
 

 

รหัสทัวร GOH1903682 
ทัวรจอรเจีย I AM IN GEORGIA 8 วัน 5 คืน (TK) 
มหาวิหารบากราติ   บาทูมิ   อนุสาวรียอาลีและนีโน   ลองเรือริมฝم�งทะเลดํา 
รับประทานอาหารค่ําบนตึก Alphabetic Tower 
ชมโชวการแสดงน้ําพุเตนระบํา 
 

 
 

 
 

ทบิลิซ ี| คาซเบกี ้| อัพลิสตชิเคห | อนุสรณสถานรัสเซีย จอรเจีย | บาทูมิ |  
ลองเรือริมฝم�งทะเลดํา  | รบัประทานอาหารคํ่าบนตึก Alphabetic Tower |  ถํ้าโพรมิธีอุส  | 

บอรโจม ี| ชอปปم�งหาง East Point  
 
  

เดนิทาง มกราคม – มิถุนายน 63  

ราคาแนะนาํเริ�มตน้เพยีง 43,900.- 



 

 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
18.30 น. 

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู  10 
เคานเตอร U ของสายการบินเตอรกิช แอรไลน พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

22.35 น. ออกเดินทางสูเมืองอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน  เที่ยวบินที่ TK 65 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 05 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 21.45 น. และ
เดินทางถึงสนามบินโดฮาเวลา 04.10 น.*** 

วันที่ 2 อิสตันบูล – ทบิลิซ ี– อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย – กอร ี–  
พิพิธภัณฑของทานสตาลิน – อัพลิสตชิเคห - คูไตซี 

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ีรอเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ  
07.45 น. นําทานเดินทางตอไปยังเมืองทบิลิซิ ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน  

เท่ียวบินที่ TK 378  
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 05 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 06.15 น. และ
เดินทางถึงทบิลิซีเวลา 09.35 น.*** 

11.10 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร 
เมืองทบิลิซีน้ัน เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าคูรา 
(Kura) หรือเรียกวา แมนํ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 
372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลานคน เมืองน้ีถูกสรางโดย วาคตัง จอรกาซา

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. อิสตนับลู – ทบิลิซี – อนุสาวรียป์ระวตัิศาสตรจ์อรเ์จีย – กอรี – พิพิธภณัฑข์องท่านสตาลิน – อพัลิสตช์ิเคห ์- คไูตซ ี
วนัที� �. อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – บาทมูิ – อนสุาวรียอ์าลีและนีโน่ – ล่องเรือรมิฝั� งทะเลดาํ –  
             รบัประทานอาหารคํ�าบนตกึ Alphabetic Tower - ชมโชวก์ารแสดงนํ�าพเุตน้ระบาํ 
วนัที� �. เมืองเกา่บาทมูิ – จตรุสัยโุรป– ถํ�าโพรมิธีอสุ – บอรโ์จมี – สวนบอรโ์จม ี
วนัที� �. ป้อมอนันานรูี – อ่างเก็บนํ�าชินวารี – กดูาอรูี – คาซเบกี� – โบสถเ์กอรเ์กตี � 
วนัที� �. อนสุรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จีย – มิสเคตา้ – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถเ์มเคตี – ทบิลิซี 
วนัที� �. เมืองเกา่ทบิลิซี – ขึ �นกระเชา้ไฟฟา้ชมป้อมนารกิาลา – โรงอาบนํ�าโบราณ – วิหารซีโอนี - หา้ง East Point – สนามบิน – 
  อิสตนับลู 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

ลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ไดกอตั้งเมืองนี้ขึ้นใน
คริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูในสายทางหน่ึงของเสนทางสายไหม และ
ปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบ
ทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังที่เปนจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับทวียุโรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูอนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย (The Chronicle of 

