือ Kartlis Deda เป็นรูปป้ันหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ
(Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปป้ันน้ีสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพ่ือฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปป้ันท่ี
สะทอนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอรเจียไดเป็นอยางดี มือขางหน่ึงของรูปป้ันจะถือดาบ สวนมืออีกขางหน่ึงจะถือแกวไวน

จากนั้นชม โรงอาบน้ําแรเกาแก (Bath Houses) ท่ีน่ีมีชื่อเสียงในเรื่องบอน้ํารอนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring
Water)

จากนั้นอิสระชอปป้ิงท่ี Jan sharden street ถนนคนเดินยานเมืองเกาท่ีเป็นแหลงศูนยรวมทางสังคมและวัฒนธรรม
ถนนท่ีเต็มไปดวยรานคาชุมชน รานอาหารพ้ืนเมือง รานกาแฟและมากมายดวยผูคนพ้ืนเมืองกับนักทองเท่ียว

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Iveria Inn หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานทบิลิซี

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

โบสถเมเตหคี

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปัตยกรรมสตาลินนิสต เพ่ือเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอ่ืนๆ หลังโซเวียตลมสลายท่ีน่ีไดกลายเป็นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป

เป็นมหาวิหารคาทอลิกของคริสตนิกายจอรเจียนออโธด็อกซ (สาขาหน่ึงของอีสเติรนอ
อรโธด็อกซ) ตั้งอยูบน Elia Hill ซ่ึงตั้งอยูเหนือฝ่ังซายของแมน้ํา Kura ในทบิลิซี เมือง
หลวงของรัฐจอรเจีย ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นระหวางปี 1995 และ 2004 ในสไตลจอรเจียนโบราณ
เป็นมหาวิหารอีสเติรนออรโธด็อกซท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับสามของโลกและเป็นหน่ึงใน
อาคารทางศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในโลก

เป็นโบสถท่ีตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ํา Mtkvari บนหนาผาราบ ซ่ึงเป็นสัญลักษณท่ีคลาย
กับโบสถท่ีสรางขึ้นบนหลุมฝังศพของพระแมมารีในกรุงเยรูซาเล็ม ตามตํานานเลาขาน
อดีตคาทอลิโกสคิริออนยายรางของนักบุญสุสานไปยังโบสถแหงน้ีในศตวรรษท่ี 7 เป็น
โบสถหน่ึงท่ีสรางอยูในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน
โดยกษัตริยวาคตังท่ี 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางปอมและโบสถไวท่ีบริเวณน้ี



สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี

โบสถ Anchiskhati

เป็นสะพานขามถนนรูปทรงโคง โดดเดนดวยโครงสรางเหล็กและแกวสองสวางดวยหลอด
LED จํานวนมากเหนือแมน้ํา Kura ในตัวเมืองทบิลิซี มีความยาว 150 เมตร ไดรับคําสั่ง
จากศาลาวาการทบิลิซิเพ่ือสรางรูปแบบการออกแบบรวมสมัยท่ีเชื่อมตอเขตเกากับเขตใหม
เขาดวยกัน สะพานน้ีเปิดใชงานอยางเป็นทางการเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม ปี 2010 ตัว
สะพานจะเปิดไฟกอนอาทิตยตกประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ซ่ึงในยามค่ําคืนท่ีน่ีจะมีความ
สวยงามมาก

เป็นโบสถอันเกาแกในทลิบิซีท่ีมีประวัติศาสตรยอนไปไดถึงศตวรรษท่ี 6 โบสถแหงน้ี
สรางขึ้นโดยกษัตริยดาชิแหงไอบีเรีย ซ่ึงไอบีเรียเป็นชื่ออดีตของทลิบิซี เดิมทีนั้นถูกสราง
เพ่ืออุทิศแกพระแมมารี โบสถแหงน้ีไดรับความเสียหาย สราง และรีโนเวทขึ้นมาใหมหลาย
ตอหลายครั้งโดยเฉพาะในชวงศตวรรษท่ี 15 ถึงศตวรรษท่ี 17 เน่ืองจากสงครามระหวาง
จอรเจีย เปอรเซีย และเติรก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา

