
 

 

รหัสทัวร PVC1903360 
ทัวรจอรเจีย The Magical of Georgia 7 วัน 4 คืน (TK) 
เทือกเขาคอเคซัส   ชอบปم�งยานทักซิม   ลองเรือชองแคบ บอสฟอรัส 
บาทูมิ BUS ทะเลดํา   อางเก็บน้ําชินวาร ี

 



 

 

 สาธารณรัฐจอรเจีย ไดกอต้ังขึ้นในป ค.ศ.1918 หลังจักรวรรดิรัสเซียลมสลาย ซึ่ง
จอรเจียตกเปนสวนหน่ึงของประเทศรัสเซียมาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 11 และมีปญหา
ความขัดแยงเร่ืองการแบงแยกดินแดนมาโดยตลอด หลังจากแยกประเทศแลว จอรเจียก็
ประสบปญหาทางการเงินตอมาอีกเจ็ดสิบกวาป 

 เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เปนเทือกเขาสูงขนาดใหญ ทําหนาที่แบงพรมแดน
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 
 และไดสัมผัสกับประเทศที่มีช่ือ วาเปนดินแดนแหง 2 ทวีป นั้นก็คือ ประเทศตุรก ี ซึ่ง

เปนประเทศเดียวในโลกที่ไดรับการขนานนามวา “ดินแดน 2 ทวปี” เพราะต้ังอยูบน
คาบสมุทรบอลขานในยุโรปและคาบสมุทรอานาโตเลียในเอเชียตะวันตกเฉียงใต นอกจากน้ี
ยังเปนสถานที่ที่มีประวตัิศาสตรยาวนานกวา 2,500 ปกอนคริสตกาล 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพ –  อิสตัลบูล – ชอบปم�งยานทักซิม – 
อาหารค่ํา  (-/-/D)                         ✈ ✈ X 

 
ISTANBUL RAMADA 

MERTER 
HOTEL@ISTANBUL 

DAYS 1 

2 อิสตันบูล – ลองเรือชองแคบ บอสฟอรัส - 
บาทูมิ BUS ทะเลดํา  (B/-/D)     X ✈ X 

WORLD PALACE 
HOTEL @BATUMI   

DAYS 2   



 

 

3 บาทูมี - ทบิลิซี (B/L/D) X X X 
BEST WESTERN 
HOTEL@TBILLISI 

DAYS 3 

4 ทบิลิชิ   (B/L/D) X X X 
BEST WESTERN 
HOTEL@TBILLISI 

DAYS 4 

5 ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อางเก็บน้ําชินวารี - คัสเบกิ   
  (B/L/D) X X X 

GUDAURI LOFT  
HOTEL 

@ GUDAURI DAYS 5 
6 GUDAURI – TBILISI (B/L/-)   X X ✈  

7 กรุงเทพฯ (-/-/-) ✈ ✈ -  
 
จอรเจีย เปนประเทศที่อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของรัสเซีย ครัง้หนึ่งจอรเจียเคยเปนประเทศใน
สหพันธรัฐรัสเซียมากอน ซึ่งประเทศจอรเจียมปีระวติัศาสตรที่ถกูปกครองโดยหลายชาติพันธมา
อยางยาวนาน ตั้งแตเปอรเซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง และรัสเซีย จนกระทั่งไดเปนประเทศจอรเจีย
อยางในปจจบัน ดวยประวัตศิาสตรของจอรเจียท่ีผานการปกครองมาหลายชาติหลายวัฒนธรรม ทํา
ใหจอรเจียมีวิถีการกินด่ืมที่ผสมผสาน อาหารมีเน้ือสัตวและผักสลัดแบบยุโรปในขณะเดียวกนัก็เนน
การกินแป�งแบบชาวเอเชียกลาง ผูคนจอรเจียมีผิวขาวใสแบบยุโรป จมูกโดงมากเหมือนเปอรเซีย 
ตวงตากลมโต มองแลวกึ่งยุโรปกึ่งแขก ในมื้ออาหารจะมีเน้ือสัตวหลากชนิดและผักเปนสวนใหญ 
ซึ่งแทบทุกมื้ออาหารจะมีแป�งเปนจานนําไมเนนขาวเหมือนไทยเรา 
 เรียนรู วัฒนธรรม วิถีความเปนอยู ขนบธรรมเนียมดังเดิมของชาวจอรเจียกัน  
สัมผัสอาหารเพ่ือสุขภาพ ทีอุ่ดมไปดวยผักและเคร่ืองเทศ ซึ่งจอรเจียเปนประเทศทางตะวันตก
เฉียงใตของรัสเซีย อาหารจะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียกลางผสมกันแบบลูกคร่ึง และ
กลายเปนอาหารยอดนิยมและรูจักแพรหลายต้ังแตสมัยสตาลิน ผูนําสหภาพโซเวียตผูสืบอํานาจตอ
จากเลนิน ที่นําเอาอาหารชาติตวัเองเขามา จนเกิดเปนรานอาหารจอรเจียมากมาย 
นอกจากน้ีจอรเจียยังมีชื่อเสียงมาก เกีย่วกบัไวนและนํ้าแร เเตเสียดายที่เราจะไมพบเจอสินคา



