
 

 

  

  

 

 

  
 

มิสเคตา้ | อนันานรูี | คาซเบกี ้| กดูอูารี | กอรี | พิพิธภณัฑส์ตาลิน | อพัลิสตช์ิเคห ์| บอรโ์จมี | ทบิลิซี 

** ไม่ต้องท ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอรต์ไทย ** 

 

เส้นทำงกำรเดินทำง 

วนัที่ 1. เชียงใหม่ – โดฮา – ทบิลิซี  
วนัที่ 2. ทบิลิซี – มิสเคตา้ – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ป้อมอนันานรูี – คาซเบกี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้– อนสุรณ ์      
            สถานรสัเซีย-จอรเ์จีย – กอูาดรูี  
วนัที่ 3. กูอาดรูี – อพัลิสตช์ิเคห ์– กอรี – พิพิธภณัฑส์ตาลิน – บอรโ์จมี 
วนัที่ 4. บอรโ์จมี – อนสุาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย – ทบิลิซี  
วนัที่ 5. ทบิลิซี – โดฮา – เชียงใหม่ 
วนัที่ 6.  เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ – จอรเ์จยี 6 วัน 4 คืน 

 
 

รำคำแนะน ำเพยีง 35,900.- 

 

 

เดนิทำง กุมภำพันธ ์– เมษำยน 63 

 

 

 



 
 

วันที่ 1 เชียงใหม่ – โดฮำ – ทบิลิซี 
05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินเชียงใหม่  เคานเ์ตอรส์ายการบิน กาตารแ์อรเ์วย ์โดยมีเจา้หน้าที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวก  
***คณะเดินทำงวันที ่ 10 เม.ย. – 15 เม.ย 63 พร้อมกัน ณ สนำมบินเชียงใหม่ เวลำ 04.30 น.*** 

08.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน บิน กาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 823 
***คณะเดินทำงวันที ่ 10 เม.ย. – 15 เม.ย 63 ออกเดินทำง เวลำ 07.25 น. และถึงกรุงโดฮำ เวลำ 10.25 น.*** 

11.55 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร ์รอเปล่ียนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ 
16.00 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน การตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 357 
20.15 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากร เมืองทบิลิซีนัน้ เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่

ที่สดุของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำคูรำ (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ำมตควำรี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ่น ทบิลิซี มีเนือ้ที่ประมาณ 
372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมืองนีถู้กสรา้งโดย วำคตัง จอรก์ำซำลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์
จอรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศ์ตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซีเป็นศูนยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคมและ
วฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตรเ์มืองนีอ้ยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทส าคญัใน
ฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกับทวี
ยโุรป 

ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั HOTEL WEST TBILISI หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 
ทบิลิซี – มิสเคต้ำ – วิหำรจวำรี – วิหำรสเวตสิโคเวลี – ป้อมอันนำนูรี – 
คำซเบกี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้– อนุสรณส์ถำนรัสเซีย-จอรเ์จีย – กูอำดูรี 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
07.50 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้ำ (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมยัอำณำจักรไอบีเรีย (Kingdom 

of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวตัิศาสตรแ์ห่งหนึ่งของประเทศ และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชมวิหำรจวำรี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสต์
นิกายออโธดอกซ ์สรา้งขึน้เมื่อครสิตศ์ตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสักการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขน
ขนาดใหญ่ โบสถน์ีต้ัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกันคือแม่น ้ำมิควำรี (Mtkvari river) และแม่น ้ำอรักวี (Aragvi 

river) จากนั้นน าท่านชมวิหำรสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสำที่มีชีวิต(The Living Pillar 

Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิก
ชาวจอรเ์จีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่ท  าใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเชื่อ
และหนัมานบัถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสรา้ง
ยคุโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม น าท่านเดินทางต่อเพื่อชมป้อมอัน
นำนูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีก าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่รมิแม่น า้อรกัวี ถกูสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่16 – 17 ชม



 
ความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยังมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ที่ตั้ง
ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทศันียภ์าพทิวทศันอ์นัสวยงามดา้นล่างจากมมุสงูของป้อมปราการนี ้จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมืองคำซ
เบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจุบนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดำ(Stepansminda) ชื่อนีเ้พิ่งเปล่ียนเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกาย
ออโธดอกซ ์ชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและก่อสรา้งสถานที่ส าหรบัจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี 
ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าเทอรกี์ ้ ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบน เทือกเขำคอเคซัส 
(Caucasus) ที่ส าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทศันท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกดว้ย ระหว่าง
ทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) เขา้สู่ใจกลางหุบเขำคอเคซัส (Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอร์

เกตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดำ ซำเมบำ (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้ง
ขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช์ื่อดังกลางหุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคัญหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขา
คาซเบกี ้ท่ีระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่มีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิ 
ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) น าท่านชมอนุสรณส์ถำนรัสเซีย-จอรเ์จีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อ
หน่ึงคือ Russia–Georgia Friendship Monument เป็นอนสุรณส์ถานท่ีสรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณบ์่งบอกถึง
ความสมัพนัธ์อนัดีของประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทั้งหมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพ
ประวตัิศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซียไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศันอ์นัสวยงาม 
ออกเดินทางไปยงัเมืองกูดำอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงที่ส  าคญัของจอรเ์จียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway 
หรือเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัที่สดุที่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัที่จอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคมุจาก
สหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัที่ภูมิภาคนี ้ถนนแห่งประวตัิศาสตรน์ีเ้ป็น
เส้นทางที่จะน าท่านขึน้สู่เทือกเขำคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เป็นเสน้กั้น



 
ระหว่างพรมแดนรสัเซียกบัจอรเ์จีย  

ค ่ำ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั GUDAURI INN หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 
กูอำดูรี – อัพลิสต์ชิเคห์ – กอรี – พิพิธภัณฑ์สตำลิน – บอร์โจมี - บำคู
เรียนี 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่อ่างเก็บน า้ชินวำรี (Zhinvali Reservoir) และที่นี่ยงัมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานท่ีส าคญัส าหรบัน าน า้ที่เก็บไวส่้งต่อไป

ยงัเมืองหลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งท าใหช้าวเมอืงทบิลิซีมนี า้ไวด้ืม่ไว ้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองกดูาอรูี ซึ่งเป็นเมืองส าหรบัสกีรี
สอรท์ที่มีชื่อเสียง ตัง้อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสงูจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่
แห่งนีเ้ป็นแหล่งที่พกัผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางใหท้่านได้
ชมทิวทัศนอ์ันสวยงาม น าท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่น
ฐานในดินแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียไปยงัทะเลด าและต่อไปถึง
ทางตะวนัตก ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่
ที่สดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ 
และยงัมีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิต ์ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่านอิสระชมหมู่บา้นที่สรา้ง
ขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั  

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
บ่ำย น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ 

สตำลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในช่วงค.ศ. 1920 ถึง ค.ศ. 1950 โจเซฟ สตาลินถือ
ไดว้่าเป็นหนึ่งในผูน้  าสดุโหดคนหนึ่งของโลก น าท่านชมพิพิธภณัฑข์องท่านสตำลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวม
เรื่องราว และส่ิงของเครื่องใชต้่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดง
ชีวประวตัิของสตาลินตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต จากนัน้น าท่านสู่เมืองอำคำลหซ์ี (Akhaltsikhe) หรือเดิมชื่อ Lomsia ซึ่งเป็น
เมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนทัง้สองฝ่ังของแม่น า้ Potskhovi จากนัน้น าท่านเขา้ชมป้อมรำบำติ 
(Rabati Fortress) แนวป้อมปราการและปราสาทสดุอลงัการ ภายในประกอบไปดว้ยส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สรา้ง
ขึน้เมื่อศตวรรษที่ 13 ลอ้มรอบไปดว้ยอาณาเขตแนวก าแพงหินท่ีใชเ้ป็นป้อมป้องกันขา้ศึก และยงัเคยใชเ้ป็นประทบัของเจ้าชาย 
Jakhely ภายหลงัศตวรรษที่ 16 ป้อมแห่งนีก้็ไดต้กอยู่ในความครอบครองของอาณาจกัรออโตมนัและรสัเซีย จึงท าใหป้้อมแห่งนี ้
ถูกละเลยและอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมจนเมื่อปี 2012 ทางการจอรเ์จียไดบู้รณะป้อมแห่งนีข้ึน้มาใหม่อีกครัง้ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมืองบอรโ์จมี (Borjomi) ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศเล็กๆในหบุเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีย มีประชากรอาศยัอยู่
ประมาณ 15,000 คน บอรโ์จมีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในดา้นน า้แร่ระดบัโลก เพราะมีล าธารน า้ท่ีใส บริสทุธ์ิท่ีไหลมาจากยอดเขำ
บำคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ที่มีความสงูประมาณ 2,300 เมตร ที่ถูกคน้พบโดยนายทหารรสัเซีย โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อ
กันว่าถา้ดื่มน า้นีจ้ะท าใหม้ีสขุภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้และต่อมาไดเ้ริ่มมีการตัง้โรงงานผลิตและส่งออกน า้แร่
ยี่หอ้บอรโ์จมี (Borjomi) ที่มีชื่อเสียงไปยงัประเทศต่างๆ มากมาย น าท่านเที่ยวชมเมืองบอรโ์จมี (Borjomi) น าท่านเที่ยวชมสวน
บอรโ์จมี (Borjomi mineral Park) ซึ่งเป็นสวนกลางเมืองอันร่มรื่นสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองบำคูเรียนี 
(Bakuriani) 