ปอมนาริคาลา

อนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (คาลิส เดดา)

โรงอาบนํ้าแรทบิลิซี

 บาย

เป็นกระเชาท่ีพานักทองเท่ียวขึ้นไปยังปอมนาริคาลา ปอมปราการโบราณประจําเมืองหลวง
ระหวางทางจะไดชมวิวเมืองทบิลิซีอันสวยงามจากมุมสูง

เป็นปอมปราการโบราณขนาดใหญท่ีสามารถมองเห็นทบิลิซีเมืองหลวงของรัฐจอรเจียและ
แมน้ํา Mtkvari อันงดงาม ปอมปราการดังกลาวกอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 4 และเป็นปอม
ปราการแบบเปอรเซีย มีการขยายอยางกวางขวางโดยชาวอูไมแยดในศตวรรษท่ี 7 ตัวปอม
ปราการประกอบดวยสองสวนท่ีมีกําแพงลอมรอบบนเนินเขาสูงชัน ท่ีน่ีเป็นสถานท่ี
โบราณท่ีถือวาเป็นหน่ึงในสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองทบิลิซี

เป็นอนุสาวรียท่ีสําคัญแหงหน่ึงในทบิลิซี ถูกสรางขึ้นบนยอดเขา Sololaki ในปี 1958
ซ่ึงเป็นปีท่ีท่ีทบิลิซีฉลองครบรอบอายุเมือง 1500 ปี ตัวอนุสาวรียมีความสูงท่ี 20 เมตร
ถูกออกแบบโดย Elguja Amashukeli ประติมากรชาวจอรเจียผูโดงดังคนหน่ึง โดยมี
ลักษณะเป็นผูหญิงในชุดประจําชาติของจอรเจีย ในมือซายของเธอเธอถือชามไวนเพ่ือ
ทักทายผูท่ีมาเป็นมิตร และในมือขวาของเธอเป็นดาบเพ่ือพรอมสูกับผูท่ีมาเป็นศัตรู

เมืองทบิลิซี ไดชื่อวาเป็นเมืองมีชื่อเสียงในเรื่องบอน้ํารอนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur
Spring Water) เมืองหน่ึงของจอรเจีย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 มิสเคตา - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - ปอมอัน
นานูรี - อางเก็บน้ําซินวาลี - กูดาอูรี - คาซเบก้ี (สเตพานมินดา)
- เทือกเขาคอเคซัส - น่ังรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ - โบสถ
เกอรเกตี้

บริการอาหารและน้ําด่ืม 2 มื้อทุกท่ีน่ัง

เวลาทองถิ่นประเทศจอรเจีย ชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง

ถนนคนเดินชาเดอนี่
เป็นถนนคนเดินเล็กๆ ท่ีเป็นหน่ึงในศูนยกลางของชีวิตทางวัฒนธรรมและสังคมของ
เมืองทบิลิซี ซ่ึงไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวและชาวเมืองดวยมีความสวยงามท่ีเป็น
เอกลักษณ ชื่อของถนนตั้งชื่อตามนักทองเท่ียวชาวฝรั่งเศสคนหน่ึงชื่อ Jean Chardin
ซ่ึงเขาเป็นพอคาอัญมณีในศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็นท่ีรักของชาวจอรเจียในยุคนั้น ถนนเสนน้ี
เต็มไปดวยรานแกลเลอรี่ รานกาแฟน่ังชิลล และรานของฝากตางๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Iveria Inn หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) มิสเคตา เคยเป็นเมืองหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจีย สมัยอาณาจักร
ไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปีกอนคริสตกาล เป็นศูนยกลางทางศาสนาท่ี
สําคัญ และมีอายุเกาแกท่ีสุดของจอรเจีย อายุมาก กวา 3,000 ปี

นําทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซ่ึงคําวา Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง
"ชีวิต" เรียกงาย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาท่ีมีชีวิต โบสถแหงน้ีถือเป็นศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดของจอรเจีย สรางขึ้น
โดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มีขนาดใหญเป็นอันดับสองของประเทศ