 

 

เหลานี้มากนัก เพราะความขัดแยังทางนโยบายทางการเมืองต้ังแตส้ินสุดสหภาพโซเวียต 
โดยบนโตะอาหารของชาวจอรเจียจะแบงเปน ของทานเลนกอนมื้ออาหาร, อาหารจานหลัก, ซุป, 
สลัด,ขนมหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

06.00 น.คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท คอยใหการตอนรับ
และดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคานเตอร U ประตู 9  ของสายการบินเตอรกิช
แอรไลน  
UPDATE FLIGHT 09.20 น.✈ ออกเดินทางสู สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก 
อินเตอรเนช่ันแนล 
โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK65 (ใชเวลา
เดินทาง 10 ช่ัวโมง 25 นาที) 
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.15 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรกกรุงอิสตันบูล (รอตอเครื่องประมาณ 1 
ช่ัวโมง 30 นาที) 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระ  
มัคคุเทศกทองถิ่นรอตอนรับ ณ ทางออกของผูโดยสายขาเขา  
จากน้ันนําทานเดินทางสู ISTIKLAL STREET ถนนยานใจกลางเมืองอิสตันบลู จากนั้น
อิสระชอปปم�งยาน “ทักซิม สแควร (TAKSIM SQUARE)”ซึ่งเปนยานที่คึกคักที่สุดในมหา
นครอิส ตันบูล เพราะเปนยานที่เปนจุดศูนยรวมของนักทองเท่ียวท่ัวโลก มชี็อปปم�ง สตรีท ที่
รายลอมไปดวยรานคาท้ังแบรนดโลคอล และแบรนดอินเตอรมากมาย  

 

วนัแรก   กรุงเทพ –  อิสตลับลู   (-/-/-)                              



 

 

 
 

นําทานเดินทางสูรานอาหารเพ่ือรับประทานอาหารเย็น  
คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม ISTANBUL PARK IN BY RADISSON 
HOTEL @ ISTANBUL DAYS 1 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทุกทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยโุรปและเอเชีย ซึ่งทําให
ประเทศตรุกีไดรับสมญานามวา ดินแดนแหงสองทวีป ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุด
ยุทธศาสตรสําคัญเน่ืองจากเปนเสนทางเดินเรือท่ีเชื่อมทะเลดําทะเลมารมารา เราจะไดเห็น
ป�อมปนที่ต้ังเรียงรายอยูตามชองแคบไดแก Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดย
จุดชมวิวท่ีสําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เช่ือใหรถยนตสามารถวิ่งขามฝم�งยุโรปและ
เอเชียได สรางเสร็จในป ค.ศ.1973 มคีวามยาวท้ังส้ิน 1,560 เมตร และไดกลายเปนสะพาน
แขวนที่ยาวเปนอันดับ 4 ของโลกในสมัยน้ัน (ปจจุบันตกไปอยูอันดับที่ 21) ขณะที่ลองเรือ
พรอมดื่มดํ่ากับบรรยากาศสองขางทาง ซึ่งสามารถมองเห็นไดไมวาจะเปนพระราชวงัโดลมา
บาเชและบานเรือนของบรรดาเหลาเศรษฐีท่ีสรางไดสวยงามตระการตา  

 
 
 
 

วนัที�สอง    อิสตนับูล –บาทูมิ BUS ทะเลดาํ     (- /-/D) 



 

 

 
 
 

 
 

ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานเดินทางสูสนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตูรก อินเตอร
เนช่ันแนลเพ่ือ CHECK IN  
สูทาอากาศยานนานาชาตทิบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอรเจีย   

13.50 น.เหิรฟ�าสูทาอากาศยานสนามบินนานาชาติบาทูมิ (BUS) ประเทศจอรเจีย  
โดยสายการบินTURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK392 
( เวลาบินโดยประมาณ  1 ช่ัวโมง  55  นาท ีพักผอนรับประทานอาหารบนเครื่อง )  