Georgia) ซึ่งมีลักษณะเปนแทงหินสีดําขนาดใหญ แกะสลักเปนรูปตางๆที่สื่อถึงเรื่องราว
ในอดีตของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังกอสรางเมื่อป 1985 
ประกอบดวยแทงเสา 16 แทง แตละแทงสูง 35 เมตร แตละเสาจะแบงเร่ืองราวออกเปน 3 
สวนน่ันคือ สวนลางสุดเกี่ยวกับพระคัมภีรของศาสนาคริสต สวนกลางเกี่ยวกับเรื่องของ
ขาราชการชนชั้นสูงของจอรเจีย และสวนบนเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญตางๆของประเทศ 
ทานสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงไดจากสถานที่แหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองกอรี 
(Gori) ซึ่งอยูทางดานทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา เมืองน้ีเปนเมืองบานเกิดของ โจเซฟ 
สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียที่ในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค
ศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเร่ืองความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรี
แหงน้ี นําทานชม พิพิธภัณฑของทานสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเปนสถานที่
รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใชตางๆ ของสตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคารที่สตา
ลินเกิดดวย ภายในพิพิธภัณฑสตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแตเกิด
จนกระทั่งเสียชีวิต จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองอัพลิสตชิเคห (Uplistsikhe) ซึ่ง
เปนเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแลวกวา 3000 
ปกอน ในอดีตเปนเสนทางการคาขายสินคาจากอินเดียไปยังทะเลดําและตอไปถึงทาง
ตะวันตก ปจจุบันสถานที่แหงน้ีแบงออกเปน 3 สวนคือ สวนเหนือ สวนกลาง และสวนใต 
ซึ่งสวนกลางจะเปนบริเวณที่ใหมที่สุด ประกอบไปดวยสถาปตยกรรมการสรางตัดหินและ
เจาะลึกเขาไปเปนที่อยูอาศัย ถํ้าสวนมากจะไมมีการตกแตงภายในใดๆ และยังมีหองตางๆ 
ซึ่งคาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 ใหทานอิสระ
ชมหมูบานที่สรางขึ้นจากถํ้าน้ีตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองคูไตซี (Kutaisi) 
ที่ตั้งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือหางประมาณ 150 กม. เมืองน้ีมีความเจริญเปนอันดับ
สองรองจากทบิลีซี    ชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซึ่งมีชื่อเสียงทางดานวัฒนธรรมและ



 

 

ไดรับการขึ้นทะเบียน ใหเปนมรดกโลก  ซึ่งถายอนกลับไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ได
เคยเปนเมืองหลวงเกาแกของอาณาจักรโคลคลิส (Empire of Colclis) และอาณาจักรอี
เมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยูทางดานของตะวันตกของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN HOTEL KUTAISI หรือเทียบเทา  

วันที่ 3 
อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราต ิ– บาทูมิ – อนุสาวรียอาลีและนีโน –  
ลองเรือริมฝم�งทะเลดํา – รับประทานอาหารคํ่าบนตึก Alphabetic Tower –  
ชมโชวการแสดงน้ําพุเตนระบํา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานชมอารามจีลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งเปนอารามหลวงของเมือง ถูก

คนพบในชวงคริสตศตวรรษที่ 12 โดยทางองคการยูเนสโกไดประกาศใหอารามจีลาติน้ีขึ้น
เปนมรดกโลกเมื่อ ป ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบงเปนสองสวนคือโบสถเซนต นิโค
ลาส (St. Nicholas) และโบสถเซนต จอรจ (St.George) โดยในโบสถเซนตนิโคลัสน้ัน มี
ภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงามตระการตามากมายหลายภาพเลาเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต
ศาสนา ที่ยังคงอยูในสภาพสมบูรณ  โดยบริเวณตรงโดมขนาดใหญของโบสถซึ่งเปนภาพ
พระแมมารีน้ัน ใชกระเบื้อง โมเสกสีทองประดับประดากวา 2 ลานชิ้น จากน้ันนําทานชม
มหาวิหารบากราติ (Bagradi Cathedral) ที่ตั้งชื่อตามพระเจาบากราตที่ 3 กษัตริยผู
ทรงรวมจอรเจีย สรางขึ้นในปลายคริสตศตวรรษที่ 10 ตั้งอยูในเมืองคูไตซึ โดยมหาวิหาร
แหงน้ีแมจะถูกพวกเติรกทําลายไปบางสวน แตซากปรักหักพังของโบสถก็ยังปรากฏจนถึง



 

 

ทุกวันน้ี โดยไดมีการบูรณะมาโดยตลอด ซึ่งสะทอนถึงสถาปตยกรรมยุคกลางไดอยาง
เดนชัด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองทาชายทะเลและหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจที่