จากนั้นนําทานชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนาแบบจอรเจียนออรโธด็อกซ
สรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีแมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมน้ํามิควารี และแมน้ําอรักวีและ
หากมองออกไปเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณท่ีกวางใหญซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ไดเวลา
อันสมควร

นําทานชม ปอมอนานูรี (Ananuri Fortress) ปอมปราการเกาแก ถูกสรางขึ้นราวศตวรรษท่ี 16 – 17 ปัจจุบันยังคงมีซาก
กําแพงท่ีลอมรอบปอมปราการ เปรียบเสมือนมานท่ีซอนเรนความงดงามของโบสถ ท้ัง 2 หลังท่ีตั้งอยูภายใน ซ่ึงเป็นโบสถของ
ชาวเวอร ภายในมีหอคอยทรงเหล่ียมขนาดใหญตั้งตระหงาน หากมองจากมุมสูงของปอมปราการน้ีลงมา จะมองทัศนียภาพท่ี
สวยงามของ อางเก็บน้ําชินวารี (Zhinvali)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซ่ึงเป็นเมืองสําหรับสกีรีสอรท ท่ีมีชื่อเสียงท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขาของ
เทือกเขาคอเคซัสใหญ ท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงน้ีเป็นแหลงท่ีพักผอนเลนสกีของชาว
จอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นชวงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา

สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกวา เมืองสเตปันสมินดา
(Stepansminda) ชื่อน้ีเพ่ิงเปล่ียนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโธดอกซ ชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสราง
สถานท่ีสําหรับจําศีลขึ้น

นําทานออกเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป มีความ
ยาวประมาณ 1,100 กม.และเป็นเสนกั้นพรมแดนระหวาง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอรเจีย

้ ้ ่ ่



จากนั้นนําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นําทานไปชมความสวยงาม
ของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซ่ึงถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 มีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา
(Tsminda Sameba) ชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถศักดิแ์หงน้ีสถานท่ีแหงน้ีตั้งอยูริมฝ่ังขวาของ แมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขา
ของคาซเบกี้

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงสถานท่ีทองเท่ียวตามความเหมาะสม หากมีหิมะปิดกั้นถนน โดยจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยเป็นหลัก

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Gudauri Loft หรือเทียบเทา

มิสเคตา

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี

มหาวิหารจวารี

ปอมอันนานูรี

อางเก็บนํ้าซินวาลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดของรัฐจอรเจีย ตั้งอยูประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางเหนือ
ของทบิลิซีท่ีจุดบรรจบของแมน้ํา Mtkvari และ Aragvi เน่ืองจากความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและอนุสรณสถานทางวัฒนธรรมหลายแหงท่ีอยูในเมืองน้ี จึงถูกขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1994

เป็นมหาวิหารคริสเตียนนิกายอีสเติรนออรโธด็อกซท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองมิสเคตา
ถูกสรางขึ้นประมาณราวศตวรรษท่ี 11 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจอรเจียชื่อ
Arsukisdze ซ่ึงถือผลงานชิ้นเอกท่ียอดเย่ียมอยางหน่ึงของยุคกลาง เป็นสิ่งกอสรางยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย อีกท้ังยังเป็นหน่ึงในศูนยกลางสําคัญท่ี
ทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสตเมื่ออดีต

เป็นอารามจอรเจียนออรโธด็อกซในเมืองมิสเคตา อีกหน่ึงสถานท่ีมรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งอยูบนยอดเขาหินท่ีจุดบรรจบของแมน้ํา Mtkvari และ Aragvi ท่ีสามารถมองเห็นวิว
เมืองมิสเคตาจากมุมสูงไดอยางสวยงาม ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษท่ี 6 โดย
กษัตริย Mirian ท่ีสามแหงอาณาจักรไอบีเรีย ออกแบบดวยสถาปัตยกรรมแบบเฮเลนนิ
สติกกับเซซาเน่ียนท่ีสวยงาม