16.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบาทูมิ (BUS) ประเทศจอรเจีย  
คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก WORLD PALACE HOTEL @BATUMI   DAYS 2  
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานชมเมืองทาแหงบาทูมิ ซึ่งต้ังอยูรมิทะเลดํา เปนจุดหมายปลายทางสําหรับการ
พักผอนสุดพิเศษในจอรเจีย  

เมืองบาทูม่ี (BATUMI) เมืองน้ีเปนเมืองท่ีตั้งอยูริมทะเล บนชายฝم�งตะวันออกของทะเลดํา 
เปนเมืองหลวงของ  
อัตจารา (Ajara) เปนสาธารณรัฐอิสระท่ีปกครองตนเองอยูทางดานตะวันตกของประเทศ
จอรเจียครอบคลุมพื้นที่บริเวณกวางปละมีสภาพภูมิทัศนที่หลากหลายแตกตางกัน มีทั้ง
บริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปดวยป�าไมเขียวขจี ไปจนถงึเนินเขาท่ีเขียวชอุม เปนหน่ึงในเมอืง

วนัที�สาม    บาทูมี - ทบิลซีิ  (B/L/D)                                      



 

 

ที่มีทิวทัศนสวยท่ีสุดของจอรเจีย มคีวามงามของธรรมชาติที่นาต่ืนตาต่ืนใจ พื้นท่ีดานหน่ึง
ของเมืองที่ถูกลอมดวยทิวทัศนของทะเลดํา เมืองบาทูมิ (Batumi) เปนเมืองท่ีมีทาเรือ
สําคัญขนาดใหญ รวมถึงถนนที่เต็มไปดวยตนไมสองขางทาง  
 
 
 

 
 

 
ชม รูปปم�นความรักในบาทูมีเปนอนุสาวรียที่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูม ีซึ่งเปนรูป
ปم�นขนาดใหญท่ีแสดงถงึความรักที่แทจริง ประวัติของประติมากรรม "Ali and Nino" 
ดวยเพราะเหตุผลทางศาสนาท้ังคูจึงไมสามารถอยูดวยกันไดเพราะผูชายคนน้ันเปนมุสลิม
และผูหญิงคนน้ันเปนคริสเตียน พวกเขาตองอดทนท้ังการปฏิวติัและสงครามกลางเมืองเพื่อ
เปนพยานในการกอตัวของสาธารณรัฐอาเซอรไบจาน โดยอาลีและนีโมจะคอยๆขยับเขาหา
กัน เปลี่ยนทาทุก ๆ 10 นาทีจนกระท่ังพวกเขาพบกันและรวมเขาเปนหน่ึงเดียว  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
นําทานชมบรรยากาศของบานเรือนเกา ในยาน Old Town และ Batumi ชม 
Piazzal Square สรางขึ้นในป 2009 เปนอาคารที่ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง



 

 

ชาวจอรเจีย Vazha Orbeladze สรางดวยสไตลสถาปตยกรรมแบบผสมผสาน และในป 
2011 ที่ผานมา สถานที่แหงน้ีไดเริ่มปรบัปรุงเพื่อใหเปนแหลงบันเทิงและพักผอนหยอนใจ
แหงใหมของเมืองประกอบไปดวยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนทคลับ ฯลฯ  
 

 
 
 
 
 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ  รานอาหาร MARANI ON PASS  
  กอนกลับเขาสูทบิลิซี เย่ียมชมโรง ณ Chateau Mukhrani Winery ที่มีช่ือเสียงและ

ชิมไวนรสชาติดีเย่ียม บรรยากาศกลางสวน พรอมกับใหทุกทานไดเลือกสรรซื้อไวน
กลบัไปฝากคนที่คุณรักได  

 
 
 
 
 
 

 
คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 
3 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 
 



 

 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชมวิหารศกัด์ิสิทธิ์ของทบิลิซ ี(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรียกกัน
วา HOLY SAMEBA เปนโบสถหลักของครสิตจักรออรโธดอกจอรเจียต้ังอยูในทบิลิซีเมือง
หลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป 1995 และป 2004 และเปนวิหารท่ีสูงที่สุด อันดับที่ 
3 ของโบสถออรโธดอกในโลก 
 
