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วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบินสุวรรณภมิู 
23.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T      

สายการบนิเอมิเรตส์ (EK) เจา้หน้าทีใ่หก้ารต้อนรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 
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วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ - ดไูบ – ทบิลิซิ – วิหารซีโอนี 
03.30 น. ออกเดนิทางสู่เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 377 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
06.55 น.    ถงึสนามบนิเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง   
11.00 น.   เดินทาง สู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินฟลายดูไบ  เที่ยวบินที่  EK 2200               

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
14.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทบิลิซี น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว              

จากนัน้น าท่านสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมอืงหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่
ระหว่างสองฝัง่แม่น ้า คูรา Kuraหรือแม่น ้าซควาร ีMtkvari ในภาษาถิ่น ก่อตัง้ในราวศตวรรษที่ 5 เป็นเมอืง
หลวงสุดทา้ยของอาณาจกัรไอบีเรยี ทีอ่ยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจกัรโรมนั และแซสซานิค กรุงทบลิซิมีเีนื้อ
ที่ประมาณ 372 ตร.กม.และมปีระชากร1,093,000 คน เมอืงนี้ถูกสร้างโดย กษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali)          กษตัรยิจ์อรเ์จยีแห่งคารต์ลไีดก้่อตัง้เมอืงนี้ขึน้ในครสิต์ศตวรรษที ่4 เมอืงทบิ
ลซิเิป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้อยู่ใน
สายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการคา้ 
เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุด
ติดระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป น าท่านชม วิหารซีโอนี 
(Siony Cathedral) โบสถ์หลงัใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกที่
ถูกสร้างขึ้นในเมอืงนี้โดยชื่อของโบสถ์ได้น ามาจากดินแดน
อนัศกัดิส์ทิธิค์อื ภูเขาไซออนในเจรูซาเลม็ ต่อมาสถานที่แห่ง
นี้กไ็ดม้ชีื่อเป็น ซโิอนีแห่งทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni) ถูก  สรา้งขึน้
ในราวศตวรรษที ่6-7 และต่อมากไ็ดถู้กท าลายลงโดย ผู้ทีบุ่ก
รุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่หลายต่อหลายครัง้ด้วยกนั 
จนกระทัง่เป็นโบสถ์ทไีดเ้หน็อยู่ในปัจจุบนันี้และไดม้กีารบูรณะในช่วงศตวรรษที ่17-19 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  ณ Hotel Brim หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ีสาม ทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิตี้ – โบสถ์เมทเทคี – โรงอาบน ้าแร่ก ามะถนั - Bridge ofPeace - เคเบ้ิลคาร์ชม
ป้อมปราการนาริกาลา - ร้าน Old Georgian Bakery Tone - Anchiskhati church – อนุสาวรียม์ารดา            
แห่งจอรเ์จีย - Jan sharden street  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้น าชมโบสถต์รีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral Of 
Tbilisi) หรอื ซามีบา (Sameba Chthedral) มคีวามหมายว่า โบสถ์พระตรเีอกานุภาพศกัดิส์ทิธิแ์ห่งกรุงท
บิลิซี หรือ                 อารามซามบีา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลกัของชาวคริสต์นิกายจอรเ์จยี
นออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซีก่อสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอนัดบั 3 ของศาสนสถานใน
นิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทัว่โลกแม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบ
จอร์เจียนท้องถิ่นที่มรีูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็น  อาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นมาก จากนัน้
น าชมโบสถเ์มทเทคี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13 ตัง้อยู่ในบรเิวณเมอืงเก่าใน
อดีตโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นป้อมที่ประทบัของพระมหากษัตริยแ์ละไดใ้ช้เป็นโบสถ์ของพระมหากษัตรยิอ์กีดว้ย 
โบสถ์นี้มลีกัษณะเป็นป้อมที่มียอดโดมแหลมขึ้นไปซึ่งเป็นที่นิยมก่อสร้างกนัในยุคกลาง          ได้มกีาร
บูรณะครัง้ใหญ่ในช่วงยุคศตวรรษที่ 17 – 18 จากนัน้น าท่านไปยงัเขตเมอืงเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน ้าแร่
ก ามะถนั (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานที่
ส าหรบั        แช่น ้าพุร้อนที่มแีร่ก ามะถนั ตามต านานเล่าขานว่าในสมยักษัตริย์วาคตงัที่ 1 กอร์กซัลีนก
เหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดงักล่าว จงท าให้ค้นพบบ่อน ้าพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลกัษณะของโรง
อาบน ้าคลา้ยๆ กบัการออนเซนของ      ชาวญี่ปุ่นผสมรวมกบัการอาบน ้าแบบตุรก ีน าท่านชมหมู่โรงอาบน ้า
ทีม่กีารสรา้งและใหบ้ริการตัง้แต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบนัทีม่รีูปแบบตวัอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสรา้งเป็น
หลงัโดม บางแห่งมหีอมนิาเร่ต์ขนาบขา้ง ประดบัดว้ย     โมเสคชิ้นเลก็สวยงามยิง่ ระหว่างทางสามารถเห็น
โบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่เก่าแก่ มากมาย น าท่านชม         Bridge of Peace สะพานคนเดินที่มี
สถาปัตยกรรมอนัสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น ้าคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมอืงเก่าและเมอืงใหญ่ จากสะพานทุกท่าน 
ได้ชมวิวทิวทศน์อนัสวยงามของเมอืงทบิลิซีและโบสถ์ Metekhi และรูปป้ันกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali 
ผูส้รา้งเมอืง ตัง้ตระหง่านอย่างสง่างาม 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางขึ้น  เคเบ้ิลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา        

