
 
 

Delight Georgia 7D 4N  
ทบิลิซี เมืองถ ำ้อพัลิสตซิ์เค กอรีพิพิธภณัฑส์ตำลิน ป้อมนำริกำลำ  

ป้อมอนำนูริ คำซเบกี นัง่รถ 4WD ไปโบสถส์มินดำ ซำเมบำ  

ซิกหน์ำกิ คำวำเรลี ชิมไวน์เลิศรส มิชเคทำ 

 

พิเศษ!! นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู่ป้อมนำริกำลำ และ นัง่ 4WD สู่ภเูขำคำซเบกี 
 
 
 

ทวัรจ์อรเ์จีย : รหสั GOR18 



   

 
 
 

 

วนัแรก สนำมบินสวุรรณภมิู  
23.30 น.    พรอ้มกนัที ่ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชื่อพรอ้มรบิบิน้ใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 
03.30 น.        ออกเดนิทางสู่ เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เทีย่วบนิที ่EK377 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
 
วนัท่ีสอง ดไูบ – ทบิลิซี – มหำวิหำรโฮล่ีทรินิต้ีแห่งทบิลิซี – โรงอำบน ้ำโบรำณ – โบสถเ์มเตคิ 
06.55 น.      แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
11.00 น.         ออกเดนิทางสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบนิ FlyDubai เทีย่วบนิที ่FZ0711   

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
14.30 น.   เดินทางถึง สนำมบินทบิลิซี (Tbilisi Airport) ประเทศ

จอรเ์จีย ผ่านพธิตีรวจคนเข้าเมอืง จากนัน้น าท่านเที่ยวชม
เมอืงทบิลิซี (Tbilisi) เมอืงหลวงประเทศจอรเ์จยี เป็นเมอืงที่
ก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่5 อยู่รมิแม่น ้าคูรา (Kura River) ที่
อุดมสมบูรณ์ดว้ยแหล่งน ้าและป่าไมท้ าใหก้ลายเป็นเมอืงใหญ่
อย่างรวดเร็ว เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การปกครอง และ
วฒันธรรม รวมไปถึงการค้าและการขนส่งที่ส าคญัมาตัง้แต่
โบราณ เพราะเมอืงทบลิซิเีป็นเมอืงหนึ่งในเส้นทางสายไหม 
(Silk Road) ในตวัเมอืงทบลิิซนีัน้จะมากมายไปด้วยอาคาร
สถาปตัยกรรมโบราณจากหลากหลายยุคสมยัให้ได้เที่ยวได้
ชมกนัแบบจุใจแน่นอน น าท่านเที่ยวชมเมอืงทบลิซิทีี่ มหำ
วิหำรโฮล่ีทรินิต้ีแห่งทบิลิซ่ี (Holy Trinity Cathedral of 
Tbilisi) หรอืเป็นทีรู่จ้กัในอกีชื่อว่า โบสถซ์ำเมบำ (Sameba) 
หนึ่งในโบสถ์ส าคญัหลกัของเมอืงทบลิซิี่ที่ตัง้อนู่บนเนินอเีลยี (Elia) เป็นโบสถ์ในนิกายจอรเ์จยีนออร์โธ
ดอกซท์ีส่รา้งเสรจ็และสถาปนาในปี 2004 ตวัโบสถน์ัน้เหน็ไดช้ดัจากเกอืบทุกมุมเมอืงดว้ยขนาดทีย่ ิง่ใหญ่
และสเีหลอืงโดดเด่น จดัได้ว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก และด้วยความสูงรวมถงึ 87.1 
เมตร ท าใหเ้ป็นทีส่งูเป็นอนัดบั 3 ของนิกายออรโ์ธดอกซต์ะวนัออก ยงัเป็นโบสถท์ีง่ดงามน่าชมดว้ยศลิปะ
สไตลจ์อรเ์จยีดัง้เดมิผสมผสานกบัแบบไบเซนไทน์ ดา้นนอกโบสถ์นัน้เรยีบง่ายแต่อลงัการดว้ยโดมขนาด
ใหญ่และกางเขนสทีองที่ด้านบน ส่วนด้านในนัน้ก็สวยไม่แพ้กนัด้วยพื้นหนิอ่อนและแท่นบูชาที่ตกแต่ง
อย่างละเอยีดและประณีต พรอ้มด้วยภาพวาดที่ตกแต่งอยู่โดยรอบ จากนัน้น าท่านผ่านชม โรงอำบน ้ำ
โบรำณ (Bath House) ทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณยา่นเมอืงเก่านัน้เป็นหนึ่งในเอกลกัษณ์อยา่งหนึ่งของทบลิซิี ่โรง
อาบน ้าเหล่านี้เกดิขึน้จากน ้าพุรอ้นจากธรรมชาตทิีอุ่ดมไปดว้ยธาตุซลัเฟอรแ์ละธาตุอื่นๆ อกีมากทีช่่วยใน
เรื่องสุขภาพและช่วยให้ผ่อนคลายได้อย่างด ีในเมอืงทบลิซิี่นี้มโีรงอาบน ้าแร่รอ้นมากกว่า 60 แห่ง โรง
อาบน ้าเหล่านี้จะสงัเกตุเหน็ไดง้่ายด้วยมลีกัษณ์เป็นตวัอาคารอฐิทีม่โีดมจ านวนมากอยู่ดา้นบนพรอ้มดว้ย
ไอน ้ารอ้นที่พวยพุ่งออกมาเกอืบจะตลอดเวลา จากนัน้น าท่านไปชม โบสถเ์มเตคิ (Metekhi Church) 



