
 

 

รหัสทัวร PVC1900732 

ทวัรจอรเจีย The Best Georgia 7 วัน 4 คืน (TK) 
ป�อมนาริกาลา   ชมโรงอาบน้ํา SULFUR BATH   เทือกเขาคอเคซัส 
ป�อมอันนานูรี   อางเก็บน้ําชินวารี   โบสถเกอเกติ 
โบราณสถานแหงเมืองมิสเคดา   ชมวิหาร SAMTAVRO MONASTERY 

 



 

 

 สาธารณรัฐจอรเจีย ไดกอต้ังขึ้นในป ค.ศ.1918 หลังจักรวรรดิรัสเซียลมสลาย ซึ่งจอรเจีย
ตกเปนสวนหน่ึงของประเทศรัสเซียมาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 11 และมีปญหาความขัดแยง
เร่ืองการแบงแยกดินแดนมาโดยตลอด หลังจากแยกประเทศแลว จอรเจียก็ประสบปญหา
ทางการเงินตอมาอีกเจ็ดสิบกวาป 

 เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เปนเทือกเขาสูงขนาดใหญ ทําหนาท่ีแบงพรมแดน
ระหวางทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ทําใหเกิดกลุมประเทศที่อยูในสองทวีปขึ้น คือ รัสเซีย 
จอรเจีย อารเมเนีย และอาเซอรไบจาน โดยมียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาเอลบรุส (Mount 
Elbrus) ซึ่งสูง 5,642 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล 

 คนไทยเที่ยวประเทศจอรเจีย ไมตองขอวีซา อยูไดไมเกิน 365 วัน  
 จากประเทศไทย ไมมีสายการบินตรงไปประเทศจอรเจีย ตองตอเคร่ืองที่ประเทศใกลเคียง

เชน ตุรกี หรือรัสเซีย โดยรวมแลวใชเวลาประมาณ 12-14 ช่ัวโมง 

 

 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา เทีย่ง ค่ํา โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพ - อิสตัลบูล ✈ - -  

2 อิสตัลบูล - ทบิลิซี X X X 
BEST WESTERN 

HOTEL  
@TBILLISI 

3 ทบิลิซี – อันนานูรี – คัสเบกิ – เกอเกติ - กูดา
รี X X X 

BEST WESTERN 
HOTEL  

@TBILLISI 



 

 

4 กูดารี – มิสเคดา – ทบิลิซี X X X GUDAURI LOFT  
HOTEL@GUDAURI 

5 ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค – BARJOMI บอ
จอรมี่ X X X 

BARJOMI KHEOBA 
HOTEL   

@ BARJOMI   
6 BARJOMI – TBILISI      X X -  

7 กรุงเทพฯ ✈ ✈ -  
 
จอรเจีย เปนประเทศที่อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของรัสเซีย ครั้งหน่ึงจอรเจียเคยเปนประเทศใน
สหพันธรัฐรัสเซียมากอน ซึ่งประเทศจอรเจียมีประวัติศาสตรที่ถูกปกครองโดยหลายชาติพันธมา
อยางยาวนาน ต้ังแตเปอรเซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง และรัสเซีย จนกระทั่งไดเปนประเทศจอรเจีย
อยางในปจจบัน ดวยประวัติศาสตรของจอรเจียที่ผานการปกครองมาหลายชาติหลายวัฒนธรรม ทํา
ใหจอรเจียมีวิถีการกินด่ืมที่ผสมผสาน อาหารมีเน้ือสัตวและผักสลัดแบบยุโรปในขณะเดียวกันก็เนน
การกินแป�งแบบชาวเอเชียกลาง ผูคนจอรเจียมีผิวขาวใสแบบยุโรป จมูกโดงมากเหมือนเปอรเซีย 
ตวงตากลมโต มองแลวก่ึงยุโรปกึ่งแขก ในม้ืออาหารจะมีเน้ือสัตวหลากชนิดและผักเปนสวนใหญ 
ซึ่งแทบทุกมื้ออาหารจะมีแป�งเปนจานนําไมเนนขาวเหมือนไทยเรา 
 เรียนรู วัฒนธรรม วิถีความเปนอยู ขนบธรรมเนียมดังเดิมของชาวจอรเจียกัน  
สัมผัสอาหารเพ่ือสุขภาพ ทีอุ่ดมไปดวยผักและเคร่ืองเทศ ซึ่งจอรเจียเปนประเทศทางตะวันตก
เฉียงใตของรัสเซีย อาหารจะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียกลางผสมกันแบบลูกคร่ึง และ
กลายเปนอาหารยอดนิยมและรูจักแพรหลายต้ังแตสมัยสตาลิน ผูนําสหภาพโซเวียตผูสืบอํานาจตอ
จากเลนิน ที่นําเอาอาหารชาติตัวเองเขามา จนเกิดเปนรานอาหารจอรเจียมากมาย 
นอกจากน้ีจอรเจียยังมีช่ือเสียงมาก เก่ียวกับไวนและน้ําแร เเตเสียดายท่ีเราจะไมพบเจอสินคา
เหลาน้ีมากนัก เพราะความขัดแยังทางนโยบายทางการเมืองต้ังแตส้ินสุดสหภาพโซเวียต 
โดยบนโตะอาหารของชาวจอรเจียจะแบงเปน ของทานเลนกอนมื้ออาหาร, อาหารจานหลัก, ซุป, 
สลัด,ขนมหวาน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18.00 น.คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท คอยใหการตอนรับ
และดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคานเตอร U ประตู 9  ของสายการบินเตอรกิช
แอรไลน  
UPDATE FLIGHT 21.45 น.✈ ออกเดินทางสู สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก 
อินเตอรเนช่ันแนล 
โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK65 (ใชเวลา
เดินทาง 10 ช่ัวโมง) 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 