(Narikala Fortress) ป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่ ครสิต์ศตวรรษที่ 
4 เพื่อปกป้องเมืองและผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมยัที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บน
เส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมยัยดัของชาวอาหรบัได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวก
มองโกลตัง้ชื่อใหใ้หม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย  (Little Fortress) นักประวตัศิาสตรย์กย่องว่าป้อม นา
รกิาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมทีแ่ขง็แกร่งและตไีดย้ากทีสุ่ด จากนัน้ชม Anchiskhati church 
โบสถ์เก่าแก่ตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 6 น าท่านชม อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother 
Georgia) รูปป้ันขนาดใหญ่ยกัษ์ของหญิงถือดาบและถ้วยนัน่คอืมารดาของจอร์เจยีหรือ Kartlis Deda ใน
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จอร์เจีย ที่สร้างขึ้นจากอลูมเินียมหล่อขึน้รูป 20 เมตร               (65.6 ฟุต) ซึ่งไม่ใชแ้ต่จะเป็นสญัลกัษณ์
ของเมอืงทบิลีซีเท่านัน้ แต่ยงัถือเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศเช่นกนั โดยดาบที่ถือมคีวามหมายเอาไว้ใช้
ส าหรบัผู้ที่จะมาเป็นศตัรูและถ้วยไวน์มคีวามหมายส าหรบัผู้ที่มาเป็นเพื่อนพอ้ง จากนัน้     อิสระให้ท่านช้
อปป้ิงท่ี Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมอืงเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงั
ฟ้ืนฟูในศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาว
ฝรัง่เศส           Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนี้เต็มไปดว้ยร้าน ค้า ร้านอาหารพื้นเมอืง ร้านกาแฟและ
มากมายดว้ยผูค้นพืน้เมอืงกบันักท่องเทีย่ว บรเิวณนี้จะมบีา้นเมอืงเก่าในแบบทบลิซิทีีโ่ดดเด่น นอกจากดา้น
อาหารแลว้ยงัมพี่อคา้แม่คา้น าสิง่ของต่างๆมาวางขายมากมาย  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  ณ Hotel Brim หรอืเทยีบเท่า 
 
 
วนัท่ีส่ี ทบิลิซี – มิสเคต้า – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake   

อนุสาวรียมิ์ตรภาพจอรเ์จีย – เมืองกดูาอูรี – คสัเบกี – เทือกเขาคอเคซสั 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมอืง

หลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมยัอาณาจกัรไอบีเรีย 
(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจีย
ในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือได้ว่าเป็น
เมอืงทีม่คีวามเก่าแก่ทางประวตัศิาสตรแ์ห่งหนึ่งของประเทศ 
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1994 
จากนั ้นเข้าชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli 
Catherdal) UNESCO world Heritage  สร้างในราว
ศตวรรษที่ 11 ตัง้อยู่ในเมอืงประวตัิศาสตร์มซเคต้า สถานที่
ศกัดิส์ทิธิแ์ละให้การเคารพศรทัธา ที่สุดของชาวคริสต์นิกาย
จอรเ์จยีน ออรโ์ธดอ็กซ์เชื่อกนัว่าเป็นทีฝั่งเสน้ผมของพระเยซู
ก่อนทีจ่ะสิน้พระชนมบ์นไมก้างเขน โบสถ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
เมืองมรดกโลกอีกด้วย น าท่านเข้าชม วิหารจวารี (Jvari 
Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิส์ิทธิข์อง
ศาสนาครสิต์นิกายออโธด๊อกสรา้งขึน้เมื่อครสิตวรรษที ่6 ชาว
จอรเ์จยีสกัการะนับถอืวหิารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์
มไีมก้างเขนขนาดใหญ่โบสถ์นี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้าสองสายมาบรรจบกนัคอืแม่น ้ามคิวาร ี (Mtkvari river) 
และ  แม่น ้าอรกัวี (Aragvi river) จากนัน้เข้าชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตัง้อยู่รมิ
ฝัง่ซ้ายของ แม่น ้าอรกัวีเป็นที่ประทบัของเอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรกัวีราชวงศ์ศกัดินาผู้ปกครองดนิแดน
ลุ่มแม่น ้าอรกัวีและเป็นสมรภูมริบแย่งชิงอ านาจกบัเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ  หลายครัง้ ภายในป้อมปราการ
ประกอบไปดว้ยปราสาท 2 หลงั โบสถ์ 2 แห่งคอื โบสถ์แม่พระผูพ้รหมจรรยแ์ละโบสถ์แม่พระเสดจ็ขึน้สวรรค ์
(อัสสัมชัญ) และที่ฝังศพของดยุคแห่งอรักวีซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย น าท่านแวะถ่ายรูปที่ 
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ทะเลสาบ Jhinvali Lake สถานทีท่ีเ่อาไวใ้ชเ้ป็นอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ทีท่ าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไว้ดื่มไว้
ใชส้ถานทีแ่ห่งนี้ไดก้ลายเป็นหนึ่งในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปีค.ศ. 2007 

เ ท่ี ย ง

 บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทุกท่านเดินทางชม อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย 
(Russiageorgia friendship monument) หรอื สนธสิญัญา Georgievsk Monument เป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้ง
ขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลมิฉลองสองรอ้ยปีของสนธสิญัญา Georgievsk และมติรภาพทีต่่อเนื่องระหว่างโซเวยีต
จอร์เจียกบัโซเวียตรสัเซีย หลงัจากนัน้น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกดูาอูรี (Gudauri) โดยเดินทางไปยัง
เส้นทางหลวงสายส าคญัที่มชีื่อว่า Georgian Military Highway เส้นทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนี้
เป็นถนนสายส าคญัทีสุ่ดทีถู่กสร้างขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวยีด เพื่อใชเ้ป็น
เสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัทีภู่มภิาคนี้ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยงัเมือง
คาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิง่เปลี่ยนเมื่อปี 
2006 หลงัจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อสเตฟาน ได้มาพ านักอาศยัและก่อสร้างสถานที่ส าหรบัจ าศีล
ภาวนาขึ้น เมอืงนี้อยู่ห่างจากเมอืงหลวงทบิลิซีประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น ้ า
เทอร์กี้ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ที่ส าคญัของประเทศจอรเ์จีย มี
ภูมทิศัน์ทีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้  อกีดว้ย จากนัน้น าท่านข้ึนรถ 4WD 
(รถขบัเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหบุเขาคอเคซสั (Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถ์
เกอรเ์กตี้ (Gergeti Trinity Church) หรอืเรยีกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ย
หนิแกรนิตขนาดใหญ่สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 เป็นโบสถ์ชื่อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ส าคญั
หนึ่งของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยู่บนเทอืกเขาคาซเบกี้ทีร่ะดบัความสูงจากน ้าทะเล 2,170 เมตร 