   

 
 
 

 

โบสถ์แห่งนี้ทีเ่ป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ส าคญัของเมอืงนัน้ตัง้อยู่บนหน้าผารมิแม่น ้ามตควาร ี(Mtkvari) เป็น
โบสถท์ีส่รา้งในช่วงปลายศตวรรษที ่5 นอกจากเป็นโบสถแ์ลว้ยงัเป็นทีพ่ านกัของกษตัรยิ ์โบสถเ์มเตคเิป็น
โบสถ์ที่ถูกท าลายอยู่บ่อยครัง้เนื่องจากสงครามแต่ก็ได้รบัการสรา้งใหม่และบูรณะอยู่ตลอดมา จนมาถงึ
ช่วงศตวรรษที ่18 ไดม้กีารสรา้งคุกขึน้ทีใ่ต้โบสถ์ก่อนทีคุ่กจะถูกปิดลงไปในปี 1988 และไดบู้รณะโบสถ์
กลบัมาสู่สภาพเดมิ ทีด่า้นหน้าของโบสถ์มรีปูป ัน้แสนสง่าของกษตัรยิ ์Vakhtang Gorgassli ผูก่้อตัง้เมอืง
ทีก่ าลงัทรงมา้อยู ่และทีบ่รเิวณโบสถเ์มเตคินิี้เองยงัเป็นจดุชมววิเมอืงชัน้เยีย่มอกีแห่งหนึ่งเลย 

เยน็ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม ELISI hotel by GTM หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีสำม อพัลิสตซิ์เค – เมืองถ ำ้อพัลิสตซิ์เค – กอรี – พิพิธภณัฑส์ตำลิน – ทบิลิซี – ย่ำนเมืองเก่ำ – ป้อมนำ

ริกำลำ – สะพำนสนัติภำพ  
เช้ำ        บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมือง อัพลิสต์ซิเค (Uplistsikhe) เมือง
โบราณทีต่ ัง้อยู่ทางฝ ัง่ตะวนัออกของประเทศจอรเ์จยี เป็นเมอืงทีม่ ี
หลกัฐานการตัง้ถิ่นที่อยู่มาตัง้แต่ยุคเหล็กตอนต้นหรอืประมาณ 
3000 ปีก่อน ไดช้ื่อว่าเป็นหน่ึงในเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในจอรเ์จยี เคย
เป็นเมืองศูนย์กลางในช่วงสมัยอาณาจักรไอบีเรีย เป็นทัง้
ศูนยก์ลางการปกครองและศาสนาซึง่จะเหน็หลกัฐานของเมอืงเก่า