ค ่ำ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั BAKURIANI INN หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่ 4 
บำคูเรียนี – อนุสำวรียป์ระวัติศำสตรจ์อรเ์จีย – ทบิลิซี - เมืองเก่ำทบิลิซี  - 
ขึน้กระเช้ำไฟฟ้ำชมป้อมนำริกำลำ – วิหำรศักดิ์สิทธ์ิของทบิลิซี - วิหำรซี
โอนี 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่อนุสำวรียป์ระวัติศำสตรจ์อรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีด าขนาดใหญ่ 

แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่ ส่ือถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสรา้งเมื่อปี 1985 
ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสดุเก่ียวกับพระ
คมัภีรข์องศาสนาครสิต ์ส่วนกลางเก่ียวกบัเรื่องของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จีย และส่วนบนเก่ียวกบัเหตุการณส์ าคญัต่างๆ
ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมมุสงูไดจ้ากสถานที่แห่งนี ้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านชม
ทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ที่มีความส าคัญของประวัติศาสตรม์ากมาย และมี
โครงสรา้งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของจอรเ์จีย 

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่ำทบิลิซี (Old town) น าท่านขึ้นกระเช้ำไฟฟ้ำชมป้อมนำริกำลำ(Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อม

ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยคุหลายสมยัที่ต่างผลดั
กันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศอ์ุมัยยัดของชาวอาหรบัไดต้่อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 7 
ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชื่อใหใ้หม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นกัประวตัิศาสตรย์กย่องว่าป้อมนารกิาลา
เป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมที่แขง็แกรง่และตีไดย้ากที่สดุ น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบัวิหำรศักดิส์ิทธิ์ของทบิลิซี (Holy 

Trinity Cathedral) ที่เรียกกนัว่า Sameba เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจกัรออโธดอกซจ์อรเ์จียตัง้อยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย 
สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออโธดอกซใ์นโลก จากนั้นน าท่านชมโรง
อาบน า้โบราณ หรือ อะบำนู อุบำนิ (Abanotubani) จากภายนอกเป็นสถานที่สาหรบัแช่น า้พุรอ้นที่มีแร่ถามะถัน ตามต านาน
เล่าขานว่าในสมยัพระเจา้วคัตงัที่ 1 กอรก์ซัลี่นกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักล่าว จึงท าใหค้น้พบบ่อน า้พรุอ้นแห่ง
นีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน า้เหมือนกับการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกับการอาบน า้แบบตรุกี จากนัน้น าท่านไปชมวิหำร
ซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย ออโธดอกซท์ี่ถูกสรา้งขึน้ในเมืองนี ้ชื่อของโบสถไ์ดน้ ามาจากดินแดน
อันศักดิ์สิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานท่ีแห่งนีก้็ได้มี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราว
ศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ไดถ้กูท าลายลงโดยผูท้ี่บกุรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ดว้ยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถท์ี่ไดเ้ห็น
อยู่ในปัจจบุนันีแ้ละไดม้ีการบรูณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 

ค ่ำ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOTEL WEST TBILISI หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 โบสถเ์มเคต ี– โดฮำ – เชียงใหม่ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 น าท่านชม โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาที่เบือ้ง
ล่างเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และที่พ านกัของกษัตริย ์ในบริเวณเดียวกัน ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

12.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 356 
14.45 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง 
20.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 822 

***คณะเดินทำงวันที ่ 10 เม.ย. – 15 เม.ย 63 ออกเดินทำง เวลำ 20.20 น. และถึงเชียงใหม่ เวลำ 06.15 น.*** 

วันที่ 6 เชียงใหม่ 
06.00 น. เดินทางถึง สนำมบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รำคำแนะน ำเพยีง  
เชียงใหม่ – จอรเ์จยี 

6 วัน 4 คืน โดยสำยกำรบินกำตำร ์แอรเ์วย ์(QR) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่ำนละ 

16 ก.พ. – 21 ก.พ. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 14,600.- 5,900.- 

01 มี.ค. – 06 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 14,600.- 5,900.- 

15 มี.ค. – 20 มี.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 14,600.- 5,900.- 

10 เม.ย. – 15 เม.ย. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 20,100.- 5,900.- 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 

 
 

เงือ่นไขกำรให้บริกำร 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ตอ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 
 
 
 



 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้ำทำ่นใดสนใจ ซือ้ประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพิ่มเติมกับทำง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (25 USD) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 USD) 
 

เงือ่นไขกำรช ำระค่ำทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนกำรเดินทำง 

หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจ ำเป็น 
ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จำ่ยทีเ่กิดขึน้จริง 



 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในกำรเตรียมเอกสำรย่ืนวีซ่ำและกำรย่ืนวีซ่ำ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจาก
ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 
 
 
 
 
 



 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บรษิัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษิัท
ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษิัท

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 


