
 

 

รหัสทัวร PVC1900735 
ทัวรจอรเจีย THE GREEN NATURE OF GEORGIA 
8 วัน 4 คืน (KC) 
ป�อมอันนานูรี     อางเก็บนํ้าชินวารี     โบสถเกอเกติ 

พิพิธภัณฑของสตาลิน     สะพานแหงสันติภาพ เมืองทบิลิซ ี
อุพลิสชิเค หน่ึงในเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย 
มหาวิหารบากราติ        มหาวิหารจวารี     วิหารสเวติสเคอเวรี 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 BKK – ALA – TBS  ✈ ✈ - ASTORIA HOTEL  
@TBILLISI 

2 ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อ่างเก็บนํ�าชินวารี - คสัเบกิ     X X X GUDAURI INN HOTEL 
@GUDAURI 

3 กูดาอูร ี GUDAURI – GORI – KUTAISI   X X X TSKABULTO SPA RESORT HOTEL 
@KUTAISI 

4 KUTAISI – BATUMI  X X X WORLD PALACE HOTEL 
@BATUMI 

5 BATUMI – CHARDAKHI – TBILISI X X X ASTORIA HOTEL 
HOTEL@TBILLISI 

6 TBILISI – MTSKHETA - TBILISI X X X ASTORIA HOTEL  
@TBILLISI 

7 TBILISI - ALMATY X - -  

8 BKK ✈ ✈ -  



 

 

จอร์เจีย เป็นประเทศที�อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องรัสเซีย ครั� งหนึ�งจอร์เจียเคยเป็นประเทศในสหพนัธรัฐรัสเซีย
มาก่อน ซึ�งประเทศจอร์เจียมีประวติัศาสตร์ที�ถูกปกครองโดยหลายชาติพนัธม์าอยา่งยาวนาน ตั�งแต่เปอร์เซีย มองโกเลีย 
เอเชียกลาง และรัสเซีย จนกระทั�งไดเ้ป็นประเทศจอร์เจียอยา่งในปัจจบนั ดว้ยประวติัศาสตร์ของจอร์เจียที�ผา่นการ
ปกครองมาหลายชาติหลายวฒันธรรม ทาํใหจ้อร์เจียมีวิถีการกินดื�มที�ผสมผสาน อาหารมีเนื�อสตัวแ์ละผกัสลดัแบบ
ยโุรปในขณะเดียวกนักเ็นน้การกินแป้งแบบชาวเอเชียกลาง ผูค้นจอร์เจียมีผิวขาวใสแบบยโุรป จมกูโด่งมากเหมือน
เปอร์เซีย ตวงตากลมโต มองแลว้กึ�งยโุรปกึ�งแขก ในมื�ออาหารจะมีเนื�อสัตวห์ลากชนิดและผกัเป็นส่วนใหญ่ ซึ�งแทบทกุ
มื�ออาหารจะมีแป้งเป็นจานนาํไม่เนน้ขา้วเหมือนไทยเรา 
 เรียนรู้ วฒันธรรม วิถีความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมดงัเดิมของชาวจอร์เจียกนั  
สมัผสัอาหารเพื�อสุขภาพ ที�อุดมไปดว้ยผกัและเครื�องเทศ ซึ�งจอร์เจียเป็นประเทศทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง
รัสเซีย อาหารจะไดร้ับอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียกลางผสมกนัแบบลูกครึ� ง และกลายเป็นอาหารยอด
นิยมและรู้จกัแพร่หลายตั�งแต่สมยัสตาลิน ผูน้าํสหภาพโซเวียตผูสื้บอาํนาจต่อจากเลนิน ที�นาํเอาอาหารชาติ
ตวัเองเขา้มา จนเกิดเป็นร้านอาหารจอร์เจียมากมาย 

นอกจากนี�จอรเ์จยียงัมชีื�อเสยีงมาก เกี�ยวกบัไวน์และนํ�าแร่ เเต่เสยีดายที�เราจะไมพ่บเจอสนิคา้เหล่านี�มาก
นกั เพราะความขดัแยงัทางนโยบายทางการเมอืงตั �งแตส่ิ�นสดุสหภาพโซเวยีต 
โดยบนโต๊ะอาหารของชาวจอร์เจียจะแบ่งเป็น ของทานเล่นก่อนมื�ออาหาร, อาหารจานหลกั, ซุป, สลดั,
ขนมหวาน 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

