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THE GREAT OF GEORGIA จอรเ์จยี ยนืหน่ึง 

6 DAYS 3 NIGHTS  

 

 
เดินทาง กุมภาพนัธ ์– มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพียง 34,333.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

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

วนัที่ 3. อนสุรณส์ถานรสัเซีย จอรเ์จีย–ป้อมอนันานรู ี– อพัลสิตช์ิเคห ์- ทบิลซิี 

วนัที่ 4. มิสเคตา้ – วิหารจวาร ี– วิหารสเวติสโคเวล ี– อนสุาวรยีป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย - ทบิลซิี – โบสถเ์มเคตี – เมืองเก่า –  
           นั่งกระเชา้ไฟฟ้าสูป่้อมนาริกาลา 
วนัที่ 5. ทบิลซิี – โรงอาบน า้โบราณ – วิหารศักด์ิสทิธ์ิของทบิลิซี - วิหารซีโอนี –ชอ้ปป้ิงถนนจาน ชาเดอนี่ - ชอ้ปป้ิงหา้ง East Point – สนามบิน –  

            ดไูบ 

วนัที่ 6. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
23.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์
โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

วันที ่2 ดูไบ – ทบิลิซี - คาซเบกี ้– น่ังรถ 4WD - โบสถเ์กอรเ์กตี ้
03.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เที่ยวบินที่ EK 377 

07.15 น. เดินทางถงึสนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

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

12.25 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ 0711  

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

14.55 น. เดินทางถงึเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น  าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนั้น เป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ที่สดุของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรอืเรยีกว่า แม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลิ
ซิ มีเนื ้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมืองนี ้ถูกสรา้งโดย วาคตัง จอร์กาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก่้อตั้งเมืองนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็น
ศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเ์มืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของ
เสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทส  าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทาง
ยทุธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็นจดุตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวียโุรป 

         บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) หรอืปัจจบุนัเรยีกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ชื่อ
นีเ้พิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออรโ์ธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศัยและก่อสรา้งสถานที่ส  าหรบัจ า
ศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น  า้เทอรกี์ ้ถือ
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่ส  าคัญของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทัศนท์ี่สวยงาม
โดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกดว้ย จากนั้นน  าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ้) เพื่อเขา้สู่ใจ
กลางหบุเขาคอเคซสั(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่า
โบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช์ื่อดัง
กลางหบุเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์  าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดับความสงูจาก
น ้าทะเล 2 ,170 เมตร ( ***ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม***)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พัก HOTEL SNO หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมท่ีพักอยู่ในเมืองคาซเบกี ้

(Kazbegi) ซ่ึงตัง้อยู่ในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีท่ีโรงแรมเต็ม หรือในกรณีท่ีหิมะตกหนัก จนไม่
สามารถเดินทางขึน้ไปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ขอย้ายไปพักท่ีเมือง Gudauri แทน *** 

วันที ่3 อนุสรณส์ถานรัสเซีย จอรเ์จีย–ป้อมอันนานูรี – อัพลิสตช์ิเคห ์- ทบิลิซี  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าท่านชมอนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Russia–Georgia Friendship 

Monument เป็นอนุสรณ์สถานที่สรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลักษณ์บ่งบอกถึงความสมัพันธ์อันดีของ
ประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทั้งหมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์
ของประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซียไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศนอ์ันสวยงาม น า
ท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงที่ส  าคัญของจอรเ์จียที่มีชื่อว่า Georgian 
Military Highway หรอืเสน้ทางส  าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส  าคญัที่สดุที่ถูกสรา้งขึน้ในสมัยที่จอรเ์จีย
อยู่ภายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายังที่ภูมิภาค
นี ้ถนนแห่งประวติัศาสตรน์ีเ้ป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สูเ่ทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่
ระหว่างทวีปยโุรป และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสนอ้ย ที่มีความยาว
ประมาณ 1,100 กม. ที่เป็นเสน้กัน้ระหว่างพรมแดนรสัเซียกับจอรเ์จีย ระหว่างทางน าท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri 

Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีก  าแพงลอ้มรอบตั้งอยู่ริมแม่น  า้อรักวี ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมความ
งดงามขอโบสถ ์2 หลงัที่ตั้งอยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้ง
ตระหง่าน ท  าให้เห็นทัศนีย์ภาพทิวทัศนอ์ันสวยงามดา้นล่างจากมุมสงูของป้อมปราการนี ้ รวมถึงอ่างเก็บน า้ชินวาร ี
(Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ส  าคัญส  าหรบัน  าน  า้ที่เก็บไวส้่งต่อไปยังเมืองหลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า 
ซึ่งท  าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน  า้ไว้ด่ืมไว ้น  าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกูดาอูรี ซึ่งเป็นเมืองส  าหรบัสกีรีสอรท์ที่มีชื่อเสียง 
ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสงูจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ป็น
แหลง่ที่พกัผ่อนเลน่สกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางใหท้่านได้
ชมทิวทศันอ์นัสวยงาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตั้งถ่ินฐานใน

ดินแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียไปยังทะเลด าและต่อไป
ถึงทางตะวันตก ปัจจุบันสถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็น
บรเิวณที่ใหม่ที่สดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศัย ถ า้ส่วนมากจะไม่มี
การตกแต่งภายในใดๆ และยงัมีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 
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ใหท้่านอิสระชมหมู่บา้นที่สรา้งขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองทบิลิซี (Tbilisi) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า  