เหล่านี้ไดป้ระปรายทัว่เมอืง น าท่านชม เมืองถ ำ้อพัลิสตซิ์เค (Uplistsikhe Cave Town) เพราะเมอืงอพั
ลสิสคิเป็นเมอืงแห่งภเูขาหนิทีม่ากมายไปดว้ยอาคารทีส่รา้งโดยเจาะลกึเขา้ไปในหนิ โดยกนิพืน้ทีก่วา้งถงึ 
40,000 ตารางเมตร แมบ้า้นและอาคารทีเ่จาะเขา้ไปในหนิเหล่านี้จะไม่ไดม้กีารออกแบบหรอืตกแต่ง แต่ก็
ยงัคงความน่าทึง่ในฝีมอืการคดิและการเจาะหนิเขา้ไปเพื่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัและใชช้วีติ โดยมทีัง้บา้น หอ้ง
โถงใหญ่ อาคารทางศาสนา ที่เก็บของ และอกีมากมายที่เชื่อมกนัดว้ยทัง้ทางเดนิและอุโมงค์ภายใน ถ ้า
โบราณเหล่านี้เป็นสถานทีอ่ยูอ่าศยัของชาวจอรเ์จยีโบราณจนถงึช่วงศตวรรษที ่13 ทีถู่กบุกรกุและท าลาย
โดยมองโกล ท าให้เมอืงถูกทิ้งร้างหลงัจากนั ้้นเป็นต้นมา ภายในถ ้าเหล่านี้นัน้ได้มกีารค้นพบสิ่งของ
มากมายจะหลากหลายยุคสมยั ไม่ว่าจะเป็นทอง เงนิ เซรามกิ และเครื่องประดบัต่างๆ ซึง่สิง่ของเหล่านี้
ไดถู้กน าไปจดัแสดงทีพ่พิธิภณัฑแ์ห่งชาตทิีเ่มอืงทบลิซิีแ่ลว้ แลว้เดนิทางต่อสู่เมอืง กอรี (Gori) เมอืงทีไ่ด้
ชื่อว่าเป็น เมอืงแห่งแฟชัน่ของจอรเ์จยี เป็นหวัเมอืงหลกัในภูมภิาค เป็นหน่ึงในเมอืงโบราณก่อนจะค่อยๆ 
ขยายขึน้กลายเป็นเมอืงใหญ่ เมอืงกอรเีคยเป็นหนึ่งในเมอืงยุทธศาสตรท์างการทหารทีส่ าคญัในช่วงยุค
กลาง ปจัจุบนัเป็นเมอืงแห่งวฒันธรรมและอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตร์ที่ส าคญั เมอืงโกรยิงัเป็นบ้านเกิด
ของบุคคลส าคญัระดบัโลกอย่าง โจเซฟ สตาลนิ ผูน้ าโซเวยีตอกีดว้ย แลว้ไปเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ตำลิน 
(Stalin Museum) พพิธิภณัฑท์ีส่รา้งขึน้เพื่ออุทศิแด่ผู้น าแห่งสหภาพโซเวยีต จดัแสดงอตัชวีประวตัิของ
ท่านผูน้ าชื่อก้องโลกผูน้ี้ตัง้แต่ทีไ่ดถ้อืก าเนิดขึน้ในปี 1878 ในเมอืงกอรเีรื่อยไปจนถงึผลงานส าคญัๆ ของ
ท่านต่อสหภาพโซเวยีต ภายในพพิธิภณัฑม์จีดัแสดงทัง้สิง่ของเครือ่งใชท้ีเ่คยเป็นของสตาลนิ เฟอรน์ิเจอร์



   

