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วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน 
สายการบิน แอร์จอร์เจีย (Air Georgia) 
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร 
ช้ันธุรกจิ (Business Class) 
 
**เน่ืองจากเป็นเท่ียวบินเช่าเหมาล าท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไดใ้
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นคณะซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 
นาที และผูโ้ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 20 นาที   
                             **หากต้องการเลือกที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้า  7 วันก่อนวันเดินทาง** 

 

วันที่สอง   กรุงทบิลิซ่ี – ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – นัง่รถ 4WD – 
โบสถ์เกอร์เกตี ้
 

01.45 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้าสู่ กรุงทบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบิน แอร์จอร์เจีย (Air Georgia) เท่ียวบินท่ี 
DC002 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง 15 นาที **บริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ืองท่านละ 1 ชุด** 

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินทบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง 
โปรดปรับเวลาเพื่อสะดวกต่อการนดัหมาย) 
หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ 
น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญั เป็นเส้นทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารท่ีเรียกวา่ Georgian 
Military Highway สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต ในสมยัท่ีจอร์เจียตกอยูภ่ายใตก้ารปกครอง 
ส าหรับใชเ้ป็นเส้นทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) 
เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของทวีปยโุรป มีความยาวประมาณ 1,100 
กม.และเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหวา่ง สหพนัธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหวา่งทางใหท้่านไดช้ม 
ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษท่ี 16 – 17 
ปัจจุบนัยงัคงมีซากก าแพงท่ีลอ้มรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ ์ทั้ง 2 
หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซ่ึงเป็นโบสถข์องชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหล่ียมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน 
หากมองจากมุมสูงของป้อมปราการน้ีลงมา จะมองทศันียภาพท่ีสวยงามของอ่างเก็บน ้าชินวารี (Zhinvali) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลางวัน  🍽️ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
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บ่าย  น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองกูดาอูรี (Gudauri) เป็นเมืองพกัตากอากาศและสกีรีสอร์ทยอดนิยม ท่ีมีช่ือเสียง 

ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร 

สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผอ่นเล่นสกีของชาวจอร์เจียท่ีจะนิยมมาเล่นในช่วงเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเม

ษายน มีหิมะปกคลุมระหวา่งทางแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย (Russian Georgian Friendship 

Monument) อนุสรณ์สถานหินโคง้วงแหวนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี 

ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพนัธ์ระหวา่งสหภาพโซเวียต และจอร์เจีย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย จากนั้นน าท่านเปล่ียนรถออฟโรด 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) นัง่คนัละไม่เกิน 6 ท่าน 

เพื่อเดินทางขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) โดยใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที 

เม่ือเดินทางไปยงับริเวณจุดจอดรถ น าท่านเขา้ชม โบสถ์เกอร์เกตี ้(Gergeti Trinity Church) 

โบสถเ์ก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นในยคุกลาง ดว้ยความศรัทธาอยา่งเตม็เปล่ียม อายกุวา่ 600 ปี 

ตั้งอยูบ่นความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 2,170 เมตร ผูม้าเยอืนต่างขนานนามวา่ 

โบสถเ์กอร์เกต้ีเป็นหน่ึงในโบสถท่ี์สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

โบสถแ์ห่งน้ีเป็นจุดหมายส าคญัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยอืนประเทศจอร์เจีย 

  (ในกรณีท่ีถนนถูกปิดกั้นดว้ยหิมะและส่งผลกระทบต่อการเดินทางขึ้นไปยงัโบสถแ์ละจุดชมวิว 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีท่องเท่ียวหรือสลบัรายการตามความเหมาะสม) 
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ค ่า  🍽️ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

*ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนท่ีพกัเป็นเมืองคาสเบกิหรือทบิลิซ่ีในกรณท่ีหิมะตกหนกั 

ถนนปิดและไม่สามารถเดินทางสัญจรได ้

พกัที่   โรงแรม ROOMS HOTEL KAZBEGI หรือเทียบเท่า 4 ดาว (พกัห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น) 

 หากต้องการอบัเกรดห้องพกัเป็นโซนด้านหน้า มีค่าใช้จ่ายเพิม่ 1,000 บาท ต่อห้อง 

 โปรดแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทางเข้าพกั (ท้ังนีขึ้น้อยู่จ านวนห้องพกัท่ีคงเหลือ)  
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วันที่สาม  เมืองคาซเบก ี– เมืองบอร์โจมิ – พระราชวังสีฟ้า (ฟิรูซา) – สวนน ้าแร่ธรรมชาต ิ
 