 
 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ิน 
นําทุกทานเดินชม สะพานแหงสนัติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เปนอีกหนึ่งงาน
สถาปตยกรรมที่นาสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปคนิกชาวอิตาเล่ืยนช่ือ 
Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย เปด
อยางเปนทางการเมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางน้ันถกูออกแบบและสรางที่อิตาลี 
และนําเขามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพ่ือเขามาติดต้ังในเมือง Tbilisi ที่ต้ังนั้นอยูบนแมน้ํา 
Mtkvari River สามารถมองเห็นไดหลายมมุจากในเมือง และยังม ีilluminating ที่จะ
แสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเปนเวลา 90 นาทกีอนที่พระอาทิตยจะลับ
ขอบฟ�า 

วนัที�สี�   ทบิลิชิ   (B/L/D)                                      



 

 

 
 

นําทานเที่ยวชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI)  
นําทานขึ้นเคเบ้ิลคา CABLE CAR  เพ่ือชมทัศนีภาพของเมืองทบิลิซ ี
 
 
 
 
 
 
 

 
ชมป�อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย 
(Kartlis Deda, Mother Georgia) ป�อมนาริกาลาเปนปราการหินขนาดใหญตั้งอยูบน
เนินเขาเหนือนครทบิลิซี สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที ่4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลาย
สมัยที่ตางผลัดกันเขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยัด 
(Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับไดตอเติมป�อมในชวงคริสตศตวรรษที ่7 ตอมาพวก
มองโกลต้ังช่ือใหใหมวา NARIN QALA แปลวาป�อมนอย (Little Fortress) นัก



 

 

ประวติัศาสตรยกยองวาป�อมนาริกาลาเปนป�อมแหงหน่ึงบนเสนทางสายไหมที่แข็งแกรงและ
ตีไดยากที่สุด 

 
 
 
 
 

 
ผานชมโรงอาบน้ํา SULFUR BATH บริเวณน้ีเปนโรงอาบน้ํามีทั้งท่ีเปนสาธารณะและ
สวนตัว เน่ืองจากบริเวณใกลเคียงมีลําธารที่มสีายแรกํามะถัน ปะปนอยู หากลงไปเดินตรงลาํ
ธารเล็กๆ เราก็จะไดกลิ่นของกํามะถันดวย 
บริเวณน้ีจะเห็นเปนโดม แตะละโดมคือ 1 หองอาบน้ํา โดยเช่ือวาการมาอาบน้ําผสมกํามะถัน
น้ี จะทําใหรางกายสะอาดและดีตอสุขภาพ 

 
 

 
 

 
 
คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 
4 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางไปตามเสนทางหลวงของจอรเจียที่มีชื่อวา Georgian Military 
Highway ถนนสายนี้เปนถนนสายสําคัญที่สุดที่ถูกสรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียอยูภายใตการ

วนัที�หา้   ทบิลิชิ – กดูาอรูี –อา่งเก็บนํ�าชินวารี - คสัเบกิ      (B/L/D)                                  



 

 

ควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเปนเสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซีย
มายังที่ภูมิภาคน้ี  
 
 
 
 
 