 
 
 

 

ทีเ่คยอยูใ่นออฟฟิศส่วนตวั ไปจนถงึของขวญัต่างๆ ทีไ่ดร้บัมอบมา ทัง้ยงัมภีาพถ่าย ภาพวาด และขา่วใน
หนงัสอืพมิพต่์างๆ ทีเ่กีย่วกบัสตาลนิกไ็ดถู้กเกบ็รกัษาเอาไวท้ีน่ี่  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 น าท่านเดินทางกลบัสู่เมอืง ทบิลิซี (Tbilisi) เพื่อเที่ยวชม 

ย่ำนเมืองเก่ำ (Tbilisi Old Town) ทีเ่ป็นย่านประวตัศิาสตร์
ที่ส าคญัของเมอืงทบลิซิ ีที่มากไปด้วยอาคารสถาปตัยกรรม
โบราณที่ส าคัญ ทัง้ยังมีปราสาท ป้อมปราการ โบสถ์ 
พิพิธภัณฑ์ ท าให้ย่านนี้ เป็นหนึ่งในจุดหมายหลักๆ ของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายงัทบิลิซีเลย น าท่านขึ้นเคเบ้ิล
คำร์ไปยัง  ป้อมนำริกำลำ (Narikala Fortress)  ป้ อม
ปราการขนาดใหญ่ที่ตัง้ตระหง่านเหนือเมืองทบิลิซีแห่งนี้
ถอืป็นแลนดม์ารก์ส าคญัแห่งหนึ่งของเมอืงทีพ่ลาดไมไ่ด ้ป้อม
แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 โดยชาวเปอร์เซีย 
ก่อนจะมกีารต่อเตมิขยบัขยายหลายครัง้ในช่วงศตวรรษที ่7, 
ศตวรรษที่ 12 และต่อเติมครัง้ใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 16-17 
จนยิง่ใหญ่ดงัในปจัจบุนั ถอืไดว้่าเป็นป้อมในเสน้ทางสายไหม
ทีแ่ขง็แกร่งและโดดเด่นมากแห่งหน่ึง จากดา้นบนป้อมนัน้จะสามารถชมววิสวยๆ ทีน่่าทึง่ของตวัเมอืงท
บลิซิไีดอ้ย่างเตม็ทีอ่กีดว้ย จากนัน้น าท่านสู่ สะพำนแห่งสนัติภำพ (Bridge of Peace) สะพานทรงธนูที่
ใชข้า้มแม่น ้ามตควารแีห่งนี้สรา้งขึน้จากเหลก็และแก้ว ทีอ่อกแบบโดยสถาปนิดชื่อดงัชาวอติาล ีมคิาเอง 
เดอ ลุชช ีทีเ่คยออกแบบอาคารส าคญัอกีหลายๆ แห่งในจอรเ์จยีเช่น อาคารรฐัสภา กระโทรงมหาดไทย 
เป็นต้น สะพานแห่งนี้สรา้งเสรจ็สิน้ในปี 2010 มคีวามยาวรวมแล้ว 150 เมตร เป็นสะพานทีโ่ดดเด่นอยูใ่จ
กลางเมอืง โดยเฉพาะในยามค ่าคนืที่จะส่องสว่างอย่างโดดเด่นเหนือแม่น ้าด้วยแสงไฟจากหลอด LED 
กว่า 10,000 ดวง เป็นจดุไฮไลทท์ีด่งึดดูนกัท่องเทีย่วจ านวนมากแห่งหนึ่งของเมอืงเลย        

เยน็  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม ELISI hotel by GTM หรือระดบัเดียวกนั  
 