 
04.10 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรกกรุงอิสตันบูล (รอตอเคร่ืองประมาณ 1 

ช่ัวโมง 30 นาที ) 
06.25 น. ✈ออกเดินทางสูเมืองทบิลิชิประเทศจอรเจีย โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน 

TURKISH AIRLINES  
  เที่ยวบินที่ TK378  (เวลาบินโดยประมาณ  2 ช่ัวโมง 20 นาที พักผอนรับประทาน

อาหารบนเคร่ือง)  

วนัแรก   กรุงเทพ –  อิสตลับูล   (-/-/-)                              

วนัที�สอง อิสตนับูล - ทบิลชิิ  (-/-/D) 



 

 

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ทบิลิซิ TBILISI  (TBS) ประเทศจอรเจีย  
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระ มัคคุเทศก
ทองถิ่นรอตอนรับ ณ ทางออกของผูโดยสายขาเขา  
นําทานเขาชมวิหารศักด์ิสิทธิ์ของทบิลิซ ี(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรียกกัน
วา HOLY SAMEBA เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรโธดอกจอรเจียต้ังอยูในทบิลิซีเมือง
หลวงของจอรเจีย สรางข้ึนระหวางป 1995 และป 2004 และเปนวิหารที่สูงท่ีสุด อันดับที่ 
3 ของโบสถออรโธดอกในโลก 
 
 
 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถิ่น 
จากน้ันนําทานเดินทางเขา สู ตัวเมืองทบิ ลิซีชม
ส ะ พ า น แ ห ง สั น ติ ภ า พ  (THE BRIDGE OF 
PEACE)”เปนอีกหน่ึงงานสถาปตยกรรมที่นาสนใจ
ในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปคนิกชาวอิ
ตาเล่ืยนช่ือ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบ
รวมสมัย เปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางน้ันถูกออกแบบและ
สรางที่อิตาลี และนําเขามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเขามาติดต้ังในเมือง Tbilisi ที่ต้ัง
น้ันอยูบนแม น้ํา Mtkvari River สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง และยังมี 
illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเปนเวลา 90 นาทีกอนที่
พระอาทิตยจะลับขอบฟ�า 
เมืองทบิลิซี ถูกสรางโดยกษัตริยวาคตัง จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เม่ือคร้ังคริ
สตศรรษที่ 5 หรือเมือประมาณ 1,500 ปกอน เมืองน้ีอยูในสายทางหน่ึงของเสนทางสาย
ไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจากความ
ไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงท่ีต้ังที่เปนจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทุกทานน่ังกระเชาลอยฟ�าจากสถานีที่สวน RIKE ใกล EVROPIS MOEDANI ฝم�ง
ตรงขามแมน้ํา ขึ้นไปยังป�อม   
ดูวิวทิวทัศน คอยๆ ไตระดับความสูงขึ้นเร่ือยๆ ทําใหเราไดเห็นวิวของเมืองทิบิลิซีไดอยาง
เต็มตา ซึ่งถามองจากดานป�อมดานบนลงมาเราก็จะเห็นแลนมารคหลักๆ ที่สําคัญในเมือง
เกือบท้ังหมด ไมวาจะเปน สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) สะพานความยาว 
150 เมตร ที่สรางพาดผานแมน้ําคูราเพื่อเช่ือมระหวางตัวเมืองเกาและเมืองใหม 
ทบิลิซี, โบสถเมเตคี (Metekhi Cathedral), รูปปم�นของกษัตริยวาคตัง จอรกาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) รวมถึงโบสถทรินิต้ีโลเคชั่นดวย 
 
