
  1  FINAL CALL TO GEORGIA จอร์เจีย 6 DAYS 4 NIGHTS  BY QR[GQ3TBS-QR003] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทบิลิซี|คาซเบกี|้อพัลิสต์ชิเคห์ | กอร่ี |พิพิธภณัฑ์ของท่านสตาลิน | อนุสาวรีย์ประวตัิศาสตร์จอร์เจีย| 
บอร์โจมี|ป้อมราบาติ|ช้อปปิง้ห้าง East Point|พกับนสกีรีสอร์ทหรือพกับนคาซเบกี ้| 

บินสายการบิน Full service ระดบั 5 ดาว 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

FINAL CALL TO GEORGIA 

 จอร์เจีย6DAYS 4NIGHTS 

 เดินทาง มกราคม–เมษายน63 

ราคาแนะน าเพียง  39,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ - โดฮา – ทบิลิซี 

วนัที่ 2.ป้อมอนันานูรี –คาซเบกี ้– นั่งรถ 4WD  - โบสถ์เกอร์เกตี ้– กูดาอารี - พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซสั 

วนัที่ 3. อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – กอร่ี - พิพิธภณัฑ์ของท่านสตาลิน – อพัลิสต์ชิเคห์ – เมืองอาคาลห์ซี – ป้อมราบาติ – บอร์โจมี – สวนบอร์โจมี 

วนัที่ 4.ทบิลิซี – อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาลา – เมืองเก่าทบิลิซี - โรงอาบน า้โบราณ - ชมการแสดงพืน้เมือง 

วนัที่ 5. วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถ์เมเคตี – วิหารซีโอนี - ถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point 

วนัที่ 6. โดฮา - กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ -โดฮา – ทบิลิซี 
06.30น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Qสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ โดย
มีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก  
** คณะออกเดินทางคัง้แต่วันท่ี 04 เม.ย. 63 พร้อมกันเวลา 06.00 น.** 

09.25น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 831 

** คณะออกเดินทางคัง้แต่วันท่ี 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 09.05 น. และ เดินทางถึงเวลา 12.40 น. ** 

13.05น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า รอเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อ  

16.00 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR357 

20.15 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนัน้ เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ที่สดุของจอร์เจีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura)หรือเรียกว่า แม่น า้มตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน ทบิลิซิ มีเนือ้ที่ประมาณ 
372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนีถู้กสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali)กษัตริย์
จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สังคมและ
วฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยงัมีบทบาทส าคัญใน
ฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีป
ยุโรป 

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พกั BEST WESTERN CITY CENTERหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2 
ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี ้– น่ังรถ 4WD  - โบสถ์เกอร์เกตี ้– กูดาอารี - พัก
โรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri)ไปตามทางเส้นทางหลวงที่ส าคัญของจอร์เจียที่มีช่ือว่า Georgian Military 

Highway หรือเส้นทางส าหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึน้ในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การ
ควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรั สเซียมายังที่ภู มิภาคนี  ้ถนนแห่ง
ประวัติศาสตร์นี เ้ป็นเส้นทางที่จะน าท่านขึน้สู่เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยู่ระหว่างทวีปยุโรป 
และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ที่มีความยาวประมาณ 1 ,100 กม. ที่เป็น
เส้นกัน้ระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอร์เจีย ระหว่างทางน าท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress)ป้อมปราการเก่าแก่ มี
ก าแพงล้อมรอบตัง้อยู่ริมแม่น า้อรักวี ถูกสร้างขึน้ในสมยัศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลงัที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง ซ่ึง
เป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าให้เห็นทศันีย์ภาพทิวทศัน์อนัสวยงามด้านล่าง
จากมมุสูงของป้อมปราการนี ้รวมถึงอ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานที่ส าคัญส าหรับน าน า้ที่
เก็บไว้ส่งต่อไปยงัเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซ่ึงท าให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน า้ไว้ด่ืมไว้ น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองกูดาอูรี ซ่ึงเป็น
เมืองส าหรับสกีรีสอร์ทที่มีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสงูจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2 ,100 
เมตร สถานที่แห่งนีเ้ป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซ่ึงจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่าง
ทางให้ท่านได้ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi)หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ช่ือนีเ้พิ่ง

เปลี่ยนเม่ือปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศัยและก่อสร้างสถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนาขึน้ 
เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เทอร์กี ้ถือเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่ส าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิวของ
ยอดเขาคาซเบกีอ้ีกด้วย จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) น าท่านชม
ความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (TsmindaSameba) สร้างด้วย
หินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ช่ือดงักลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ส าคญัหนึ่งของประเทศ
จอร์เจีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดับความสูงจากน า้ทะเล 2 ,170 เมตร (***ในกรณีที่ มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถ
เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก GUDUALI INNหรือเทียบเท่า*** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) ซ่ึงตัง้อยู่ใน

เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที่โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางขึน้ไปได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ขอย้ายไปพักท่ีเมือง Gudauri แทน *** 

วันท่ี 3 
อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย– กอร่ี - พพิิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน –อัพลิสต์
ชิเคห์–เมืองอาคาลห์ซี–ป้อมราบาติ–บอร์โจมี – สวนบอร์โจม ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่ านชมอนุสรณ์ สถานรัสเซีย -จอร์เจีย(Memorial of Friendship)หรืออีก ช่ือห น่ึงคือ Russia–Georgia Friendship 

Monumentเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสมัพันธ์อนัดีของประเทศจอร์เจีย
และประเทศรัสเซีย โครงสร้างทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและ
ประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี 
(Gori) ซ่ึงอยู่ทางด้านทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนีเ้ป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่
ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเร่ืองความโหดเหีย้มในการปกครองในเมือง
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กอรีแห่งนี ้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานที่รวบรวมเร่ืองราว และสิ่งของเคร่ืองใช้
ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลิน
ตัง้แต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอัพลิสต์ชิเคห์(Uplistsikhe) ซ่ึงเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ถ่ินฐานในดินแดนแถบ

นีกั้นมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวันตก 
ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซ่ึงส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สุด ประกอบไป
ด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีห้องต่างๆ 
ซ่ึงคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้ านที่สร้างขึน้จากถ า้นีต้าม
อธัยาศยัจากนัน้น าท่านสู่เมืองอาคาลห์ซี(Akhaltsikhe) หรือเดิมช่ือ Lomsia  ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ
จอร์เจีย ตัง้อยู่บนทัง้สองฝ่ังของแม่น า้ Potskhoviจากนัน้น าท่านเข้าชมป้อมราบาติ(Rabati Fortress) แนวป้อมปราการและ
ปราสาทสุดอลังการ ภายในประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สร้างขึน้เม่ือศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบไปด้วย
อาณาเขตแนวก าแพงหินที่ใช้เป็นป้อมป้องกันข้าศึก และยังเคยใช้เป็นประทับของเจ้าชาย Jakhelyภายหลังศตวรรษที่ 16 ป้อม
แห่งนีก็้ได้ตกอยู่ในความครอบครองของอาณาจักรออโตมันและรัสเซีย จึงท าให้ป้อมแห่งนีถู้กละเลยและอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม
จนเม่ือปี 2012 ทางการจอร์เจียได้บูรณะป้อมแห่งนีข้ึน้มาใหม่อีกครัง้จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี (Borjomi) ซ่ึงเป็น
เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 15,000 คน บอร์โจมีเป็นเมืองที่มี
ช่ือเสียงในด้านน า้แร่ระดบัโลก เพราะมีล าธารน า้ท่ีใส บริสุทธ์ิที่ไหลมาจากยอดเขาบาคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ที่มีความสูง
ประมาณ 2,300 เมตร ที่ถูกค้นพบโดยนายทหารรัสเซีย โดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกันว่าถ้าด่ืมน า้นีจ้ะท าให้มีสุขภาพแข็งแรงและ
สามารถรักษาโรคร้ายได้และต่อมาได้เร่ิมมีการตัง้โรงงานผลิตและส่งออกน า้แร่ย่ีห้อบอร์โจมี (Borjomi) ที่มีช่ือเสียงไปยงัประเทศ
ต่างๆมากมายน าท่านเที่ยวชมสวนบอร์โจมี(Borjomi mineral Park) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัBORJOMI PALACEหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
ทบิลิซี – อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่  ป้อมนา
ริกาลา –เมืองเก่าทบิลิซี - โรงอาบน า้โบราณ - ชมการแสดงพืน้เมือง 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี (Tbilisi)ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura)หรือ

เรียกว่า แม่น า้มตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน ทบิลิซิ มีเนือ้ที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน 
เมืองนีถู้กสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali)กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ใน
คริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองนี ้
อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความ
ได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia)ซ่ึงมีลักษณะเป็นแท่งหินสีด าขนาด

ใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงัก่อสร้างเม่ือปี 1985 
ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเ ก่ียวกับ
พระคัมภัร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเก่ียวกับเร่ืองของข้าราชการชนชัน้สูงของจอร์เจีย และส่วนบนเก่ียวกับเหตุการณ์ส าคัญ
ต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมมุสงูได้จากสถานที่แห่งนี ้จากนัน้น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซีน าท่านเที่ยว
ชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town)น าท่านขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress)ซ่ึงเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาด
ใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สร้างขึน้ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมยัที่ต่างผลดักันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ 
บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศ์อุมยัยดัของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ช่ือให้ใหม่
ว่า NarinQalaแปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress)นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสาย
ไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สดุจากนัน้น าท่านชมโรงอาบน า้โบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani)เป็นสถานที่สาหรับ
แช่น า้พุร้อนที่มีแร่ถามะถัน ตามต านานเล่าขานว่าในสมยัพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กัซลี่นกเหย่ียวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณ
ดังกล่าว จึงท าให้ค้นพบบ่อน า้พุร้อนแห่งนีข้ึน้ ลักษณะคล้ายโรงอาบน า้เหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุ่ นผสมรวมกับการ
อาบน า้แบบตุรกี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
**พิเศษพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองของประเทศจอร์เจีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ** 

 ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัBEST WESTERN CITY CENTERหรือเทียบเท่า 

 
 

วันท่ี 5 
วิหารจวารี–วิหารสเวติสโคเวลี–โบสถ์เมเคตี–วิหารซีโอนี - ถนนจาน ชาเดอ
น่ี - ห้าง East Point 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta)ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจกัรไอบีเรีย (Kingdom of 

Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 
20 กม. เมืองนีถื้อได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery)หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก 
สร้างขึน้เม่ือคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์ มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี ้
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ตัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกันคือแม่น า้มิควารี (Mtkvari river) และแม่น า้อรักวี (Aragvi river) จากนัน้น าท่านชม
วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral)หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 
โบสถ์แห่งนีถื้อเป็นศูนย์กลางทางศาสนาท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdzeมีขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเช่ือและหนัมานับถือศาสนาคริสต์ และให้
ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church)เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบือ้ง

ล่างเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พ านักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกันจากนัน้น าท่านเดินทางกลับสู่
เมืองทบิลิซีจากนัน้น าท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral)ซ่ึงเป็นโบสถ์หลงัใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึน้ในเมือง
นี ้ช่ือของโบสถ์ได้น ามาจากดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่แห่งนีก็้ได้ม่ีช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี 
(Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึน้ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกท าลายลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึน้ใหม่หลายครัง้
ด้วยกัน จนกระทัง่เป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบนันีแ้ละได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัถนน
จาน ชาเดอนี่  (Jan sharden street) เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวฒันธรรม ต่อมาศตวรรษ
ที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนช่ือ ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardinปัจจุบนัถนนสายนี ้
เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพืน้เมือง ร้านกาแฟมากมาย บริเวณนีจ้ะมีบ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้าน
อาหารแล้วยงัมีพ่อค้าแม่ค้าน าสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศัยจากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง
ห้าง East Pointซ่ึงเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย 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, ZARAและอ่ืนๆอีกมากมาย 

18.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์ เที่ยวบินที่ QR 358 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเคร่ือง 

วันท่ี 6 โดฮา - กรุงเทพฯ 
02.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์ เที่ยวบินที่ QR 980 

** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 28 มี.ค. 63 จนถึงคณะออกเดินทางวันท่ี 25 เม.ย.  ออกเดินทางเวลา 02.05 น. และ เดินทางถึงเวลา 12.55 น. ** 

** คณะออกเดินทางวันท่ี 09 – 14  พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 01.40 น. และ เดินทางถึงเวลา 12.55 น. ** 

** คณะออกเดินทางวันท่ี 16– 21, 23-28 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 02.40 น. และ เดินทางถึงเวลา 13.30 น. เท่ียวบินท่ี QR 836** 

** คณะออกเดินทางวันท่ี 30 พ.ค.– 04มิ.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.15 น. และ เดินทางถึงเวลา 13.30 น. เท่ียวบินท่ี QR 836** 

12.55 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพียง :FINAL CALL TO GEORGIA   
จอร์เจีย6 DAYS 4 NIGHTSโดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR) 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

วนัที่ 25 - 30ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

วนัที่ 22 – 27  ก.พ. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

วนัที่ 29 ก.พ. - 05มี.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

วนัที่ 07 – 12  มี.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

วนัที่ 14 – 19  มี.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

วนัที่ 21 – 26  มี.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

วนัที่ 28มี.ค. - 02เม.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

วนัที่ 04 – 09  เม.ย. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 20,115.- 5,900.- 

วนัที่11 – 16 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 20,090.- 5,900.- 

วนัที่ 25 – 30  เม.ย. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 20,115.- 5,900.- 

วนัที่ 09 – 14  พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

วนัที่ 16 – 21  พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

วนัที่ 23 – 28  พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

วนัที่ 30พ.ค. - 04มิ.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 17,090.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  
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บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 
 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั ง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
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 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (30USD) 
6. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (18 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่ มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 