วนัท่ีส่ี  ทบิลิซี – ป้อมอนำนูริ – กดูำอรูี – คำซเบกี – นัง่รถ 4WD – โบสถส์มินดำ ซำเมบำ – ทบิลิซี 
เช้ำ        รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  ป้อมอนำนูริ (Ananuri Fortress) โดยใช้
เส้นทาง Georgian Military Highway เส้นทางหลวงหลกัจาก
จอร์เจยีสู่รสัเซียโดยผ่านเทอืกเขาคอเคซสั เป็นเส้นทางขนส่ง
สนิค้าเก่าแก่ที่เหล่าพ่อค้าได้ใช้กนัมายาวนาน และในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 20 ที่จอร์เจยีตกอยู่ใต้การปกครองของรสัเซยี ทาง
รสัเซยีกไ็ดท้ าการปรบัปรุงเสน้ทางใหด้ขีึน้และกลายเป็นเสน้ทาง
คมนาคมหลกัเส้นหนึ่ง เส้นทาง Georgian Military Highway นี้



   

 
 
 

 

ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางเทอืกเขาที่มวีวิทวิทศัน์สองข้างทางสวยและงดงามมากเส้นหนึ่ง  ให้ท่านได้ชมววิ
สวยๆ ระหว่างทาง น าท่านเขา้ชมภายใน ป้อมอนำนูริ (Ananuri Fortress) ทีเ่ป็นกลุ่มอาคารปราสาท
ขนาดใหญ่ทีอ่ยูห่่างออกไปจากเมอืงทบลิซิปีระมาณ 70 กโิลเมตร ตวัป้อมน้ีตัง้อยูโ่ดดเด่นท่ามกลางภูเขา
ทีร่ายลอ้ม อยูต่ดิทะเลสาบกวา้ง จดัเป็นชยัภมูทิีย่อดเยีย่มแห่งหน่ึง ภายในประกอบดว้ย 2 ปราสาท ป้อม
ดา้นบนจะมลีกัษณะเป็นหอคอยทรงเหลีย่มขนาดใหญ่ ส่วนป้อมดา้นล่างจะเป็นหอคอยทรงกลม แต่ป้อม
ดา้นล่างนัน้ได้ถูกท าลายเสยีหายไปเสยีมากแลว้ ภายในนี้ยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีส่รา้งในช่วงศตวรรษที ่17 
ป้อมปราการอนานูรน้ีิเป็นป้อมป้องกนัเมอืงทีไ่ดต้ัง้รบัการโจมตมีาหลายต่อหลายครัง้ในช่วงหลายรอ้ยปีที่
ผ่านมาแต่กย็งัยนืหยดัมาไดอ้ย่างมัน่คงจนถงึปจัจุบนั และกไ็ดก้ลายเป็นสถานที่ท่องเทีย่วยอดนิยมแห่ง
หน่ึงเลยทีเ่ดยีว ทัง้ดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัน่าทึ่ง และววิทวิทศัน์อนัสวยงามโดยรอบป้อมที่สามารถชมได้
อยา่งไมม่เีบื่อเลย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง กดูำอรูี (Gudauri) เป็นมคีวามสงูเหนือระดบัน ้าทะเลถงึ 
2,200 เมตร มอืงกูดาอูรเีป็นเมอืงแห่งสกรีสีอรท์ทีเ่ป็นทีน่ิยมมากในบรเิวณแถบเทอืกเขาคอเคซสั ในช่วง
เดอืนธนัวาคมถงึเมษายนจะมากมายไปดว้ยนกัท่องเทีย่วทีม่าเล่นสกแีละกจิกรรมฤดหูนาวอื่นๆ   