เป็นปอมปราการอันเกาแกท่ีมีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี สันนิษฐานวาท่ีน่ีถูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 ภายในมีโบสถ 2 หลังท่ีตั้งอยูหลังกําแพง ซ่ึงเป็นโบสถ
ของชาวเวอรจ้ิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญท่ีตั้งตระหงาน ทําใหเห็นภาพ
ทิวทัศนอันสวยงามจากมุมสูงของปอมปราการน้ี

เป็นอางเก็บแมท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีแมน้ํา Aragvi มีจุดประสงคหลักในการผลิตไฟฟาดวย
พลังงานน้ํา เปิดใหบริการในปี 1986 เป็นอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ดวยลักษณะ
บรรยากาศของทะเลสาบสีฟาท่ีมีความอุดมสมบูรณกับพ้ืนท่ีธรรมชาติรอบดาน



 หมายเหตุ โบสถเกอรเกตี้ (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงสถานท่ีทองเท่ียวตามความเหมาะสม หากมีหิมะปิดกั้นถนน
โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก)

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กูดาอูรี

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)

เทือกเขาคอเคซัส

นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกต้ี

โบสถเกอรเกต้ี

 บาย

เป็นเมืองสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ ท่ีมี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงน้ีเป็นแหลงท่ีพักผอนเลน
สกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นชวงท่ี
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา สวนในชวงปกติท่ีน่ีก็มีธรรมชาติของท่ีราบสูง
อันสวยงาม

เมืองน้ีมีอีกชื่อทองถิ่นวาสเตพานมินดา (Stepantsminda) ตั้งอยูในแนวเทือกเขาคอ
เคซัส ทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอรเจีย บนความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามอันเป็นเอกลักษณของเมืองบน
ธรรมชาติท่ีราบสูงท่ีเป็นหน่ึงในจุดหมายสําคัญของนักทองเท่ียว

เป็นเทือกเขาขนาดใหญอันซับซอนท่ีเป็นจุดตัดของทวีปยุโรปและเอเชีย ท้ังยังเป็นเทือก
เขาท่ีกั้นพรมแดนระหวางประเทศจอรเจียกับรัสเซีย มีความยาวประมาณ 1,100 กิโลเมตร
ตัวเทือกเขาทอดยาวไประหวางทะเลดําและทะเลแคสเปียน ประกอบดวยเทือกเขาคอเคซัส
ทางตอนเหนือและเทือกเขาคอเคซัสทางใต เทือกเขาคอเคซัสสวนใหญว่ิงไปทางตะวันตก
เฉียงเหนือไปทางตะวันออกเฉียงใตจากเขตอนุรักษธรรมชาติคอเคเชี่ยนในบริเวณโซซี
ทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลดําเกือบจะถึงบากูในทะเลแคสเปียน ท่ีน่ีเป็นหน่ึง
ในเทือกเขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นอันดับตนๆ ของโลก

น่ังรถ 4WD ขึ้นสูโบสถเกอรเกตี้ หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาตื่นตาตื่นใจท่ีสุดในดิน
แดนเทือกเขาคอเคซัส ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีหามพลาดอยางย่ิงหากไดมาเยือน
ประเทศจอรเจียน้ี

โบสถน้ีอยูใกลกับหมูบาน Gergeti ในเมืองคาชเบกี้ของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนฝ่ังขวา
ของแมน้ํา Chkheri บนระดับความสูง 2170 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 14 โดยตั้งโดดเด่ียวบนยอดเขาสูงชันท่ีลอมรอบดวยธรรมชาติอันกวางใหญสุด
สวยงาม การเขาถึงโบสถน้ีกอนหนาน้ีจะตองเดินเขาขึ้นไปซ่ึงตองใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง กระท่ังในธันวาคม 2018 มีการทําถนนลาดยางขึ้นไป ใหพาหนะอยางรถยนต
สามารถเขาถึงไดในเวลาไมกี่นาที

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Gudauri Loft หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 กอร่ี - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถ้ําอุพลิสชิเค - คูไทซี

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู เมืองกอรี่ (Gori) เมืองแหงประวัติศาสตร เป็นท่ีรูจักกันดีวาเป็น บานเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน”
(Joseph Stalin) ชาวจอรเจียท่ีในอดีตเป็นผู ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่อง
ความโหดเห้ียมในการปกครองในเมืองกอรี