 

 
 
 

 
 
นําทานเท่ียว ชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI)  
ชมป�อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย 



 

 

(Kartlis Deda, Mother Georgia) ป�อมนาริกาลาเปนปราการหินขนาดใหญต้ังอยูบน
เนินเขาเหนือนครทบิลิซี สรางขึ้นต้ังแตคริสตศตวรรษที ่4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลาย
สมัยที่ตางผลัดกันเขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยัด 
(Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับไดตอเติมป�อมในชวงคริสตศตวรรษที ่7 ตอมาพวก
มองโกลต้ังช่ือใหใหมวา NARIN QALA แปลวาป�อมนอย (Little Fortress) นัก
ประวัติศาสตรยกยองวาป�อมนาริกาลาเปนป�อมแหงหน่ึงบนเสนทางสายไหมที่แข็งแกรงและ
ตีไดยากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผานชมโรงอาบน้ํา SULFUR BATH บริเวณน้ีเปนโรงอาบน้ํามีทั้งที่เปนสาธารณะและ
สวนตัว เน่ืองจากบริเวณใกลเคียงมีลําธารที่มีสายแรกํามะถัน ปะปนอยู หากลงไปเดินตรงลํา
ธารเล็กๆ เราก็จะไดกลิ่นของกํามะถันดวย 
บริเวณน้ีจะเห็นเปนโดม แตะละโดมคือ 1 หองอาบน้ํา โดยเช่ือวาการมาอาบน้ําผสมกํามะถัน
น้ี จะทําใหรางกายสะอาดและดีตอสุขภาพ 
 
 
 
 
 

 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 
1 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานออกเดินทางไปตามเสนทางหลวงของจอรเจียที่มีช่ือวา Georgian Military 
Highway ถนนสายน้ีเปนถนนสายสําคัญที่สุดที่ถูกสรางขึ้นในสมัยท่ีจอรเจียอยูภายใตการ
ควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเปนเสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซีย
มายังที่ภูมิภาคน้ี ถนนแหงประวัติศาสตรน้ีเปนเสนทางที่จะ  
 
 
 
 
 
 

 
 

นําทานขึ้นสู เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เปนเทือกเขาที่ต้ังอยู
ระหวางทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดวย 2 สวน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ และเทือกเขา
คอเคซัสนอย ระหวางทางนําทานแวะ ชมป�อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป�อม
ปราการอันเกาแก ถูกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมรองรอยของซากกําแพงที่
ลอมรอบป�อมปราการแหงน้ีไวเปรียบเสมือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลัง
ที่ต้ังอยูภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิน ภายในยังมี หอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญที่ต้ัง
ตระหงาน จากมุมสูงของป�อมปราการน้ีจะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อางเก็บน้ําชินวารี 

วนัที�สาม   ทบลิซีิ – อนันานูรี – คัสเบก ิ– เกอเกติ - กูดารี  (B/L/D)                                   



 

 

(ZHINVALI) ที่ซ่ึงทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวด่ืมไวใฃและช่ืนชมทัศนียภาพทิวทัศน ของ
ภูเขาลอมรอบสถานที่แหงน้ี จากน้ันออกเดินทางตอไปตามเสนทางหลวง ริมฝم�งแมน้ํา 
Aragvi ผาน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร  
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานเดินทางขึ้นสูเทือกเขาคอเคซัสใหญ เพื่อเดินทาง สูเมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) 
ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปจจุบันเรียกวา เมืองสเตปนสมินดา (Stepansminda) 
ช่ือน้ีเพ่ิงเปลี่ยนเมื่อป 2006 น้ีแตคนมักจะเรียกติดปากกันอยูวา คัสเบกิอยู เมืองน้ีอยูหาง
จากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขา
คอเคซัสที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจุดชมวิวของ
ยอดเขาคัสเบกิอีกดวย  
 