เช้า  🍽️ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่  เมืองบอร์โจมิ (Borjomi) ระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

บอร์โจมีเป็นเมืองพกัตากอากาศเลก็ๆแต่มีช่ือเสียงเก่ียวกบัอุตสาหกรรมน ้าแร่คุณภาพของประเทศจอร์เจีย 

เพราะมีแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติท่ีดีท่ีสุด แหล่งตน้น ้าท่ีอุดมสมบูรณ์ 

บวกกบัธรรมชาติท่ีงดงามจึงท าใหเ้มืองน้ีกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

มีโรงแรมหลากหลายสไตลเ์ปิดใหบ้ริการ อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  🍽️ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

น าท่านชมภายนอก พระราชวังสีฟ้า (ฟิรูซา) (Blue Palace Firuza) 

บา้นพกัตากอากาศฤดูร้อนของนกัการฑูต ช่ือ Mirza Riza Khan เจา้หนา้ท่ีกงสุลอิหร่าน ประจ าจอร์เจีย ฟิรูซา 

เป็นอาคารสถาปัตยกรรมสีฟ้าสวยสดสดุดตา เป็นการออกแบบผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย-

จอร์เจียและยโุรปเขา้ดว้ยกนัและถือเป็นอนุสรณ์สถานทางวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ ปัจจุบนั ฟิรูซา 

ไดรั้บการดูแลและบริหารงานโดยนกัธุรกิจโรงแรม ในแบรนด ์Golden Tulip 



FT-BJMDC01A - เทีย่วฟิน บนิตรง จอรเ์จยี บอรโ์จมี ่พกัคาซเบกิ 6 วนั 4 คืน - DC                                     Page 6 of 18 

โดยอาคารและโครงสร้างเดิมยงัคงถูกดูแลรักษาลกัษณะทางประวติัศาสตร์และคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีเก่าแก่

ไว ้ 

จากนั้นน าท่านชม สวนน ้าแร่ธรรมชาติบอร์โจมิ สวนน ้าแร่ธรรมชาติ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1850 

ตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมี Ekaterina Spring ซ่ึงเป็นแหล่งน ้าแร่ดั้งเดิมของเมืองซ่ึงอยู่ตรงหนา้ทางเขา้ 

ภายในสวนเตม็ไปดว้ยเคร่ืองเล่นและความบนัเทิง 

ท่ีน่ีคุณสามารถลิ้มรสน ้าแร่ธรรมชาติและผอ่นคลายท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า 🍽️  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร 
พกัที่   โรงแรม OLD HOTEL BORJOMI หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว, เมืองบอร์โจมิ 
 

วันที่ส่ี เมืองบอร์โจมิ – ไร่ไวน์ Chateau Mukhrani ชิมไวน์ 3 ชนิด  – เมืองมิสเคต้า – 
วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ทบิลซ่ีิ – ม้ือค ่า เสิร์ฟไวน์ ชมโชว์การแสดง  

 

เช้า  🍽️ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลงัอ่ิมอร่อยกบัอาหารเชา้เป็นท่ีเรียบร้อย น าท่านออกเดินทางไปยงั ไร่ไวน์มูคาร์น่ี (Chateau Mukhrani) 

เป็นสถานท่ีแห่งแรกและแห่งเดียวในจอร์เจียท่ีรวบรวมเอา ไร่องุ่น โรงกลัน่ไวน์ 

และเร่ืองราวประวติัศาสตร์การผลิตไวน์มารวมไวท่ี้เดียว ไร่ไวน์แห่งน้ีก่อตั้งโดย Ivane Mukhranbatoni 

สมาชิกของราชวงศแ์ละผูมี้บทบาททางการเมืองของจอร์เจียในช่วงศตวรรษท่ี 19 ในปี 2003 

กลุ่มผูป้ระกอบการ ชาวจอร์เจียเร่ิมฟ้ืนฟูกิจการ โดยมีความตั้งใจท่ีจะร้ือฟ้ืนอสังหาริมทรัพยแ์ห่งศตวรรษท่ี 

19 กลบัไปสู่ความรุ่งโรจน์เหมือนในอดีตและสร้างฐานการผลิตขึ้นใหม่ 

โดยผสมผสานเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและน าวิธีดั้งเดิมใหเ้ขา้ดว้ยกนั ในภายหลงัจึงเร่ิมมีการพฒันาบริการ 

และเปิดใหน้กัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้เยีย่มชม อีกทั้งบริการไวน์ประเภทต่างๆ 
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น าท่านเขา้เยีย่มชมเร่ืองราวประวติัศาสตร์การท าไวน์ท่ีมีอายนุับร้อยปี 