��.�� น.คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแลในการตรวจ
เอกสารการเดินทาง เคานเ์ตอรข์องสายการบินแอร ์อสัตาน่า 

10.15 น.✈ ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอลัมาตี�  (ALA) ท่าอากาศยานนานาชาติของคาซคัสถาน  
โดยสายการบินแอร ์อสัตาน่า เที�ยวบินที� KC932 (ใชเ้วลาบิน 7 ชั �วโมง 15 นาที) 

 
16.25 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอลัมาตี�  (ALA) ทา่อากาศยานนานาชาติของคาซคัสถาน  
          ห่างจากกรุงอลัมาตไีปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร (รอเปลี�ยนเครื�อง) สู่เมืองทบิลิซี ประเทศ
จอรเ์จยี 
��.�� น.✈ ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิชิ ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบินแอร ์อสัตาน่า เที�ยวบินที� KC139 

(ใชเ้วลาบินโดยประมาณ � ชั �วโมง �� นาท ี พกัผอ่นรบัประทานอาหารบนเครื�องบิน) 
21.40 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทบิลิซิ TBILISI  (TBS) ประเทศจอรเ์จยี  

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�นรอตอ้นรบั ณ 
ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้ จากนั�นนาํท่านดินทางเขา้สู่ตวั เมืองทบิลิซี และเดินทางไปยงัโรงแรมที�พกั ให้
ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศัย 
นาํทา่นเดินทางเขา้สู่ที�พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI ระดบั � ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

วนัแรก   กรุงเทพ -  อลัมาตี�  ALA – ทบิลชิิ TBS   (-/-/-)                          



 

 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านออกเดินทางไปตามเสน้ทางหลวงของจอรเ์จียที�มีชื�อวา่ Georgian Military Highway ถนนสายนี� เป็นถนน
สายสําคญัที�สุดที�ถูกสรา้งขึ� นในสมยัที�จอรเ์จียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื�อใชเ้ป็นเสน้ทางหลัก
ในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัที�ภมิูภาคนี�  ถนนแหง่ประวติัศาสตรนี์� เป็นเสน้ทางที�จะ 
 
 
นาํท่านขึ� นสู่ เทือกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) เป็น
เทือกเขาที�ตั�งอยูร่ะหวา่งทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดว้ย � ส่วน คือ
เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย  
ระหวา่งทางนําท่านแวะ ชมป้อมอนันานูรี (Anauri Fortress) ป้อม
ปราการอนัเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ� นในสมยัศตวรรษที� ��-�� ชมร่องรอยของ
ซากกาํแพงที�ลอ้มรอบป้อมปราการแหง่นี� ไวเ้ปรียบเสมือนม่านที�ซ่อนเรน้
ความงดงามของโบสถ ์� หลงัที�ตั�งอยูภ่ายใน ซึ�งเป็นโบสถของชาวเวอรจ์ิน 
ภายในยงัมี หอคอยทรงสี�เหลี�ยมใหญ่ที�ตั�งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี� จะมองทศันียภาพที�สวยงาม
ของ  
อ่างเก็บนํ�าชินวารี (ZHINVALI)ที�ซึ�งทาํใหช้าวเมือง 
ทบิลิซีมีนํ�าไวดื้�มไวใ้ฃแ้ละชื�นชมทศันียภาพทิวทศัน์ ของภูเขาลอ้มรอบสถานที�แห่งนี�  จากนั�นออกเดินทางต่อไป
ตามเสน้ทางหลวง ริมฝั�งแม่นํ�า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที�ระดบัความสูง �,��� เมตร บนเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ 
เพื�อเดินทาง สู่เมืองคสัเบกิ (KAZBEGI) ความสูงที� �,���เมตร หรือในปัจจุบนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา 
(Stepansminda) ชื�อนี� เพิ�งเปลี�ยนเมื�อปี ���� นี� แต่คนมกัจะเรียกติดปากกนัอยูว่่า คสัเบกิอยู ่เมืองนี� อยูห่่างจาก
เมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ ��� กิโลเมตร ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเที�ยวบนเทือกเขาคอเคซสัที�สาํคญัของ
ประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทศัน์ที�สวยงามโดยรอบ รวมทั�งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคสัเบกิอีกดว้ย  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ�น  
จากนั�นเปลี�ยนยานพาหนะเป็นรถขบัเคลื�อน � ลอ้ นั �งรถจิ�ป �X4 1คนั ขึ� นไดป้ระมาณ � ทา่นเท่านั�น  
เพื�อขึ� นเขาไปชมโบสถ ์ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเ้วลาราว 30 นาที สู่เนินเขา ที�ตั�งของโบสถส์มินดา ซา
เมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถเ์กอเกต ิ(GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถ์ชื�อดงักลางหุบเขา
คอเคซสั ซึ�งเป็นสญัลักษณ์สาํคญัหนึ�งของประเทศจอรเ์จีย โบสถค์ริสตนิ์กายจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซเ์กา่แกนี่�  สรา้ง
ดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั�งแต่ศตวรรษที� 14 บนยอดเขาที�มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับนํ�าทะเล 
ดว้ยทิวทศัน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและโบสถ์เล็กๆที�ตั�งอยูอ่ย่างโดดเดี�ยวเปลี�ยวเหงาจงึทาํใหที้�นี�

วนัที�สอง ทบิลชิิ – กูดาอรู ี–อา่งเก็บนํ�าชินวาร ี- คสัเบกิ    (B/L/D) 



 

 

เป็นที�นิยมของนักท่องเที�ยวมาตั�งแต่สมยัที�จอรเ์จียยงัอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียตซึ�งตั�งอยู่อย่าง
สวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซึ�งลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี ที�ระดบัความสูง �,��� เมตร  
***หมายเหตุ เนื�องดว้ย เดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นชว่ง WINTER ของประเทศจอรเ์จีย หิมะ
จะตกเป็นจาํนวนมากและแต่ละปีความความหนาวเยน็ของนํ�าแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากนั ทาํใหท้างขึ� นเขาสู่โบสถส์มิน
ดา วาเมบานั�นปิดเพราะถนนลื�น ก่อใหเ้กินอนัตราย รถบสัใหญ่ไม่สามารถขึ� นไปได ้โดนหน้างานในแต่ละครั�งจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั **** 
จากนั�นนาํท่านเดินทางกลบั สู่เมืองกูดาอูร ีGUDAURI    

คํ�า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั โรงแรม GUDAURI INN HOTEL@GUDAURI  ระดบั � ดาวหรือเทยีบเท่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอร ี(GORI) (ระยะทาง ��� กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� ชม.) ทุกวนันี�  
เป็นเมืองแหง่ประวติัศาสตร ์เป็นที�รูจ้กักนัดีวา่เป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที�
ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที� 1920 ถึง 1950 และมีชื�อเสียง เรื�องความโหดเหี� ยมใน
การปกครองในเมืองกอรีแห่งนี�   
นําท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ� งในเมืองถํ�าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั�งถิ�นฐานใน
ดินแดนแถบนี� กันมานานแลว้กว่า ���� ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late 
Antique periods) ช่วง��� ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.��� เมืองนี� เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และ
ช่วงที� เมืองนี� มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที� � ถึง �� ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วง
คริสตศ์ตวรรษที� �� และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานที�มีหอ้งโถงขนาดใหญ่ที�ชาวเพ
เกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นที�ประกอบพิธีกรรมซึ�งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี� ก่อนที�ศาสนาคริสต์จะเขา้
เมื�อ ���� ปีกอ่น และยงัมีหอ้งต่างๆ ซึ�งคาดวา่เป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต ์ที�สรา้งขึ� นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 
� จาก 

 
 
 

 
 

วนัที�สาม   กูดาอรู ี GUDAURI – GORI – KUTAISI       (B/L/D)                                  



 

 

จากนั�นนําท่านชม พิพิธภณัฑข์องสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ�งเป็นสถานที�ที�ไดร้วบรวมสิ�งของเครื�องใช้
ต่างๆ พรอ้มทั�งเรื�องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั�งแต่เกิดจนกระทั �งเสียชีวิต 

 
 
 
 
 
 
เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ�น 

หลังจากรบัประทานอาหารกลางวนั นั�นนําท่านเดินทาง สู่เมืองคูไตซี(KUTAISI) พาท่านยอ้นกลบัไปเมื�อสมยั
คริสตศ์ตวรรษที� 12-13 เมืองนี� เคยเป็นเมืองหลวงเกา่แก ่ของอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจกัร
จอรเ์จียนโบราณนั�นเอง 

คํ �า รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที�พกั 
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั โรงแรม  TSKABULTO SPA RESORT HOTEL @KUTAISI ระดบั � ดาวหรือ

เทียบเท่า 
 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านชมตลาดผลไมแ้ละขายขา้วของต่างๆยามเชา้ ใหไ้ดรู้จ้ักผลไมอ้ันขึ� นชื�อของจอร์เจีย สินคา้พื�นเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
จากตัวเมืองไปไม่ไกลนักเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก นั� นคือ อารามจีลาติ”  
(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวง ของเมือง ถูกคน้พบในช่วงคริสต์ศตวรรษที� 12 ซึ�งทางองค์การยูเนสโกได้
ประกาศใหอ้ารามจีลาติเป็นมรดกโลกเมื�อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์ นิ

วนัที�สี�   KUTAISI – BATUMI     (B/L/D)                                      



 

 

โ ค ล า ส  
(St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ (St.George) ในโบสถ์เซนต์นิโคลัสนั�น มีภาพเขียนสีเฟรสโกเล่าเรื�องราว
เกี�ยวกบัคริสต์ศาสนาที�สวยงามตระการ ตามากมายหลายภาพ และยงัคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และที�สําคญัตรง 
บริเวณโดมขนาดใหญ่ของโบสถ์ซึ�งเป็นภาพพระแม่มารีนั�น ใชก้ระเบื� อง โมเสกสีทองประดบัประดากว่า 2 ลา้นชิ� น 
งดงามมากๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
และสถานที�สาํคญัที�ไดร้ับการขึ� นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ�งของ จอรเ์จียคือ “มหาวิหารบากราติ” ตั�งอยู่
ในเมืองคูไตซี เช่นกัน แมจ้ะถูกทําลายไปบา้งจากพวกเติร์ก แต่บางส่วนก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี�  สรา้งในปี
ศตวรรษที� �� สะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชดั แมว้่าตัวโบสถจ์ะไดร้บัความเสียหายทั�งจากศัตรูผู ้
รุกรานและภัยธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ไดมี้การบูรณะมาโดยตลอด และสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ
เนื�องจากโบสถต์ั�งอยูบ่นเนินเขา Ukimerioni ทาํใหส้ามารถมองเห็นทศันียภาพที�สวยงามไดโ้ดยรอบ 

 
 
 
 
 

 
 
เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ�น  

จากนั�นนําท่านเดินทางต่อไป ยงัเมืองบาทูมี� (BATUMI) (ระยะทางประมาณ ��� กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  
� ชม.) เมืองนี� เป็นเมืองที�ตั�งอยูริ่มทะเล บนชายฝั�งตะวนัออกของทะเลดาํ เป็นเมืองหลวงของ  
อตัจารา (Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระที�ปกครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวนัตกของประเทศจอรเ์จียครอบคลุมพื� นที�
บริเวณกวา้งปละมีสภาพภูมิทศัน์ที�หลากหลายแตกต่างกนั มีทั�งบริเวณเทือกเขาสูงที�อุดมไปดว้ยป่าไมเ้ขียวขจี ไป



 

 

จนถึงเนินเขาที�เขียวชอุม่ เป็นหนึ�งในเมืองที�มีทิวทัศน์สวยที�สุดของจอรเ์จีย มีความงามของธรรมชาติที�น่าตื�นตา
ตื�นใจ พื� นที�ดา้นหนึ�งของเมืองที�ถูกลอ้มดว้ยทิวทศัน์ของทะเลดาํ เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองที�มีท่าเรือสาํคญั
ขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที�เต็มไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง  
นาํท่านชมบรรยากาศของบา้นเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square สรา้งขึ� นในปี 
���� เป็นอาคารที�ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื�อดงัชาวจอรเ์จีย Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที�ผ่านมา สถานที�แห่งนี� ไดเ้ริ�มปรบัปรุงเพื�อใหเ้ป็นแหล่งบนัเทิง
และพกัผ่อนหยอ่นใจแหง่ใหมข่องเมืองประกอบไปดว้ยภตัตาคาร , โรงแรม , ไนทค์ลับ ฯลฯ  