นําทานชม พิพิธภัณฑสตาลิน (Joseph Stalin Museum) ผูนําของลัทธิคอมมิวนิสต เป็นคลังขอมูลหลักของอาคารท่ีซับ
ซอนคือ หอศิลป ขนาดใหญในรูปแบบ กอธิคของสตาลิน เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 ในฐานะพิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงลัทธิ
สังคมนิยม แตอยางเห็นไดชัดวาตั้งใจจะเป็นอนุสรณแกสตาลินผูเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนิทรรศการถูกแบงออก
เป็นหกโถง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานสู เมืองคูไตซี (Kutaisi) เมืองท่ีใหญท่ีสุดเป็นอันดับสองของประเทศจอรเจียและเคยเป็นเมืองหลวงเกาแก
ของอาณาจักรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอรเจียนโบราณน่ันเอง แถมเมืองน้ียังมีมรดกโลกถึงสองแหง คือ Gelati
Monastery และ Bagrati Cathedral

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Tskaltubo Spa&Resort หรือเทียบเทา

กอรี่

พิพิธภัณฑสตาลิน

เมืองถํ้าอุพลิสชิเค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองๆ หน่ึงท่ีตั้งในจอรเจียทางตะวันออก ทําหนาท่ีเป็นเมืองหลวงระดับภูมิภาคของ
Shida Kartli และเป็นศูนยกลางของเขตปกครองท่ีมีชื่อเสียง ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมือง
ยุทธศาสตรสําคัญ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเสมือนปอมปราการทางทหารในยุคกลาง ท่ีมีท่ีตั้ง
อยูบนทางหลวงสายหลักท่ีเชื่อมระหวางสวนตะวันออกและตะวันตกของจอรเจีย เมืองน้ี
ยังเป็นท่ีรูจักกันวาเป็นบานเกิดของผูนําสหภาพโซเวียตอยางโจเซฟสตาลิน และนักออก
แบบขีปนาวุธอเล็กซานเดอรนาดิราราด

เป็นพิพิธภัณฑท่ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสกลางเมืองในกอรี่ ท่ีนําเสนอเรื่องราวชีวิตของโจเซฟ ส
ตาลิน หน่ึงในผูนําอันโดงดังตลอดยุคของอดีตสหภาพโซเวียตซ่ึงมีบานเกิดในเมืองน้ี ตัว
พิพิธภัณฑไดจัดแสดงสิ่งตางๆ ในยุคโซเวียต ท้ังบานบานสตาลิน สวนพิพิธภัณฑหลัก ท่ี
ทํางาน และรถไฟหุมเกราะสวนตัวซ่ึงมีน้ําหนักถึง 83 ตัน

เป็นเมืองท่ีมีลักษณะเป็นถํ้าหินอันเกาแกทางตะวันออกของประเทศจอรเจีย อยูหางจาก
เมืองกอรี่ไปประมาณ 10 กิโลเมตร สรางขึ้นบนฝ่ังซายของแนวหินสูงริมแมน้ํา Mtkvari
มีโครงสรางตางๆ ตั้งแตยุคเหล็กตนถึงปลายยุคกลางและโดดเดนดวยการผสมผสานท่ี
เป็นเอกลักษณของวัฒนธรรมการตัดหินหลากหลายรูปแบบจากอนาโตเลีย อิหราน รวม
ถึงการมีอยูรวมของคนตางศาสนา และสถาปัตยกรรมคริสเตียน ท่ีน่ีไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2007

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 5 โบสถเกลาตี - มหาวิหารบากราติ - บาทูมิ

 เที่ยง

คูไทซี บาย

เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ในจอรเจีย มีความสําคัญไมแพไปกวาเมืองหลวง
ทลิบิซี โดยตั้งอยูทางตะวันตกของทลิบิซีไป 221 กิโลเมตร ท่ีน่ีเคยเป็นเมืองหลวงของราช
อาณาจักรจอรเจียในยุคกลาง ตัวเมืองลอมรอบดวยเชิงเขาท่ีเต็มไปดวยปาผลัดใบและพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Tskaltubo Spa&amp;Resort หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วิหารจีลาติ (Gelati Monastery) สถานท่ีเก็บรวบรวมภาพจิตรกรรมฝาผนัง บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ
นักบุญและกษัตริยในยุคตางๆ ของจอรเจียไวภายในใจกลางวิหารเวอรจิน