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
น าท่านเดินทางต่อสู่เมือง คำซเบกี (Kazbegi) หรือชื่อใหม่ที่
เรยีกว่า สเตปันสมินดำ (Stepantsminda) เมอืงเลก็ๆ ทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของจอร์เจยี ตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่ที่ความสูง 
1,740 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล รายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสงูเกอืบ
ทุกด้าน ท าให้เมืองคาซเบกีมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นแม้
ในช่วงฤดรูอ้น เป็นหน่ึงในเมอืงท่องเทีย่วในเทอืกเขาคอเคซสั น า
ท่าน ขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ขึ้นไปบนภูเขาคาซเบกี เพื่อชม โบสถ์สมินดำ ซำเมบำ 
(Tsminda Sameba) หรอือีกชื่อคอื โบสถเ์กอเกติทรินิต้ี (Gergeti Trinity Church) เป็นโบสถ์นิกาย
จอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซแ์ห่งนี้ตัง้อย่างโดดเด่นอยู่บนเนินเขาเหนือเมอืงคาซเบกีทีค่วามสูงถงึ 2,170 เมตร
เหนือระดบัน ้าทะเล โบสถ์แห่งนี้ได้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ถือเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ส าคญัของ
จอรเ์จยี แมก้ระทัง่ในช่วงทีอ่ยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวยีตทีห่า้มกจิกรรมทางศาสนาทัง้หมด 
แต่โบสถ์แห่งน้ีก็ยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮติไม่เปลี่ยนแปลง ปจัจุบนัโบสถ์ได้กลบัมาด าเนินการทาง
ศาสนาดงัเดมิและยงัคงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่วจ านวนมากจากทัว่โลก จากนัน้น าท่าน
กลบัสู่เมอืง ทบิลิซี  

เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม ELISI hotel by GTM หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีห้ำ ซิกหน์ำกิ – ก ำแพงแห่งซิกหน์ำกิ – อำรำมบอดบี – คำวำเรลี – ชิมไวน์ – ทบิลิซี – Gallerie Mall 
เช้ำ        รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ไดเ้วลาแลว้เดนิทางสู่เมอืง ซิกห์นำกิ (Sighnaghi) เมอืงเลก็ๆ บนเนินเขาในฝ ัง่ตะวนัออกของประเทศ
จอรเ์จยี แมจ้ะเป็นหนึ่งในเมอืงทีเ่ลก็ทีสุ่ดของจอรเ์จยี แต่กจ็ดัเป็นหวัเมอืงหลกัเมอืงหนึ่งและเป็นหนึ่งใน
เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมดว้ยจุดเด่นของเมอืงนี้ทีน่อกจากจะมากดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วและประวตัศิาสตร์



   

 
 
 

 