 
คํ �า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 นาํทา่นเดินทางเขา้สู่ที�พกั WORLD PALACE HOTEL @BATUMI ระดบั � ดาวหรือเทียบเท่า 
 

 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังจากรบัประทานอาหารเชา้แลว้ เดินทางสู่ ทบิลิซี (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ � ชั �วโมง �� นาที ) 
เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ  รา้นอาหาร  

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่เมืองทลิบิซี TBILLISI  เพื�อชมวิหารศกัดิ�สิทธิ�ของทบิลิซี 
(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที�เรียกกนัวา่ HOLY SAMEBA เป็นโบสถห์ลักของคริสตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จีย
ตั�งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึ� นระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที�สูงที�สุด อนัดับที� 3 
ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 
 
 
 
 
 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร  
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI  ระดบั � ดาวหรือเทียบเท่า 
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านดินทางเขา้สูต่วัเมืองทบิลิซี ถูกสรา้งโดยกษัตริยว์าคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมื�อ
ครั�งคริสตศรรษที� 5 หรือเมือประมาณ 1,500 ปีกอ่น เมืองนี� อยู่ในสายทางหนึ�งของเสน้ทางสายไหม และ
ปัจจุบนัยงัมีบทบาทสาํคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื�องจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่
ที�ตั�งที�เป็นจุดตัดระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป 
นําท่านเที�ยวชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และ
อนุสาวรียม์ารดาแห่งจอรเ์จีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั�งอยู่
บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สรา้งขึ� นตั�งแต่คริสตศ์ตวรรษที� 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัที�ต่างผลดักนั
เขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี�  ราชวงศอุ์มยัยดั (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรบัไดต่้อ
เติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 7 ต่อมาพวกมองโกลตั�งชื�อใหใ้หมว่า่ NARIN QALA แปลวา่ป้อมน้อย (Little 
Fortress) นักประวติัศาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ�งบนเสน้ทางสายไหมที�แข็งแกร่งและตีได้
ยากที�สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั�นนาํทุกทา่น สู่สะพานแห่งสนัติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เป็นอีกหนึ�งงานสถาปัตยกรรมที�
น่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลื�ยนชื�อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที� 150 
เมตร ลักษณะการออกแบบรว่มสมยั เปิดอยา่งเป็นทางการเมื�อวนัที� 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนั�นถูก
ออกแบบและสรา้งที�อิตาลี และนําเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คนั เพื�อเขา้มาติดตั�งในเมือง Tbilisi ที�ตั�งนั�นอยู่บน
แม่นํ�า Mtkvari River สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง และยงัมี illuminating ที�จะแสดงแสงสีจากไฟ LED 
ที�ติดตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 นาทีกอ่นที�พระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า 
 
 
 
 
 

วนัที�หก 02 ม.ค.62 TBILISI – มิสเคดา้ (MTSKHETA) – TBILISI   (B/L/D)   



 

 

 
 
 
 
 

 
เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ�น 

นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคดา้ (MTSKHETA) ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จีย เมืองที�เกา่แก่ที�สุด
ของจอรเ์จียอายุกวา่ �,��� ปี ตั�งอยู่หา่งจากกรุงทบิลิซี ประมาณ �� กม.(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �� นาที) 
และในอดีตเมืองนี� เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ�วเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จีย
ในช่วง 500 ปีกอ่นคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.��� แต่ตอนนี� ไมมี่อะไรจากสมยันั�นหลงเหลืออยูแ่ลว้ ศาสนาคริสต์เขา้
มาเผยแผ่ในเมืองนี� ชว่งศตวรรษที� � องคก์ารยูเนสโก ไดขึ้� นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคดา้ 
(HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เมื�อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี� องคก์ารยูเนสโกไดขึ� น
ทะเบียนโบราณสถานแหง่เมืองมิทสเคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE) 
นาํทา่นชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิ�สิทธิ� ของศานาคริสตนิ์กาย 
ออโธด๊อก สรา้งขึ� นเมื�อคริสตวรรษที� � ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี� เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้