วันที ่4 
มสิเคต้า – วหิารจวารี – วหิารสเวตสิโคเวลี – อนุสาวรีย์
ประวัตศิาสตรจ์อรเ์จีย - ทบิลิซี – โบสถเ์มเคต ี– เมอืงเก่า –  
น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่าง
จากกรุงทบิลซิี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และ
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น  าท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขน
อนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสตน์ิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือวิหารแห่งนีเ้ป็น
อย่างมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน์ีต้ั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น  า้สองสายมาบรรจบกันคือแม่น  า้มิควาร ี
(Mtkvari river) และแม่น  า้อรกัวี (Aragvi river) จากนั้นน  าท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) 
หรอืหมายถงึเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศูนยก์ลางทางศาสนา
ที่ศกัด์ิสทิธ์ิที่สดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ 
อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่ท  าใหช้าวจอรเ์จียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต ์และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็น
ศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของประเทศจอรเ์จีย 
ภายในมีภาพเขียนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่อนุสาวรียป์ระวัติศาสตรจ์อรเ์จีย (The Chronicle 

of Georgia) ซึ่งมีลกัษณะเป็นแท่งหินสดี  าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย 
สรา้งขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงัก่อสรา้งเมื่อปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสา
จะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเก่ียวกับพระคัมภีรข์องศาสนาคริสต ์ส่วนกลางเก่ียวกับเรื่องของ
ขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จีย และสว่นบนเก่ียวกบัเหตกุารณส์  าคญัต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุม
สงูไดจ้ากสถานที่แห่งนี ้จากนั้นน  าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทบิลิซี น  าท่านชม โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) เป็น
โบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหนา้ผาที่เบือ้งล่างเป็นแม่น  า้มิตคาวารี ในอดีตถูกใช้
เป็นป้อมปราการ และที่พ  านกัของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดียวกนั 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็น

ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลาย
สมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศอ์ุมัยยัดของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อม
ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อใหใ้หม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นัก
ประวติัศาสตรย์กย่องว่าป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกรง่และตีไดย้ากที่สดุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
**พิเศษพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองของประเทศจอรเ์จยี ท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ** 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MOXI BY MARRIOTT หรอืเทียบเท่า  

วันที ่5 
ทบิลิซี – โรงอาบน า้โบราณ – วหิารศักดิส์ิทธิ์ของทบิลิซี - วิหารซีโอนี 
–ช้อปป้ิงถนนจาน ชาเดอน่ี - ช้อปป้ิงห้าง East Point – สนามบิน – 
ดูไบ 

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

ประวติัศาสตรม์ากมาย และมีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุ
ของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน เมืองทบิลิซี มีเนือ้
ที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถู้กสรา้งโดย วาคตัง กอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งไอบีเรีย 
ไดก่้อตัง้เมืองนีข้ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที่ 4 เมืองทบิลซีี เป็นศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค
คอเคซสั ในประวติัศาสตร ์เมืองนีอ้ยู่ในสว่นของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการ
ขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป จากนั้นน  า
ท่านชมโรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรบัแช่น  า้พุรอ้นที่มีแร่ถามะถัน ตาม
ต านานเลา่ขานว่าในสมยัพระเจา้วคัตงัที่ 1 กอรก์ซัลี่นกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงท  าใหค้น้พบ
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บ่อน า้พรุอ้นแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน า้เหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกับการอาบน า้แบบตุรกี น า
ท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral) ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถห์ลกั
ของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็น
วิหารที่สงูที่สดุ อนัดบัที่ 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก จากนัน้น  าท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์
หลงัใหญ่ของนิกาย ออรโ์ธด๊อกที่ถกูสรา้งขึน้ในเมืองนี ้ชื่อของโบสถไ์ดน้  ามาจากดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนใน
เยรูซาเลม็สถานที่แห่งนีก็้ไดม้ี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้
ถกูท  าลายลงโดยผูท้ี่บกุรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ดว้ยกนั จนกระทั่งเป็นโบสถท์ี่ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบันนีแ้ละได้
มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 จากนั้นน  าท่านเดินทางไปยังถนนจาน ชาเดอน่ี (Jan sharden street)  เป็น
ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหลง่ศนูยร์วมทางสงัคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ ถนนมา
เป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นคา้ 
รา้นอาหารพืน้เมือง รา้นกาแฟมากมาย บรเิวณนีจ้ะมีบา้นเมืองเก่าในแบบทบิลซิีที่โดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแลว้ยังมี
พ่อคา้แม่คา้น  าสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จากนั้นน  าท่านเดินทางไปยังห้าง 
East Point ซึ่งเป็นห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น 
ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, 
MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอื่นๆอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงดไูบ โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ 0712 

***คณะเดินทางตัง้แต่ 02 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 15.30 น. และเดินทางถงึเวลา 18.45 น.*** 

20.15 น. เดินทางถงึกรุงดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 

22.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 374 

วันที ่6 กรุงเทพฯ 
07.35 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ   
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ราคาแนะน าเพยีง  THE GREAT OF GEORGIA จอรเ์จยี ยืนหน่ึง  
6 DAYS 3 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

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

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

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

วันท่ี 16 - 21 เม.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 16,600.- 4,900.- 

วันท่ี 22 - 27 เม.ย. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 14,900.- 4,900.- 

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

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

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (24 USD) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

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

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