จากนั้นนําทานชม โบสถเบกราติ (Bagrati Cathedral) โบสถออโธดอกซท่ีใหญท่ีสุดในประเทศจอรเจีย และมีความสําคัญ
จนไดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โบสถแหงน้ีถูกสรางขึ้นมาตั้งแตศตวรรษท่ี 11 ตอนท่ีรบชนะสงครามและรวบรวมจอรเจียกลับ
มาเป็นปึกแผนได และโดนทําลายจากสงครามกับเติรกทําใหโบสถเสียหายไปบางแตไดรับการบูรณะใหคอนขางเหมือนเดิมแลว

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานสูเมือง บาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลติดกับทะเลดํา (Black Sea) ไดชื่อวาเป็นเมืองแหง
สีสันยามราตรีและเป็นเมืองท่ีทันสมัยมากท่ีสุดในจอรเจีย อยางไรก็ตามทามกลางตึกสูงระฟาก็ยังมีอาคารบานเรือน
สถาปัตยกรรมยุโรปยุคเกาใหไดเห็นกันอยู เพราะบาทูมิมีประวัติศาสตรความเป็นมายาวนานตั้งแตศตวรรษท่ี 8 เลยทีเดียว

นําทานผานชมบรรยากาศบานเรือนเกาในยานเมืองเกา Old Town

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Grand Gloria Batumi หรือเทียบเทา

โบสถเกลาตี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นโบสถสํานักสงฆในยุคกลางท่ีอยูใกลเมืองคูไทซิ ซ่ึงถือเป็นผลงานชิ้นเอกของยุค
ทองในจอรเจียชวงจักรวรรดิไบแซนไทน กอตั้งขึ้นในปี 1106 โดยพระเจาเดวิดท่ี 4 เพ่ือ
เป็นอารามศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกซจอรเจีย ภายในวัดเต็มไปดวยภาพจิตรกรรมฝา
ผนังและภาพจํานวนมากมายรอบๆ โบสถ และตัวโบสถปกคลุมดวยซุมโคงท่ีทอดยาวเหนือ
ภูเขา ท่ีน่ีเป็นอีกสถานท่ีทางประวัติศาสตรในจอรเจียท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก



วันท่ี 6 ทบิลิซี - อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย

มหาวิหารบากราติ
เป็นมหาวิหารท่ีอยูมาตั้งแตศตวรรษท่ี 11 ในชวงรัชสมัยของพระเจา Bagrat ท่ี 3 ตั้งอยู
ทางเหนือของเมืองคูไทซึ ท่ีน่ีเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมจอรเจียยุคกลางท่ีมี
ความสําคัญซ่ึงไดรับความเสียหายอยางหนักในชวงท่ีจักรวรรดิออตโตมันบุกยึดครอง
สภาพในปัจจุบันมาจากการบูรณะอยางคอยเป็นคอยไปในชวงประมาณทศวรรษ 1950
ภายใตการนําของสถาปนิกชาวจอรเจียชื่อ Vakhtang Tsintsadze และในปี 1994 ยู
เนสโกไดจดทะเบียนใหท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีมรดกโลกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บาทูมิ บาย