กางเขน 
ขนาดใหญ่ ซึ�งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ� งในประเทศตุรกี

ปัจจุบนั) ได ้
นําไมก้างเขนนี� เขา้มาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั�งแรกในช่วงโบราณกาล  

 
 
 
 
 

 
นําท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที�  �� โบสถ์แห่งนี� ถือเป็น
ศู น ย์ ก ล า ง ท า ง 
ศาสนาที�ศักดิ�สิทธิ�ที�สุดของจอรเ์จีย สรา้งขึ� นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ชื�อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสอง
ของประเทศ อีกทั�งยงัเป็นศูนยก์ลางที�ทําใหช้าวจอร์เจียเปลี�ยนความเชื�อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้
ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื�อปี ค.ศ.��� และถือเป็นสิ�งก่อสรา้งยุคโบราณที�มีขนาด
ใหญ่ที�สุดของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
คํ �า     รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  
        นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั โรงแรม ASTORIA HOTEL @TBILLISI ระดบั � ดาวหรือเทียบเท่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ใหท้า่นพกัผ่อนจนถึงเวลาเช็คเอา๊ท ์ 
นาํท่านแวะชอ้ปปิ� งหา้งดงั ก่อนเขา้สนามบิน 
East Point เป็นหา้งสรรพสินคา้ที�มีรา้นคา้มากมาย รา้นอาหารและเครื�องดื�ม,เสื� อผา้  
นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอสัมาตี� ALA เพื�อเตรียมตวักลบัสู่กรุงเทพ 

15.45 น.ออกเดินทางสู่ เมืองอลัมาตี�  ALA โดยสายการบินแอร ์อสัตาน่า เที�ยวบินที� KC 142  
21.20 น.เดินทางถึง เมืองอลัมาตี�  รอตอ่ไฟลสู่์กรุงเทพฯ ���� KC931  

01.05 น.ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์อสัตาน่า เที�ยวบินที� KC 931 
            (ใชเ้วลาในการเดินทาง 7 ชั �วโมง 4� นาที) 
08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 
 
 
 
 
 
 

วนัที�เจด็ TBILISHI - ALMATY อลัมาตี�    (B/-/-)      

วนัที�แปด   สนามบินสุวรรณภูมิ   (-/-/-)      



 

 

อตัราค่าบริการ ขั �นตํ�า 15 ท่าน  
กาํหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ �-� ทา่น) 
ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 
ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 

พกัเดี�ยวจา่ยเพิ�ม 
26 เม.ย. – 03  พ.ค.62 
 03 – 10 พ.ค.62 
10 – 17 พ.ค.62 
24 – 31 พ.ค.62 

49,888 บาท 49,888 บาท 48,888 บาท 11,500 บาท 

 UPDATE  18FEB19 
 
*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ทั�งนี� โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นหลัก *** 
ราคานี� ขายในคณะที�มากกวา่ �� – 20 ท่านขึ� นไป  //ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากวา่ �� ท่าน หรือ
มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี�ยนแปลงขนาดของภาหนะที�ใชใ้นการนําเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดย
ไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั�งนี� กรณีที�คณะออกเดินทางกรณีที�ตํ �ากวา่ 15 ท่าน ทางคณะทัวรจ์ะแจง้ค่าใชจ้า่ยที�เพิ�มขึ� น
ในกรณีที�คณะทวัรทุ์กท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีหวัหน้าทวัรไ์ทย อาํนวยความสะดวก 

งวดที� � : สาํรองที�นั �งจา่ย ��, ��� บาท/ท่าน ภายใน � วันหลงัจากที�มีการจอง  
        พรอ้มส่งรายชื�อและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี�จะเดินทางทนัที  

งวดที� � : ชาํระสว่นที�เหลือ 20 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณีที�ตอ้งการออกตั�วภายในประเทศ กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที�ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั� ง หากออกบตัร
โดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�น 
หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทางได ้ก่อนที�บริษทัฯ จะทาํการออกตั�วล่วงหนา้ �-� อาทิตยก่์อนการเดินทาง 

 

 

 

เงื�อนไขการจอง 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั ชั�นประหยดั (Economy Class)  , ค่าภาษีสนามบินทกุแหง่ 