นอกจากนั้นแลว้ท่านยงัสามารถซ้ือไวน์จากแหล่งผลิตไดใ้นราคายอ่มเยาไปเป็นของฝากอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ… ทดลองชิมไวน์ 3 ชนิด 

 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 40 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) มิสเคตา้ เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมยัอาณาจกัรไอบีเรีย (Kingdom of 

Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีส าคญั 

และมีอายเุก่าแก่ท่ีสุดของจอร์เจีย อายมุาก กวา่ 3,000 ปี ต่อมาองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเป็น 

โบราณสถานแห่ง เมืองมิสเคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1994 

กลางวัน 🍽️ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร  
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บ่าย จากนั้นเดินทางไปชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซ่ึงค าวา่ Sveti หมายถึง "เสา" และ 

Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" โดยความหมายรวมกนั หมายถึงวิหารเสาท่ีมีชีวิต 

โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย 

มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอร์เจียเปลี่ยนความเช่ือและหนัมา

นบัถือศาสนาคริสต ์

 น าท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาแบบจอร์เจียนออร์โธ-  

ด็อกซ์ สร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีมีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ 

แม่น ้ามิควารีและแม่น ้าอรักวี 

หากมองออกไปเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of 

Iberia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ค ่า 🍽️  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ...ชิมไวน์จอร์เจีย + ชมโชว์ระบ าพื้นเมืองจอร์เจีย 

พกัที่     โรงแรม BIOGRAPHY TBILISI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว, กรุงทบิลซีิ 
 

วันที่ห้า  เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิทบิลซีิ – ป้อมปราการนาริคาล่า 
(รวมค่าขึน้เคเบิลคาร์) – พระแม่แห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – 
ย่านเมืองเก่า – โรงอาบน ้าแร่โบราณ (ภายนอก) – อสิระช้อปป้ิง ถนนคนเดินรุสทาเวลี 
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เช้า  🍽️ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) 

เสาหินสลกัศิลปกรรมแบบเปอร์เซียขนาดใหญ่ จ านวน 16 ตน้ 

ตั้งอยูบ่นภูเขาสูงเป็นจุดชมวิวเมืองมุมสูงท่ีสวยงาม 

สะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ของจอร์เจียและผูป้กครองรวมถึงฉากทางศาสนา เสาแต่ละตน้มีขนาดถึง 10 

คนโอบ มีความสูงถึง 35 เมตร 

ซ่ึงเสาแต่ละตน้ไดบ้นัทึกเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไวใ้นรูปแบบของงานจิตรกรรม

นูนต ่าอนุสาวรียเ์ป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นอนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์ของจอร์เจีย 

ถูกสร้างขึ้นโดยจิตรกรประติมากรชาวจอร์เจีย – รัสเซียและสถาปนิก ช่ือ Zurab Tsereteli 

อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 3,000 ปี การไดม้าซ่ึงอ านาจอธิปไตยของชาวจอร์เจียและในวาระ 2,000 

ปี แห่งการแผข่ยายของศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ในจอร์เจีย จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงทบิลิซ่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเยีย่มชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลซีิ (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) 

หรืออีกช่ือหน่ึงคือโบสถ ์Sameba 

เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออร์ทอดอกซ์จอร์เจียอีกทั้งยงัถูกจดัใหเ้ป็นส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีมีขนาดให

ญ่มากท่ีสุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
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กลางวัน 🍽️ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

บ่าย  น าท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณ 

สร้างในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 

สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดมี้การก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษตัริย ์เดวิด (ปีค.ศ. 

1089 - 1125) ไดมี้การสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รียกช่ือ 

ป้อมแห่งน้ีวา่ นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายวา่ ป้อมเลก็ 

ชมรูปป้ัน อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Mother of Georgia) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ Kartlis Deda 

เป็นรูปป้ันหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี 

โดยรูปป้ันน้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายคุรบ 1,500 ปี 

และเป็นรูปป้ันท่ีสะทอ้นถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์-เจียไดเ้ป็นอยา่งดี 

มือขา้งหน่ึงของรูปป้ันจะถือดาบ ส่วนมืออีกขา้งหน่ึงจะถือแกว้ไวน์ 

ซ่ึงมีความหมายวา่หากใครท่ีมาเยอืนจอร์เจียแบบศตัรูเธอจะใชด้าบในมือขวาฟาดฟันใหแ้ดด้ินแต่หากใครท่ี

มาเยอืนอยา่งเป็นมิตร เธอจะตอ้นรับดว้ยไวน์ในมือซา้ยอยา่งอบอุ่นน าท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi 