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐปกครองตนเอง Adjara และเป็นเมืองใหญอันดับสามของ
ประเทศจอรเจียซ่ึงตั้งอยูบนชายฝ่ังทะเลดําทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศ เมืองน้ียัง
เป็นทาเรือน้ําทะเลท่ีสําคัญและรวมถึงอุตสาหกรรมตางๆ เชนการตอเรือ การแปรรูป
อาหาร และอ่ืนๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Grand Gloria Batumi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสูเมือง ทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงเกาแกของจอรเจียท่ีมีอายุกวา 1,500 ปี ทิลิซี แปลวาความอบอุนตั้งชื่อตามเมือง
น้ีท่ีมีน้ําพุรอนธรรมชาติอยูหลายจุด เมืองหลวงแหงน้ีจะหนาตาละมายคลายยุโรปสุดๆ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู เดอะโครนิเคิล ออฟ จอรเจียร (The Chronicle of Georgia) อีกหน่ึงไฮไลทเด็ดของเมือง ทบิลิ
ซี เป็นอนุสรณทางประวัติศาสตรของประเทศจอรเจียท่ีตั้งอยูบนภูเขาสูงนอกเมืองและเลาถึงเรื่องราวประวัติศาสตรตาง ๆ ของ
ประเทศจอรเจียผานเสาหินขนาดใหญจํานวน 16 ตน

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Iveria Inn หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 7 ซิกนากี - วิหารบอดี (วิหารเซนตนีนา) - ควาเรลี - ชิมไวน -
การแสดงพื้นเมืองจอรเจีย

ทบิลิซี
เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย บาย

เป็นอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรท่ีเป็นเสาหินขนาดใหญอันนาตื่นตาตื่นใจ สรางขึ้น
โดย Zurab Tsereteli นักประติมากรชาวจอรเจียในปี 1985 ประกอบดวยเสาหิน 16
แทง แตละเสาสูงประมาณ 35 เมตร โดยเสาหินขนาดใหญน้ีมีคอลัมนอยูบนเนินเขาซ่ึง
ตัวเสาหินไดบันทึกประวัติศาสตรของประเทศจอรเจียท่ีเขียนดวยอักษรจอรเจียนพรอม
ดวยภาพแกะสลัก สวนบนของรูปป้ันนั้นมีกษัตริยและราชินีแหงจอรเจีย สวนลางแสดง
ถึงชีวิตของพระคริสต สิ่งน้ีถือเป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางท่ีย่ิงใหญและนาท่ึงท่ีสุดใน
ประเทศจอรเจีย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Iveria Inn หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองซิกนากี (Sighnaghi City) ซ่ึงเป็นเมืองศูนยกลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตีท่ีอยู
ทางดานใตของประเทศ ซ่ึงหางจากกรุงทบิลิซีประมาณ 110 กม. เป็นเมืองเล็กๆท่ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 2,978 ตร.กม.

เดินทางสู วิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีของ เมืองซินากี้ (Sighnaghi) เป็นวิหารของชาวจอรเจียนท่ี
นับถือศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกถูกสรางขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษท่ี 9 และตอมาในศตวรรษท่ี 17 ก็ไดมีการ สรางตอเติม
ขึ้นมาอีก จนกระท่ังวิหารแหงน้ีมีความสําคัญและเป็นหน่ึงในวิหารท่ีจะมีนําทองเท่ียวเดินทางมาทําพิธีแสวงบุญ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสูเขต ควาเรลี (Kvareli) ท่ีแปลวา“ไวน” ของแควนคาเคติท่ีเป็น 1 ในเขตท่ีเป็นแหลงผลิตไวนของจอรเจีย ท่ีท่ีมีดิน
ฟาอากาศเหมาะตอการปลูกองุนทําไวน โดยมีการทําอุโมงคสกัดไวนเขาไปในภูเขาขนาดมหึมา จํานวน 15 อุโมงคและมีเสนทาง
เชื่อมแตละอุโมงคเพ่ือใหเป็นท่ีเก็บไวนในอุณหภูมิเหมาะสม

จากนั้นใหทานไดชิมไวนรสเลิศ ไวนทองถิ่นท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในภูมิภาคและสามารถซ้ือกลับเป็นของฝากไดในราคายอมเยาว

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! ทานอาหารพรอมชมโชวทองถิ่นจอรเจีย

พักท่ี Hotel Iveria Inn หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 8 ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานดอนเมือง

ซิกนากี

วิหารบอดี (วิหารเซนตนีนา)