น่าสนใจแลว้ เมอืงซหิน์ากยิงัเป็นเมอืงหลกัในการปลกูองุน่และผลติไวน์ชัน้น าของประเทศ และแน่นอนว่า
ววิทวิทศัน์โดยรอบเมอืงก็สวยและน่าสนใจไม่แพเ้มอืงไหนๆ เช่นกนั น าท่านชมและถ่ายรูปกบั ก ำแพง
แห่งซิกห์นำกิ (Great Wall of Sighnaghi) เป็นก าแพงเมอืงโบราณที่เป็นส่วนหน่ึงของป้อมปราการ
ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่18 และดว้ยความยาวกว่า 4 กโิลเมตรทีเ่กอืบลอ้มรอบเมอืงท าให้ดูไปแลว้เหมอืน
ก าแพงเมอืงจนีขนาดย่อมทเีดยีว ตวัก าแพงนัน้จะประกอบไปด้วย 23 หอคอย และ 6 ประตู บรเิวณ
ก าแพงและหอคอยนัน้ได้สามารถขึ้นไปได้ในบางส่วน และที่ด้านบนนัน้จะได้เห็นทัง้วิวเมืองและ
ทศันียภาพโดยรอบเมอืง จากนัน้น าท่านไปชม อำรำมบอดบี (Bodbe Monastery) หรอืชื่อเต็มๆ คอื 
อำรำมเซนต์นีโนแห่งบอดบี (Monastery of St. Nino at Bodbe) เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกาย
จอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ์ เดมิแล้วสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 9 ภายในเป็นหลุมศพของเซนต์นีโน ผู้น าศาสนา
ครสิต์เขา้มาเผยแพร่สู่จอรเ์จยีในช่วงศตวรรษที่ 4 ตวัอารามได้รบัการดูแลรกัษาอย่างดก่ีอนจะท าการ
ปรบัปรุงและบูรณะครัง้ใหญ่ในศตวรรษที ่17 ปจัจุบนัเป็นอารามชแีละสถานทีป่ระวตัศิาสตรท์างศาสนาที่
ส าคญัมากแห่งหนึ่งของจอรเ์จยี ภายในอารามนัน้ประกอบไปด้วยโบสถ์ 2 หลงั หอระฆงัที่สูงเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ มสีวนสวยใหไ้ดเ้ดนิชมในบรเิวณรอบๆ อกีดว้ย 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง คำวำเรลี (Kvareli) เมอืงที่ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเทอืกเขาคอเคซสั ท าให้สามารถ
มองเหน็ววิงามๆ ของเทอืกเขาคอเคซสัไดอ้ย่างเตม็ที ่เมอืงคาวาเรลยีงัเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีรู่จ้กัดใีนดา้นการ
ผลติไวน์แบบดัง้เดมิ ท าใหใ้นบรเิวณเมอืงนัน้มากมายไปดว้ยโรงผลติไวน์ และพลาดไม่ไดก้บักจิกรรมที่
ใหท้่านไดร้่วม ชิมไวน์ รสชาตเิยีย่มทีเ่ป็นหนึ่งในผลติภณัฑท์ี่ขึน้ชื่อมากของเมอืง จากนัน้น าท่านกลบัสู่
เมอืง ทบิลิซี (Tbilisi) เพื่อใหท้่านได ้อิสระช้อปป้ิงท่ี Galleria Mall อย่างเตม็ทีใ่นหา้งสรรพสนิค้าใหญ่
ถงึ 8 ชัน้ ซึ่งมากไปด้วยรา้นค้ามากมายทัง้แบรนด์เนมชื่อดงัจากทัว่โลก รวมถงึแบรนด์จอรเ์จยีเองก็ม ี
เช่น Guess, Lacoste, Levi’s, Superdry, Timberland, Calvin Klein และอีกมากมาย ยงัมีร้านอาหาร 
รา้นกาแฟ และคาเฟต ์ใหเ้ลอืกทานกนัตามใจชอบ     

เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม ELISI hotel by GTM หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีหก มิชเคทำ – อำรำมจวำรี – มหำวิหำรสเวทิชโคเวลิ – สนำมบินทบิลิซี 
เช้ำ        รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านไปยงัเมอืง มิชเคทำ (Mtskheta) หนึ่งในเมอืงที่เก่าแก่
ทีสุ่ดในจอรเ์จยี โดยมกีารก่อตัง้เมอืงมาตัง้แต่สมยัยงัเป็นชนเผ่า
โบราณเมื่อกว่า 2,500 ปีก่อน เป็นเมอืงหลวงของจอรเ์จยีในช่วง
ก่อนครสิตศกัราช 500 ปีจนถงึศตวรรษที่ 5 เคยเป็นศูนยก์ลาง
ของศาสนาครสิต์ในอาณาจกัรไอบเีรยี และได้ชื่อว่าเป็น 'เมอืง
ศักดิส์ ิทธิ'์ ที่มากมายด้วยอาคารสถาปตัยกรรมที่เป็นเหมือน
อนุสรณ์ทางศาสนาและประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัอย่างยิง่เช่น โบสถ์ 
วหิาร ป้อมโบราณ จงึได้ขึ้น่ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ



   

 
 
 

 