 
 
 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถิ่นพรอมชิมไวนที่ทําจากฝมือชาวบาน  
 
 
 
 



 

 

จากน้ันเปล่ียนยานพาหนะเปนรถขับเคล่ือน 4 ลอ น่ังรถจ๊ิป 4X4 1คัน ข้ึนไดประมาณ 
6 ทานเทาน้ัน  
เพ่ือขึ้นเขาไปชมโบสถ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลาราว 30 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
นําทุกทานขึ้นสูเนินเขา ที่ต้ังของโบสถสมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ
เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถช่ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปน
สัญลักษณสําคัญแหงหน่ึงของประเทศจอรเจีย โบสถคริสตนิกายจอรเจียนออรโธด็อกซ
เกาแกน้ี สรางดวยหินแกรนิตขนาดใหญมาต้ังแตศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 
2,170 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ดวยทิวทัศนธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและ
โบสถเล็กๆที่ต้ังอยูอยางโดดเด่ียวเปลี่ยวเหงาจึงทําใหที่น่ีเปนที่นิยมของนักทองเท่ียวมาต้ังแต
สมัยที่จอรเจียยังอยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งต้ังอยูอยางสวยงามและโดด
เดน บนเนินเขาซึ่งลอมรอบไปดวยทุงหญาเขียวขจี ท่ีระดับความสูง 2,170 เมตร  
***หมายเหตุ เน่ืองดวยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปจะเปนชวง WINTER 
ของประเทศจอรเจีย หิมะจะตกเปนจํานวนมากและแตละปความความหนาวเย็นของ
น้ําแข็ง หิมะก็ไมเทากัน ทําใหทางข้ึนเขาสูโบสถสมินดา วาเมบาน้ันปดเพราะถนนล่ืน 
กอใหเกินอันตราย รถบัสใหญไมสามารถข้ึนไปไดและรถรถจ๊ิป 4X4 ก็ไมสามารถข้ึนไป
บนยอดเขาสมินดาไดเชนกัน  โดยหนางานในแตละคร้ังจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเปนสําคัญ **** 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม GUDAURI LOFT  HOTEL@GUDAURI 
DAYS2 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคดา (MTSKHETA) ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศ
จอรเจีย เมืองที่เกาแกที่สุดของจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ต้ังอยูหางจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 25 กม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองน้ีเคยเปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 
ปกอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 แตตอนน้ีไมมีอะไรจากสมัยน้ันหลงเหลืออยูแลว ศาสนา
คริสตเขามาเผยแผในเมืองน้ีชวงศตวรรษที่ 4 องคการยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียน 
“โบราณสถานแหงเมืองมิสเคดา (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) 
เปนมรดกโลก เม่ือป ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคการยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนโบราณสถานแหง
เมืองมิทสเคตาใหเปนมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE)และลอมรอบ
ดวยเทือกเขาคอเคซสัเปนจุดตัดของแมน้ําอักราวิ (Aragvi) และแมน้ํามิกวาริ (Mtkvari) 
ความโดดเดนของเมืองน้ีคือภูมิประเทศที่สวยงามและอาคารบานเรือนที่ยังคงรักษา
เอกลักษณสถาปตยกรรมแบบยุคกลางไวไดเปนอยางดี บานเรือนสวนใหญทาสีขาว หลังคาสี
สมปนแดงสดใส มิสเคทาเปนสถานที่ต้ังของมรดกโลกถึง 2 ที่คือจวาริ (Jvari Church) 
โบสถสถาปตยกรรมไบแซนไทนบนเนินเขาและสเวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli Church) 
โบสถหลวงสถาปตยกรรมยุคกลางที่เคยใชเปนสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกและเปนสุสาน
หลวงของราชวงศจอรเจีย 
นําทานเขาชม วิหาร (SAMTAVRO MONASTERY) ต้ังอยูในเมืองมิสเคดา ซึ่งเปน
ศูนยกลางทางจิตวิญญาณของจอรเจีย และถือเปนสถานท่ีสําคัญที่มีช่ือเสียงของเมืองน้ี สราง
ขึ้นโดย (คิงมิเลี่ยน King Mirian )  
 
 
 

วนัที�สี�   กดูารี – มิสเคด้า – ทบิลซีิ    (B/L/D)                                      



 

 

 
 
 
 
 