Church) โบสถท่ี์มีประวติัศาสตร์อยูคู่่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบ่ริเวณริมหนา้ผาของแม่น ้ามทวารี 
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เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสร้างอยูใ่นบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน 

กษตัริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดสร้างป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี ต่อมาในปี    ค.ศ. 1278 - 1284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge Of Peace) 

เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนช่ือ Michele 

De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 6 

พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างท่ีประเทศอิตาลี 

และน าเขา้ส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกวา่ 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตั้งในเมืองทบิลิซี 

ท่ีตั้งนั้นอยูบ่นแม่น ้ามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง 
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 น าท่านออกเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าของทบิลซีิ (Tbilisi Old Town) 

สัมผสับรรยากาศท่ีจะท่านยอ้นกลบัไปยงัจอร์เจียเม่ือร้อยกวา่ปีท่ีแลว้ 

โดยสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยบา้นของชาวจอร์เจีย ท่ียงัคงอนุรักษไ์ว ้บา้นบางหลงัไดป้รับปรงเป็นร้านกาแฟ 

ร้านไวน์ คาเฟ่ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีรอใหน้กัท่องเท่ียวจากทัว่โลกไดม้าสัมผสั นอกจากน้ีภายในเมืองเก่า 

ยงัมีมสัยดิของชาวมุสลิมชีอะห์ และสุเหร่าของชาวลทัธิโซโรแอสเตอร์ท่ี สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 2 อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านชมภายนอก โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) 

ท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองบ่อน ้าร้อนก ามะถนัธรรมชาติ จากนั้นใหท้่านอิสระ ถนนคนเดินรุสทาเวล ี(Rustaveri 

Street) ช่ือถนนถูกตั้งขึ้นตามช่ือของกวีเอกชาวจอร์เจียในยคุกลาง 

ถนนสายน้ีเร่ิมตั้งแต่ใจกลางจตุรัสเสรีภาพ ตามรายทางมีอาคารร้านคา้ 

ร้านอาหารและเป็นท่ีตั้งส านกังานอาคารรัฐบาล โรงละครโอเปร่า 

ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง และในยามค ่าคืนถนนสายน้ีจะสวยงามมากเป็นพิเศษ 
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ดว้ยการตกแต่งจากการประดบัไฟตามอาคารเก่าแก่ เรียกไดว้า่ถนนรุสทาเวลี 

เป็นถนนท่ีสวยและคุม้ค่าแก่การเยีย่มชม 

 อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

พกัที่    โรงแรม BIOGRAPHY TBILISI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว, กรุงทบิลซีิ 
 

วันที่หก  กรุงทบิลิซี – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

 

เช้า  🍽️ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลซ่ีิ เพื่อท าการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร ช้ันธุรกจิ (Business 

Class) 

11.00 น. ออกเดินทางบินลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์จอร์เจีย (Air Georgia) 

เท่ียวบินท่ี DC001 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชัว่โมง **มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่านละ 1 ชุด** 

22.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 

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

 

อตัราค่าบริการ 

เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย บอร์โจม ีพกัคาซเบก ิ6 วนั 4 คืน-DC 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน 

พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 
พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 

เดินทางเดือน กุมภาพนัธ์ 2566 

17 - 22 กุมภาพนัธ์ 2566 99,990.- 12,000.- 

21 - 26 กุมภาพนัธ์ 2566 99,990.- 12,000.- 

24 กุมภาพนัธ ์- 01 มีนาคม 2566 99,990.- 12,000.- 

28 กุมภาพนัธ ์- 05 มีนาคม 2566 99,990.- 12,000.- 

เดินทางเดือน มีนาคม 2566 

03 - 08 มีนาคม 2566 115,990.- 12,000.- 
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07 - 12 มีนาคม 2566 111,990.- 12,000.- 

10 - 15 มีนาคม 2566 111,990.- 12,000.- 

14 - 19 มีนาคม 2566 111,990.- 12,000.- 

17 - 22 มีนาคม 2566 111,990.- 12,000.- 

21 - 26 มีนาคม 2566 111,990.- 12,000.- 

24 - 29 มีนาคม 2566 111,990.- 12,000.- 

28 มีนาคม - 02 เมษายน 2566 111,990.- 12,000.- 

31 มีนาคม - 05 เมษายน 2566 111,990.- 12,000.- 

เดินทางเดือน เมษายน 2566 

04 - 09 เมษายน 2566 115,990.- 12,000.- 

07 - 12 เมษายน 2566 113,990.- 13,000.- 

11 - 16 เมษายน 2566 *วนัสงกรานต์ 125,990.- 14,000.- 

14 - 19 เมษายน 2566 *วนัสงกรานต์ 120,990.- 14,000.- 

18 - 23 เมษายน 2566 113,990.- 12,000.- 

** หมายเหตุ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก / Infant (ทารก)** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