 ค่าที�พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน ห้องจะเป็นเตียง  TWIN ROOM รวมทั �งสิ �น  � คืน   
 ค่าอาหารครบทกุมื �อตลอดรายการ 
  ค่ารถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราค่าเข้าชมสถานที�ที�ระบไุว้ในรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที� เสยีชีวิตเนื�องจากอบุตัเิหต ุจะคุ้มครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกนัภยั 

อายรุะหว่าง ��-�� ปี ในกรณีที�ผู้ เอาประกนัภยัอายตุํ�ากวา่ �� ปี หรือ ระหว่าง ��-�� ปี คุ้มครอง �� % ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั 
ทั �งนี �ขึ �นอยูก่บัเงื�อนไขของกรมธรรม์ / สว่นในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายสุงูกวา่ �� ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคุ้มครอง)  

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ใหท่้านละ � ใบ นํ�าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ� นเครื�อง (Hand carry)  
นํ�าหนักตอ้งไม่เกิน � ก.ก.�ใบ  

 ภาษีมลูค่าเพิ�ม � % และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายสว่นตวัที�ไม่ระบไุว้ในรายการ 
 พนกังานยกกระเป๋าตามโรงแรมที�พกั  
 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ�น � USD/วนั, พนกังานขบัรถ � USD/วนั,ร้านอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัร์จาก 

เมืองไทย USD/วนั ค่าใช้จา่ยสว่นตวั หรือ ค่าใช้จ่ายอื�น ที�ไม่ได้ระบไุว้ในโปรแกรม 
 3 USD / ทา่น สาํหรบัมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น  x 7 วนั = 21 USD 
 2 USD / ทา่น สาํหรบัคนขบัรถตอ่วนั  x 7 วนั = 14 USD 
 3 USD /ทา่น สาํหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย  x 8 วนั = 24 USD 
รวมคา่ทปิ �� USD/ทา่นหรือประมาณ �,��� บาทไทย 

 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 

อตัราค่าบริการนี� รวม 



 

 

 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นจริง ณ วนันั�น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้ 
(ตวัอยา่งเช่น ค่าตั �วเครื�องบิน, คา่วีซ่า, คา่มดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล รบัรอง บริษัทจะทาํเรื�องยื�นเอกสาร
ไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพ้ิจารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
ดาํเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ� นอยู่กบัการพิจารณา
และตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื�นๆเป็นสําคญั 

 
กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออก เมืองไดเ้นื�องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่วา่เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�
ในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ั�งหมด 
บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย �� ท่าน ทางคณะทวัร์ ขอเพิ�ม
ท่านละ �,��� บาท กรณีที�คณะทวัรท์ุกท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมไีกด ์อาํนวยความสะดวก ** 
ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากวา่ 15ท่าน หรือตํ �ากวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพจิารณายกเลิกการ
เดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเต็ม ตามความเหมาะสมซึ�งจะแจง้ใหท้ราบอีกที 
บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจบ็ที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุด
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื�อเกิดเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยีหรือได้รับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน 
ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบิน  เครื�องบินรีเลย์  ภยัธรรมชาติ ปฏวิตัิ และ
อื�น ๆ ที�นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ�มที�เกิดขึ �นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย 
ความลา่ช้า หรือ อบุตัิเหตตุา่ง ๆ 
เนื�องจากรายการทวัร์นี �เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่ืนเงนิในทกุกรณี 
เมื�อท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ
ว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆ 

กรณียกเลิก 

หมายเหต ุโปรดอา่น !! 



 

 

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้เพื�อความเหมาะสม ทั �งนี �ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผู้
เดินทางเป็นสาํคญั  
ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถกูปฏเิสธเข้าเมอืง โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง 
สาํหรับ ผู้ โดยสาร ที�ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้ง
ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไมรั่บผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออก  
หากท่านจองรายการทวัร ์ของเรา ถือไดว้า่ท่านไดย้อมรับและตกลงตามในรายการทวัรทุ์กอยา่งตามที�แจง้ไวต้ามเอกสารดา้นบนแลว้  

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน้่อยกว่า � เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่น้อยกวา่ � หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 
**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ท่านไดท้าํการจอง
ไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ กอ่นการชาํระเงินคา่ตั �วดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 
 