 
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�อมปราการแหงนี้ไวเปรียบเสมือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลัง
ที่ต้ังอยูภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิน ภายในยังมี หอคอยทรงส่ีเหลี่ยมใหญที่ต้ัง
ตระหงาน  
จากมุมสูงของป�อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อางเก็บน้ําชินวาร ี
(ZHINVALI) ที่ซ่ึงทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวด่ืมไวใฃและช่ืนชมทศันียภาพทิวทัศน ของ
ภูเขาลอมรอบสถานที่แหงน้ี จากน้ันออกเดินทางตอไปตามเสนทางหลวง ริมฝم�งแมน้ํา 
Aragvi ผาน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางขึ้นสูเทือกเขาคอเคซัสใหญ เพ่ือเดินทาง สูเมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) 
ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปจจบุันเรียกวา เมืองสเตปนสมินดา (Stepansminda) 
ช่ือน้ีเพิ่งเปลี่ยนเมื่อป 2006 น้ีแตคนมกัจะเรียกติดปากกันอยูวา คัสเบกิอยู เมืองน้ีอยูหาง
จากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขา
คอเคซัสที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทศันที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจดุชมวิวของ
ยอดเขาคัสเบกิอีกดวย  
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ินพรอมชิมไวนทีทํ่าจากฝมือชาวบาน 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันเปลีย่นยานพาหนะเปนรถขับเคลื่อน 4 ลอ น่ังรถจ๊ิป 4X4 1คัน ขึ้นไดประมาณ 
6 ทานเทาน้ัน  
เพ่ือขึ้นเขาไปชมโบสถ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลาราว 30 นาที  
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
นําทุกทานขึ้นสูเนินเขา ที่ตั้งของโบสถสมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ
เกอเกต ิ (GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถช่ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปน
สัญลักษณสําคัญแหงหน่ึงของประเทศจอรเจีย โบสถคริสตนิกายจอรเจียนออรโธด็อกซ
เกาแกน้ี สรางดวยหินแกรนิตขนาดใหญมาต้ังแตศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถงึ 
2,170 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ดวยทิวทัศนธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและ
โบสถเล็กๆที่ตั้งอยูอยางโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาจึงทําใหท่ีน่ีเปนที่นิยมของนักทองเท่ียวมาต้ังแต
สมัยที่จอรเจียยังอยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งต้ังอยูอยางสวยงามและโดด
เดน บนเนินเขาซ่ึงลอมรอบไปดวยทุงหญาเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร  
***หมายเหตุ เน่ืองดวยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปจะเปนชวง WINTER 
ของประเทศจอรเจีย หิมะจะตกเปนจํานวนมากและแตละปความความหนาวเย็นของ
น้ําแข็ง หิมะก็ไมเทากัน ทําใหทางขึ้นเขาสูโบสถสมินดา วาเมบาน้ันปดเพราะถนนลื่น 
กอใหเกินอันตราย รถบัสใหญไมสามารถขึ้นไปไดและรถรถจิ๊ป 4X4 ก็ไมสามารถขึ้นไป
บนยอดเขาสมินดาไดเชนกัน  โดยหนางานในแตละคร้ังจะคํานงึถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเปนสําคัญ **** 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรม GUDAURI LOFT  HOTEL@ GUDAURI 
DAYS5 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคดา (MTSKHETA) ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศ
จอรเจีย เมืองท่ีเกาแกที่สุดของจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ต้ังอยูหางจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 25 กม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองนี้เคยเปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 
ปกอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 องคการยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียน “โบราณสถานแหงเมือง
มิสเคดา (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) เปนมรดกโลก เมื่อป 
ค.ศ.1994  

วนัที�หก    GUDAURI – TBILISI (B/L/-)      



 

 

นอกจากน้ีองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแหงเมืองมิทสเคตาใหเปนมรดกโลก 
(UNESCO WORLD HERITAGE SITE)และลอมรอบดวยเทือกเขาคอเคซัสเปนจุดตดั
ของแมน้ําอักราวิ (Aragvi) และแมน้ํามิกวาริ (Mtkvari) ความโดดเดนของเมืองน้ีคือภูมิ
ประเทศที่สวยงามและอาคารบานเรือนที่ยังคงรักษาเอกลักษณสถาปตยกรรมแบบยคุกลาง
ไวไดเปนอยางดี บานเรือนสวนใหญทาสีขาว หลังคาสีสมปนแดงสดใส มิสเคทาเปนสถาน
ที่ต้ังของมรดกโลกถึง 2 ที่คือจวาริ (Jvari Church) โบสถสถาปตยกรรมไบแซนไทนบนเนิน
เขาและสเวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli Church) โบสถหลวงสถาปตยกรรมยุคกลางที่เคย
ใชเปนสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกและเปนสุสานหลวงของราชวงศจอรเจีย 
นําทานเขาชม วิหาร (SAMTAVRO MONASTERY) ต้ังอยูในเมืองมิสเคดา ซึง่เปน
ศูนยกลางทางจิตวญิญาณของจอรเจีย และถือเปนสถานที่สําคัญที่มีช่ือเสียงของเมืองน้ี สราง
ขึ้นโดย (คิงมิเล่ียน King Mirian )  
 
 
 
 
 

 
นําทาน  ชมวิหารสเวติสเคอเวรี  (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สรางราว
ศตวรรษที่ 11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักด์ิสิทธ์ิที่สุดของจอรเจีย สรางขึ้น
โดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้ง
ยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต และให
ศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนส่ิงกอสรางยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ิน ณ BANTHAI RESTAURANT 

นําทานชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถแหงไมกางเขนอัน
ศักด์ิสิทธิ์ ของศานาคริสตนิกายออโธดอก สรางขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือ
วิหารแหงน้ีเปนอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ ซึ่งชาวเมืองกลาวกันวา นักบุญนีโน 
หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีปจจุบัน) ไดนําไมกางเขนนี้เขามาและ
เผยแพรศาสนาคริสตเปนคร้ังแรกในชวงโบราณกาล  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