✔ ค่าบตัรโดยสารช้ันธุรกจิ (Business Class) เดินทางไป-กลบัตามเส้นทางและวนัท่ีระบุในรายการ 

✔ ค่าน ้าหนกัสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเท่ียวบิน 

✔ ค่าน ้าหนกัสัมภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่านละ 30 กิโลกรัม 

✔ ค่ารถน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
✔ ค่าท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ พกัหอ้งละ 3 ท่าน 

ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มค่าพกัห้องเด่ียว *หากหอ้งพกัแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ 
ทางบริษทัจ าเป็นตอ้งเปล่ียนเป็นเตียงเด่ียว 
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✔ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✔ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

✔ น ้าด่ืม 2 ขวด / วนั  
✔ ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
✔ ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญเส้นทาง 

✔ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น) 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

🗶 ค่าท าหนงัสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 

🗶 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงในกรณีท่ีสายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม 

🗶 ค่าใชจ่้ายเก่ียวขอ้งกบัการตรวจ covid-19 ตามกฏระเบียบการเขา้ประเทศตน้ทางและปลายทาง 

🗶 ค่าอาหารบนเคร่ืองบินกรณีสั่งเพิ่ม 

🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 

🗶 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

🗶 ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มงัสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ 

🗶 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, 
การนดัหยดุงาน, 
การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

🗶 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ชาวไทย (ขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจของการใหบ้ริการ)  

🗶 ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 70 USD ต่อท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 

1.   กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นั้น 
โดยส่งอีเมลร์ายช่ือและหนา้หนงัสือเดินทางเพื่อยนัการจองท่ีนัง่ พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 40,000 บาท 

2.   ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 20 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

3.   เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว้ 
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เง่ือนไขการยกเลิก 
 

***เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 

🗶 แจง้ยกเลิกการเดินทางก่อน 60 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 100% โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั, 
ค่ามดัจ าโรงแรมท่ีพกั, ค่ามดัจ าร้านอาหาร และ ค่าบริการ 

🗶 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่ามดัจ ารถบสั, 
ค่ามดัจ าโรงแรมท่ีพกั, ค่ามดัจ าร้านอาหาร และ ค่าบริการ 

🗶 แจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเตม็จ านวน  
**ในกรณีจองทวัร์ตรงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินโดยไม่มีเง่ือนไข   
ใด ๆ ทั้งส้ิน** 

 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
 

1.    โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า 30+ ท่าน 
รวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจ านวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนก าหนดการเดินทาง 
● กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 8,000 บาท 
● กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15 – 19 ท่านตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 6,000 บาท 
● กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 20 – 29 ท่านตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 4,000 บาท 

2.  หากประเทศจอร์เจีย มีประกาศค าสั่งระงบัหรือยกเวน้ใหผู้ถื้อหนงัสือเดินทางสัญชาติไทยประเภทบุคคลธรรมดา 
ตอ้งท าค าร้องขออนุญาตเขา้ประเทศจอร์เจีย (วีซ่า) ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค าร้องขอวีซ่าและค่าบริการเพิ่มเติม 

3.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดๆ ของบริษทัฯ 
ใหถื้อเป็นขอ้ยติุส้ินสุดสมบูรณ์ 

4.  บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม 
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5.  รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) เท่านั้น 
6.  อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน 
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ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 
หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

7.  ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้

8.   หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้
9.   ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ 

ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั 
ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท้่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

10.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ 
จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ 

11.  มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

12. บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์
การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืนๆ 
ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ 
กบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 

13.  หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม 
ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

14.  ผูเ้ดินทางตอ้งใชวิ้จารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ 
ในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ 
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว 

15.  ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ 
จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ 
ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

16.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหวา่งการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน 
สายการบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม 
แต่จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน 
ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 
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ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 
จากอุบติัเหตุต่างๆ 

18.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั 
และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม 
วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

19.  ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั 
ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 
ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทวัร์) 

20. กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

21.  กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋การเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ 
จะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ื
อนไขดงักล่าวแลว้ 

22.  หนงัสือเดินทางของท่านตอ้งมีอายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน หรือ 180 วนั (วนักลบั) 
 

รบกวนอ่านท าความเข้าใจเง่ือนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน 