 
นําทาน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สรางราว
ศตวรรษที่ 11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักด์ิสิทธิ์ที่สุดของจอรเจีย สรางข้ึน
โดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้ง
ยังเปนศูนยกลางท่ีทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต และให
ศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเม่ือป ค.ศ.337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถิ่น 

นําทานชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถแหงไมกางเขนอัน
ศักด์ิสิทธิ์ ของศานาคริสตนิกายออโธดอก สรางขึ้นเม่ือคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียสักการะ
นับถือวิหารแหงน้ีเปนอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ ซึ่งชาวเมืองกลาวกันวา 



 

 

นักบุญนีโน หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีปจจุบัน) ไดนําไม
กางเขนน้ีเขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเปนคร้ังแรกในชวงโบราณกาล  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 พาทุกทานกลับเขาสูเมืองทบิลิซี แวะหางคารฟูใหทุกทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย  
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร  
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 3 
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสู เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 
87 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
ทุกวันน้ี เปนเมืองแหงประวัติศาสตร เปนที่รูจกักันดีวา
เปนบานเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) 
ชาวจอรเจียท่ีในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ใน

วนัที�หา้ ทบลิซีิ – กอรี – อพุลิสชิเค่ – BARJOMI บอจอรมี์�   (B/L/D)                                  



 

 

ยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียง เร่ืองความโหดเห้ียมในการปกครองในเมือง
กอรีแหงน้ี  
นําทาน ชมอุพลิสชิเค (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หน่ึงในเมืองถํ้าเกาแกของ
จอรเจีย มีการต้ังถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีตชวงยุค
โบราณกอนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชวง500 ปกอน
คริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเปนศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชวงที่เมืองน้ีมี
ความเจริญสุดขีดคือ ในชวงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 กอนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชวง
คริสตศตวรรษที่ 13 และถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะไดพบกับศาสนสถานท่ีมีหอง
โถงขนาดใหญท่ีชาวเพเกน (Pagan) ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิ
ของคนในแถบน้ีกอนที่ศาสนาคริสตจะเขาเม่ือ 1700 ปกอน และยังมีหองตางๆ ซึ่งคาดวา
เปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 เปนหินผาขนาดใหญท่ี
ถูกสกัดเปนชองหองโถงมากมายที่ต้ังของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเน้ือท่ีประมาณ 
8 เฮกตารหรือราว 50 ไร ในอดีตกาล นครถ้ําแหงน้ียังเปนสวนหน่ึงของเสนทางสายไหมที่
เช่ือมตออาณาจักรไบแซนไทน กับประเทศอินเดียและ ประเทศจีน 

 
 
 

 
 
 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถิ่น 
นําทานชม พิพิธภัณฑของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึง่เปนสถานที่ท่ีไดรวบรวม
ส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ พรอมทั้งเร่ืองราวตางๆของทานสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติ
ชีวิตต้ังแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 
 



 

 

 
 

 
 
 

จากน้ันออกเดินทาง สูเมืองบอรโจมี เขาสูโรงแรมท่ีพัก  
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพัก 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม  BARJOMI PALACE HOTEL  @ BARJOMI 
DAYS 4  ระดับ 4 ดาว 

หรือเทียบเทา 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเที่ยวชม เมืองบอรโจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอน
ใตของประเทศจอรเจียมีประชากรอาศัยอยูไมถึง 15,000 คน เปนเมืองที่มีช่ือเสียงระดับ
โลกในเร่ืองน้ําแรโดยไดมีการบรรจุ ณ ธารน้ําแรบริสุทธ์ิที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี 
(BAKURIANI MOUNTAIN) และสงออกไปขายกวา 40 ประเทศทั่วโลกโดยในอดีต
ชาวเมืองเช่ือกันวาจะทําใหมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครายได 
 
 

 
 
 
 
 

วนัที�หก BARJOMI – TBILISI  - ISTANBUL    (B/L/-)      



 

 

นําทานเขาชมสวนบอรโจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ทองเท่ียวและพักผอน
ของชาวเมืองบอรโจมีที่นิยมมาเดินเลนและผอนคลายโดยการแชน้ําแรในวันหยุด จากน้ันนํา
ทานขึ้นกระเชาสูจุดชมวิวบนหนาผาเหนือสวนบอรโจมีอิสระใหทานเก็บภาพวิวทิวทัศน
ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารอาหารจีน 
14.00 น.นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติทบิลิซ ิTBILISI (TBS) ประเทศจอรเจีย 
17.20 น.ออกเดินทางสูสนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อินเตอรเนชั่นแนล โดยสายการ