นําทานแวะชอปปم�งหางดัง กอนเขาสนามบิน 
East Point เปนหางสรรพสินคาที่มีรานคามากมาย รานอาหารและเครื่องดื่ม,เส้ือผา  
นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาตทิบิลิซ ิTBILISI (TBS) ประเทศจอรเจีย 

18.05 น.ออกเดินทางสูสนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อินเตอรเนชั่นแนล โดยสายการ
บินเตอรกิชแอรไลน TK 383  

19.45 น.เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อนิเตอรเนช่ันแนล (รอเปลียนเคร่ือง 
1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

20.55 น.ออกเดินทาง สูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TK 64 

10.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

 
อัตราคาบริการน้ี ( ขัน้ตํ่า 15 ทาน ) 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-
3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดี่ยวจาย
เพ่ิม 

22 – 28 พ.ย.62 
03 – 09 ธ.ค.62 41,999 บาท 41,999 บาท 40,999 บาท 8,000 บาท 

26 ธ.ค.62 – 01 ม.ค.63 
31 ธ.ค.62 – 06 ม.ค.63 49,999 บาท 49,999 บาท 48,999 บาท 9,500 บาท 

 UPDATE  9OCT19 
*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก 
*** 

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



 

 

ราคาน้ีขายในคณะที่มากกวา 15 – 20 ทานขึ้นไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน 
หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะที่ใชในการนําเท่ียว 
ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีทีต่ํ่ากวา 15 
ทาน ทางคณะทัวรจะแจงคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในกรณีท่ีคณะทัวรทกุทานตองการออกเดินทาง พรอม
มีหัวหนาทัวรไทย อํานวยความสะดวก 
 

งวดที่ 1 : สํารองทีน่ั่งจาย 15, 000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลงัจากที่มีการจอง  
        พรอมสงรายชือ่และหนาพาสปอรตผูท่ีจะเดินทางทันท ี 

งวดที่ 2 : ชําระสวนทีเ่หลือ 20 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง  
กรณีท่ีตองการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณลีูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาที่กอนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้น 
หลังจากชําระคามดัจาํแลว สามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได กอนที่บริษัทฯ จะทําการออกตั๋ว

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

, คาภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน หองจะเปนเตียง  TWIN ROOM รวมทั้งส้ิน  5 คนื 
 คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
  คารถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท 

อตัราคา่บริการนี� รวม 

เงื�อนไขการจอง 



 

 

(คุมครอง ผูเอาประกนัภัย อายุระหวาง 15-75 ป ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 15 ป 
หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเง่ือนไข
ของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคุมครอง)  

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

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

เมืองไทย USD/วัน คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 

คาทิปตุรกี 2 วัน  
 3 USD / ทาน สําหรบัมัคคุเทศกทองถิ่น  x 2 วัน =6 USD 
 2 USD / ทาน สําหรบัคนขับรถตอวัน  x 2 วัน = 4 USD 

=คนละ 10 USD  
คาทิปจอรเจีย 5 วัน  
 3 USD / ทาน สําหรบัมัคคุเทศกทองถิ่น  x 5 วัน =15 USD 
 2 USD / ทาน สําหรบัคนขับรถตอวัน  x 5 วัน = 10 USD 
 3 USD /ทาน สาํหรบัหัวหนาทัวรไทย  x 7 วัน = 21USD 

=คนละ 46 USD  
รวมคาทิป 56 USD/ทานหรือประมาณ 1,792 บาทไทย 

อตัราคา่บริการนี� ไม่รวม 



 

 

 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บรษิัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืนเงิน
ได  
(ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี
กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล รับรอง บริษัท
จะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง 
ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ 

 
กรณีผูเดินทางไมสามารถ เขา-ออก เมืองไดเน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน ทางคณะทัวร ขอเพ่ิมทานละ 2,000 บาท กรณีที่คณะทัวรทุกทานตองการออก
เดินทาง พรอมมีไกด อํานวยความสะดวก ** 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู
จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเกบ็คาทัวรเพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่ง
จะแจงใหทราบอีกที 
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่

กรณียกเลิก 

หมายเหต ุโปรดอ่าน !! 



 

 

นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆบริษัทฯ ไมรบัผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน  
เคร่ืองบินรีเลย  ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 
คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความ
ลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง  
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
ในทุกกรณ ี
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง 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 นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 



 

 

**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวนัเดินทาง
ที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋ว

ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 
 