ยูเนสโก้ในปี 1994 น าท่านชม อำรำมจวำรี (Jvari Monastery) หนึ่งในอนุสรณ์ทางศาสนาและ
ประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัและเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก อารามทีต่ ัง้อยู่
บนภูเขาเหนือหน้าผาสูงแห่งนี้เป็นอารามในศาสนาครสิต์นิกายจอรเ์จยีนออร์โธดอกซ์ที่ก่อตัง้มาตัง้แต่
ศตวรรษที ่6 แมจ้ะก่อตัง้มากว่า 1,400 ปี ความส าคญัของอารามแห่งนี้กย็งัไม่เสื่อมคลายแต่กลบัเพิม่ขึน้
ตามกาลเวลา และดงึดูดชาวครสิต์และนักแสวงบุญจ านวนมากใหเ้ดนิทางมาเคารพ เพราะเชื่อกนัว่าตรง
จุดที่โบสถ์ตัง้อยู่นัน้เคยเป็นที่ตัง้ของกางเขนไม้ศักดิส์ ิทธิน์ัน่เอง ในช่วงยุคกลางตอนปลายได้มีการ
ก่อสร้างก าแพงหินเพิ่มเติมขึ้นมา และเมื่อมาถึงยุคสหภาพโซเวียตก็ได้ถูกยกให้เป็นอนุสรณ์สถาน
แห่งชาติ และได้รบัการบ ารุงรกัษาดูแลอย่างดีเรื่อยมา จากนัน้น าท่านชม มหำวิหำรสเวทิชโคเวลิ 
(Svetitskhoveli Cathedral) อีกหนึ่งโบสถ์ส าคญัที่ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตัง้อยู่ในย่าน
เมอืงเก่าของมชิเทคา เป็นหนึ่งในสถาปตัยกรรมชัน้เยี่ยมของยุคกลางตอนต้น เป็นโบสถ์ที่ได้รบัการ
เคารพและเป็นเหมอืนศูนยก์ลางศาสนาในภูมภิาคนี้เลย โบสถ์ดัง้เดมินัน้ได้สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 4 แต่
ได้รบัความเสยีหายหลายต่อหลายครัง้ในช่วงที่ถูกรุกรานจากชนชาติต่างๆ ส าหรบัตวัโบสถ์ที่เห็นใน
ปจัจุบนันัน้ไดถู้กสรา้งขึน้ในช่วงต้นศตวรรษที ่11 เป็นแบบโบสถ์สูง 3 ชัน้ขนาดใหญ่ มโีดมสูงอยู่ดา้นบน 
แมดู้เรยีบง่ายดว้ยดว้ยอฐิสพีื้นและตกแต่งไม่มาก แต่กย็งัคงความสง่าเอาไวอ้ยู่มาก ภายในตกแต่งด้วย
ภาพจติรกรรมฝาหนังที่น่าทึ่ง และรูปป ัน้งดงาม โบสถ์แห่งน้ียงัเป็นสถานที่ฝงัศพของบุคคลส าคัญ 
กษตัรยิห์ลายพระองค ์และราชวงศข์องจอรเ์จยีกไ็ดถู้กฝงัลงทีน่ี่เอง 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
  น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน เดินทำงกลบัประเทศไทย 
16.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบนิ FlyDubai เทีย่วบนิที ่

FZ0712  แวะเปลีย่นเครือ่ง (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
20.15 น. ถงึสนามบนิ เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
22.35 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK374 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
 
วนัท่ีเจด็ สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  
07.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 

 
 
 
 
 



   

 
 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
 
 
 
 
 
 

เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 7,000 บาท 
 
 อตัรำน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) และ สายการบนิ FlyDubai 
✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรำน้ีไม่รวม 

✗ ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% กรณีต้องกำรใบเสรจ็ (เฉพำะในกรณีกรุป๊เหมำหรือตดักรุป๊
เท่ำนัน้) 

✗ ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำในกรณีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนดให้ 20 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวัต่ำงๆ นอกรำยกำร อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด และค่ำเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน ท่านละ 3 ดอลล่ารส์หรฐั  / คน / วนั 

✗ คนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ดอลล่ารส์หรฐั / คน / วนั 

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน  
  
เง่ือนไขในกำรจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
  

 

วนัเดินทำง รำคำ 

ธนัวำคม 1-7 ธ.ค. / 2-8 ธ.ค. 2562 37,900 



   

 
 
 

 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมำยเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปญัหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php