  (*ในกรณีทีม่หีมิะตกหนัก จนไม่สามารถเดนิทางได้ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม*) 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  ณ Hotel Sno หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ีห้า เมืองกดูาอูรี – เมืองโกรี่ – เมืองถ า้อุพลิสชิเค – เมืองบอรโ์จมี – อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul 

national Park 



 

 We’re ONE CENTER 
 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทาง

สู่ เมืองกอรี (GORI) เมืองที่ตัง้อยู่บนเนินเขาที่ในอดีตเคยมี
ความส าคญัทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นทีต่ัง้ของกองก าลงัที่อยู่
บนถนนสายส าคญั (Georgian Military Highway) นอกจากนัน้
เมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้น าที่มี
ชื่อเสยีงของพรรคอมมวินิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอรน์าดี
ราซผูีเ้ป็นนักออกแบบชื่อดงัในดา้นจรวดขปีนาวุธขา้มทวปีของ
โซเวียต จากนั ้นน าท่านเข้าชมป้อมปราการกอรี (Gori 
Fortress) ป้อมปราการยุคกลางในจอร์เจีย ทีต่ัง้อยู่เหนือเมือง
กอรีบนเนินหินปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์ครัง้แรกเมื่อ
ศตวรรษที่ 13 มีบทบาทส าคัญในการควบคุมเส้นทางและ
เศรษฐกิจในศตวรรษที่ 16 พวกออตโตเข้ายดึป้อมโกริเพื่อใช้
เป็นบญัชาการโจมตีทบลิิซใีนปีค.ศ.1598 ชาวจอร์เจียกปิ็ดล้อมป้อมเพื่อไม่ให้ป้อมสามารถถูกใชป้ระโยชน์
ไดจ้ากพวกเปอรเ์ซยีและหลงัจากนัน้ในปีค.ศ.1599 ชาวจอรเ์จยีเริม่การจู่โจมในตอนกลางคนืเพื่อยดึป้อมคืน 
ป้อมปราการยงัคงเปลี่ยนมือระหว่างชางจอร์เจียและชาวเปอร์เซียใน  ศตวรรษที่ 17 จากนัน้น าท่านชม 
เมืองถ า้อุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave) หนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวตัิศาตร์ของชาว
จอรเ์จยีไดม้กีารจดบนัทกึเรื่องราวการ ว่า ณ เมอืงถ ้าแห่งนี้ไดม้กีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี
โดยช่วงที่เมอืงนี้มคีวามเจริญถึงขดีสุด คือในช่วงครสิตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและท าลายโดยชาว
มองโกลในช่วง ครสิตวรรษที ่11 หนิผาขนาดใหญ่ ทีถู่กสกดัและสลกัเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตัง้
ของนครบนแนวเทอืกเขาหนิทราย ในอดตีกาล นครถ ้าแห่งนี้ยงัเป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายไหมที่เชื่อมต่อ
อาณาจักรไบแซนไทน์กับประเทศอินเดียและประเทศจีน น าท่านสู่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตาก
อากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงระดับโลกในเรื่องของน ้ าแร่
ธรรมชาตโิดยน ้าแร่ยีห่อ้บอรโ์จไดม้กีารบรรจุณ ธารน ้าแร่บรสุิทธิท์ีไ่หลรนิจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani 
Mountain) โดยในอดตีชาวเมอืงได้เชื่อว่าถ้าไดด้ื่มธารน ้าแห่งนี้จะท าใหม้สุีขภาพแขง็แรงและสามารถรกัษา
โรครา้ยได ้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national 
Park        ในยุคสมยัก่อน อุทยานแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่เอาไว้ส าหรบัล่าสตัว์โดยขุนนางท้องถิน่แต่
เมื่อจอรเ์จยีไดสู้ญเสยีความเป็นอิสระและกลายเป็นส่วนหนึ่งของจกัรวรรดริสัเซีย โดยจกัรวรรดริสัเซยีได้ส่ง 
ท่านดุ๊กไมเคิล นิคโคลาสวิส เข้ามาเป็นผู้ปกครองเมอืงและได้ค้นพบเข้ากบัความงามท้องถิ่นของสถานที่
แหงนี้จึงไดต้ดัสนิใจสรา้งบา้นพกัของตนในช่วงฤดูร้อน ณ ที่แห่งนี้ Grand Duke Michael จ ากดัการตดัไม้
หรือล่าสตัว์โดยไม่ได้รบัอนุญาต จึงท าให้เกิดเป็นการวางรากฐานส าหรบัอนาคตของอุทยาน ในปี 1995 
Borjomi-Kharagauli อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ได้รับการรับรองและสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการ ด้วยการ
สนับสนุนของกองทุนสตัว์ป่าโลกและรฐับาลเยอรมนัและได้เปิดตวัอย่างเป็นทางการในปี 2001 จากนัน้น า
ท่านข้ึนกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอรโ์จมี อสิระใหท่้านเกบ็ภาพวิวทวิทศัน์ธรรมชาติจากมุม
สูง ตามอธัยาศยั  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  ณ Hotel Borjomi Palace หรอืเทยีบเท่า 