บินเตอรกิชแอรไลน TK 383  
18.55 น.เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อินเตอรเนช่ันแนล (รอเปลียนเคร่ือง 

1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
20.10 น.ออกเดินทาง สูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TK 64 

09.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�เจด็ BKK –กรุงเทพฯ      (-/-/-)      



 

 

อัตราคาบริการ ข้ันตํ่า 15 ทาน  

กําหนดการ
เดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดี่ยวจาย
เพ่ิม 

26ก.ค. – 01 ส.ค.62 
11 – 17 ส.ค.62 
20 – 26 ก.ย.62 

48,888 บาท 47,888 บาท 46,888 บาท 9,000 บาท 

4 – 10 ธ.ค.62  
07 – 13 ก.พ.63 
20 – 26 มี.ค. 63 

03 – 09 เม.ย.63  

49,888 บาท 48,888 บาท 47,888 บาท 9,500 บาท 

 UPDATE 05JULY19 
 
*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก 
*** 
ราคาน้ีขายในคณะที่มากกวา 15 – 20 ทานขึน้ไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน 
หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชในการนําเที่ยว 
ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีกรณีทีค่ณะออกเดินทางกรณีทีต่ํ่ากวา 15 
ทาน ทางคณะทัวรจะแจงคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในกรณีท่ีคณะทัวรทุกทานตองการออกเดินทาง พรอม
มีหัวหนาทัวรไทย อํานวยความสะดวก 

งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง  
        พรอมสงรายช่ือและหนาพาสปอรตผูที่จะเดินทางทันท ี 

งวดที่ 2 : ชําระสวนที่เหลือ 20 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง  

เงื�อนไขการจอง 



 

 

กรณีท่ีตองการออกต๋ัวภายในประเทศ กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาที่กอนออก
บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดข้ึน 
หลังจากชําระคามัดจําแลว สามารถเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได กอนที่บริษัทฯ จะทําการออกต๋ัว

ลวงหนา 1-2 อาทิตยกอนการเดินทาง 
                                                                                                                                 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด  Turkish Airlines ช้ันประหยัด (Economy Class)  

, คาภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน หองจะเปนเตียง  TWIN ROOM รวมทั้งส้ิน  4 คนื 
 คาอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 
  คารถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 15-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัย
อายุต่ํากวา 15 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง)  

 กระเป�าเดินทางเพ่ือโหลด ให ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือขึ้น
เคร่ือง (Hand carry)  
น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
 
 

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 



 

 

 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 คาบริการ และคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ 
 พนักงานยกกระเป�าตามโรงแรมที่พัก  
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,รานอาหาร, ทิปหัวหนาทัวรจาก 

เมืองไทย USD/วัน คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 3 USD / ทาน สําหรับมัคคุเทศกทองถิ่น  x 5 วัน =15 USD 
 2 USD / ทาน สําหรับคนขับรถตอวัน  x 5 วัน = 10 USD 
 3 USD /ทาน สําหรับหัวหนาทัวรไทย  x 7 วัน = 21USD 
รวมคาทิป 46 USD/ทานหรือประมาณ 1,520 บาทไทย 

 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืนเงิน
ได  
(ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล รับรอง บริษัท
จะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกคร้ัง 
ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมด

หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอื่นๆเปนสําคัญ 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 

กรณียกเลิก 

หมายเหต ุโปรดอา่น !! 



 

 

 
กรณีผูเดินทางไมสามารถ เขา-ออก เมืองไดเน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน ทางคณะทัวร ขอเพิ่มทานละ 2,000 บาท กรณีที่คณะทัวรทุกทานตองการออก
เดินทาง พรอมมีไกด อํานวยความสะดวก ** 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู
จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่ง
จะแจงใหทราบอีกที 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน  
เคร่ืองบินรีเลย  ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความ
ลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง  
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
ในทุกกรณี 
เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 



 

 

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง 
สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไม
รับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก  
หากทานจองรายการทัวร ของเรา ถือไดวาทานไดยอมรับและตกลงตามในรายการทัวรทุกอยาง
ตามที่แจงไวตามเอกสารดานบนแลว  
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 
**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เก่ียวของกับวันเดินทาง
ที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัว

ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 
 