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในภูมิภาคฝ่ังตะวันออกสุดของประเทศจอรเจีย เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเล็ก
ท่ีสุดของจอรเจีย ท่ีทําหนาท่ีเป็นแหลงทองเท่ียวยอดนิยมเน่ืองจากท่ีตั้งอยูใจกลางภูมิภาค
ปลูกไวนของจอรเจีย เชนเดียวกับภูมิทัศน ท่ีงดงามของหุบเขาอลาซานนีและเทือกเขาคอ
เคซัสท่ีอยูหางออกไป

เป็นคอมเพล็กซอารามคริสตนิกายจอรเจียนออโธดอกซและเป็นท่ีน่ังของบิชอปออฟโบบ
ตั้งอยูหางไปทางตะวันออกเฉียงใตจากเมืองซิกนากีไปประมาณ 2 นาที วิหารแหงน้ีถูก
สรางขึ้นในศตวรรษท่ี 9 เป็นหน่ึงในสถานท่ีแสวงบุญท่ีสําคัญในจอรเจียเน่ืองจากมีการ
เชื่อมโยงกับ St. Nino ซ่ึงเป็นผูเผยแพรศาสนาในจอรเจียในศตวรรษท่ี 4 ซ่ึงท่ีน่ีไดมีการ
เก็บพระธาตุ(เถากระดูก) สวนหน่ึงของเขาดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ควาเรลี

ชิมไวน

 บาย

เป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือตรงบริเวณหุบเขาอลาซานนีท่ีจุดใกลๆ กับเทือกเขาคอ
เคซัส เมืองน้ีขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นแหลงผลิตไวนแดงคุณภาพชั้นเย่ียมแหงหน่ึงของ
ประเทศ

ใหทานไดชิมไวนรสดี

การแสดงพื้นเมืองจอรเจีย คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Iveria Inn หรือเทียบเทา

เป็นการแสดงการละเลนพ้ืนเมืองของจอรเจีย ท่ีเป็นการรองเลนเตนรํากับเขากับจังหวะ
ดนตรีท่ีตื่นเตนเราใจ

 กิจกรรม เชา



 หมายเหตุ บริการอาหารและน้ําด่ืม 2 มื้อทุกท่ีน่ัง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินทลิลิซี

09.45 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ009 (บินตรง) บริการ
อาหารและน้ําด่ืม 2 มื้อทุกท่ีน่ัง ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชม. 45 นาที

ค่ํา

19.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานทบิลิซี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปัตยกรรมสตาลินนิสต เพ่ือเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอ่ืนๆ หลังโซเวียตลมสลายท่ีน่ีไดกลายเป็นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของจอรเจีย หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศจอรเจีย สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ        มิอาจ
เพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็น
หลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณา
ติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

17. บริษัทฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

การชําระเงิน
- มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

- สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) 

- หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล

่ ่ ่ ่ ่



- สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน

- คารถโคชปรับอากาศ 

- โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ 

- รวมน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีสามารถโหลดไดน้ําหนัก 25 กก./ทาน ไมเกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องไดทานละ 7 กก./1ใบ

- คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

- คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศจอรเจีย สําหรับหนังสือเดินทางอ่ืนๆท่ีไมใชของไทย 100 USD

- กระเปาเดินทางในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 25 กิโลกรัม/ทาน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด

- คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

- คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

- ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 2400 บาท/ทาน/ทริป) ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ ขึ้นอยู
กับความพึงพอใจการบริการท่ีทานไดรับ
 

วีซา
- โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ
- ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 2400 บาท/ทาน/ทริป) ในสวนคาทิปหัวหนาทัวรทานละ ขึ้นอยู

กับความพึงพอใจการบริการท่ีทานไดรับ

- ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 10,000.- ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

- โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

- อัตราคาบริการขางตน เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิ
สามารถเปล่ียนแปลง เล่ือน ยกเลิกการเดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีท่ีทานเดิน
ทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบ
ใดๆท้ังสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได

- รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศจอรเจียสามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

- เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

่



- สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย

- บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น   ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาจอรเจียโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการ
ตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและจอรเจีย ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้นลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัว
ของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น

การยกเลิก
- เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