 

 We’re ONE CENTER 
 

วนัท่ีหก  บอรโ์จมี– เมือง akhaltsikhe – ป้อม Rabat Fortress 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านสู่ เมือง akhaltsikhe หรอืเดมิชื่อ Lomsia  

เป็นเมอืงเลก็ๆ ในภูมภิาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย ตัง้อยู่บนทัง้สองฝัง่ของแม่น ้า Potskhovi ขนาดเล็ก
ซึ่งแยกเมอืงกบัเมอืงเก่าในภาคเหนือและใหม่ในภาคใต้ น าท่านเขา้ชม Rabati Fortress แนวป้อมปราการ
และปราสาทสุดอลงัการ ภายในประกอบไปดว้ยส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สรา้งขึน้เมื่อศตวรรษที่ 
13 ล้อมรอบไปด้วยอาณาเขตแนวก าแพงหินที่ใช้เป็นป้อมป้องกันข้าศึก และยังเคยใช้เป็นประทับของ
เจ้าชาย Jakhely ภายหลงัศตวรรษที่ 16 ป้อมแห่งนี้ก็ได้ตกอยู่ในความครอบครองของอาณาจกัรออโตมนั
และรสัเซยี จงึท าใหป้้อมแห่งนี้ถูกละเลยและอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมจนเมื่อปี 2012 ทางการจอรเ์จยีไดบู้รณะ
ป้อมแห่งนี้ขึน้มาใหม่อกีครัง้  

 
 
 
 
 
 
เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) เป็นเมอืงหลวงและ

เมอืงใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่าแม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษา
ทอ้งถิน่ ทบลิซิมิเีนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม.และมปีระชากรประมาณ 1.1ลา้นคน เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตงั 
จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษตัรยิจ์อรเ์จยีแห่งคารต์ล(ีไอบเีรยี)ไดก้่อตัง้เมอืงนี้ขึน้ในครสิต์ศตวรรษ
ที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตร์
เมอืงนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญั ในฐานะศูนยก์ลาง การขนส่ง
และการคา้ เนื่องจากความได้เปรยีบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชยีกับทวีปยุโรป
จากนัน้อสิระใหทุ้กท่านชอ้ปปป้ิงเลอืกซื้อสนิคา้ของฝากไดต้ามอธัยาศยัที ่Tbilisi Mall 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  ณ Hotel Brim หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีเจด็   ทบิลิซี – อนุสาวรีย ์the chronicle of Georgia - ดไูบ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชม 

อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia หรือแท่งหินสีด า
แกะสลกัขนาดใหญ่ยกัษ์บนแท่นหินจะแกะสลกัออกมาเป็นรูป
ต่างๆและบอกเล่าเรื่องราวของประเทศจอร์เจียในอดีต สร้าง
ขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดัง เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี 1985 
chronicle of Georgia ประกอบไปดว้ย แท่งเสา 16 แท่ง แต่ละ
แท่งสูง 35 เมตร                        โดยที่แต่ละเสาจะแบ่ง
บอกเล่าเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วน คอื ล่างสุดเกี่ยวกบัพระคมัภรี์ส่วนกลาง คอื เรื่องของชนชัน้สูงในจอร์เจีย
และส่วนบนจะเล่าเกี่ยวกบัเหตุการณ์ส าคญัของประเทศ 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทาฃสู่สนามบนิ  
15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ EK 2201  

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
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18.45 น.  เดนิทางถงึเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง  
22.30 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เทีย่วบนิที ่EK 374 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ)  
วนัท่ีแปด   กรงุเทพฯ - สนามบินสุวรรณภมิู         
07.35 น.  เดนิทางถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

***********************************************          
โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
อตัราค่าบริการ  

  เดก็ (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ    2,000 บาท 

  พกัเด่ียว    เพ่ิมท่านละ  8,000 บาท 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 
โดยละเอียดเมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ล้วทางบริษทัถือว่าท่าน 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 

2-9 / 13-20 เม.ย. 2563  45,900 
8-15 เม.ย. 2563 52,900 

27 เม.ย – 4 พ.ค. 2563 42,900 
พฤษภาคม 13-20 พ.ค. 2563 42,900 
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รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 
อตัราน้ีรวม 
✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ ส าหรบัเท่ียวบินกรงุเทพ-ดไูบ-

 กรงุเทพ และสายการบินฟลายดไูบ ส าหรบัเท่ียวบิน ดไูบ-ทบิลิซี (เดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะ)  
 น ้าหนักกระเป๋า 30 กโิลกรมัต่อหนึ่งท่าน 
✓ ค่าทีพ่กั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พกั ในกรณีทีไ่ม่ 

สามารถเขา้พกัทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เช่น ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัต่างๆ ฯลฯ) 
✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
✓ หวัหน้าทวัรผู์ม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดี และค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 
 ค่าทิปคนขบัรถท้องถ่ิน  (3 USD  x 6 วนั = 18 USD) 
 ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน  (3 USD  x 6 วนั = 18 USD) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย เร่ิมต้นวนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พร้อมส าเนาหนังสอืเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 
วนั)  
2. ช าระยอดส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 20 วนั   
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
4. หากท่านทีต้่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวัด) เพื่อมายื่นวซี่าหรือวนัเดนิทาง ให้
ท่าน 

ตดิต่อเจา้หน้าที ่ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที่ทราบทางบรษิัทขอสงวน
สทิธไิม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้น 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลกิการเดนิทาง 65 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิการเดนิทาง 41-64 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายเบื้องต้น 5,000 บาท 
3. ยกเลกิการเดนิทาง 31-40 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4. ยกเลกิการเดนิทาง 21-30 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิการเดนิทาง 20 วนัก่อนเดนิทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิัทขอ

สงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  
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หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสทิธิย์กเลิกการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยนิดีคนืเงนิโดย
หกั 
 เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ  

ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์ เช่นภยัธรรมชาต ิปัญหา
การเมอืง เป็นต้น 

3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกั บทาง
บรษิทั  
 จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
5. ส าหรบัทีน่ัง่ LONG LEG หรอืทีน่ัง่บรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบตัติามทีส่ายการบนิ 

ก าหนด  เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาองักฤษได ้ไม่มปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่าง
รวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่นัง่  LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอน
เวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

6. โรงแรมทีพ่กัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากเป็นภูมปิระเทศทีม่อีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ท่าน 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม         
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