สําคัญ ของประเทศจอรเจีย ตวัเมืองตั้งอยูติดทะเลดํา ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศ 
เมืองบาทูมิเปนเมืองหลวงของจังหวัดอัตจารา (Ajara) ที่ปกครองตนเอง เปนเมืองทาที่มี
ความสําคัญในดานการคาและเปนศูนยกลางการพาณิชย นอกจากนั้นยังเปนที่ตั้งของเมือง
ในเขตรอนที่เต็มไปดวยผลิตผลของพืชผัก ผลไมตางๆหลายอยาง และที่สําคัญยังมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่สําคัญมากมายๆตางๆของเมืองอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางบนถนน
เลียบชายหาด (Batumi Promenade) ที่ยาวถึง 6 กิโลเมตร สรางขึ้นตั้งแตป 1884 
ประดับดวยน้ําพุงดงามตลอดสาย และเปนถนนที่ยาวที่สุดบนฝم�งทะเลดํา จากน้ันนําทาน
ถ ายรูปคู กั บอนุสาวรียอาลี และนี โน  (Ali and Nino Monument) ซึ่ ง เป นงาน
สถาปตยกรรมโลหะสมัยใหมรูปคูรักชายชาวอาเซอรไบจานและหญิงสาวชาวจอรเจียน
ในนวนิยายทองถิ่น มีขนาดสูง 8 เมตร ตั้งอยูริมทะเลดําที่จะเคลื่อนไหวไดทุกๆ 10 นาที 
ถูกสรางขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุมสาวตางเชื้อชาติและศาสนา และยังแสดงถึง
สันติภาพระหวางประเทศจอรเจีย และอารเซอไบจานดวย นําทานถายรูปภายนอกกับตึก 
Alphabetic Tower เปนตึกสูงตระหงา เปนแลนดมารคที่สําคัญซึ่งสามารถขึ้นไปชมวิว
ดานบนได จากน้ันนําทานลองเรือริมฝم�งทะเลดําของบาตูมี ชมความสวยงามของทะเล 
บานเรือนที่ถูกสรางขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลูกกันอยางสวยงามตามริมทะเล พรอม
กับรายลอมไปดวยธรรมชาติ เปนไรสม พืชพันธุธัญญาหารและตนชา อิสระใหทานไดเท่ียว
ชมบริเวณทะเลดํา **การลองเรือนั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ กรณีที่ไมสามารถลองเรือ
ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม**   



 

 

 
คํ่า พิเศษ รับประทานอาหารคํ่า บนตึก Alphabetic Tower ซึ่งทานสามารถชมวิวและ

เก็บภาพที่ระลึกของเมืองบาทูมิ 
จากน้ันนําทานชมโชวการแสดงนํ้าพุเตนระบํา (Fountain Show) ซึ่งตั้งอยูกลางเมือง
บาทูมิ  
** กรณีที่สภาพอากาศไมดี หรือโชวมีการปดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามเหมาะสม** 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BEST WESTERN HOTEL BATUMI หรือเทียบเทา  
วันที่ 4 เมืองเกาบาทูมิ – จตุรัสยุโรป– ถํ้าโพรมิธีอุส – บอรโจมี - สวนบอรโจมี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองเกาบาทูมิ (Batumi Old Town) ชมบรรยากาศของบานเรือนเกา ชม

จตุรัส Piazza Square ที่สรางขึ้นในป 2009 เปนอาคารที่ไดรับการออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดังชาวจอรเจีย Vazha Orbeladze สรางดวยสไตลสถาปตยกรรมแบบ
ผสมผสาน จากน้ันนําทานชมจตุรัสยุโรป (Europe Square) ซึ่งเปนอีกหน่ึงจตุรัสที่
สําคัญในยุโรป จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองซกาลตูโบ (Tskaltubo) นําทานชมถํ้าโพร
มิธีอุส (Prometheus Cave) เปนหน่ึงในถํ้าอันนาอัศจรรยของชาวจอรเจีย ถูกคนพบ
ครั้งแรกป ค.ศ.1984 และถูกตกแตงใหมเมื่อป ค.ศ.2012 เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวท่ีมาเขา



 

 

ชมมากมายในแตละป พบความสวยงามของหินงอกหินยอยที่สะทอนแสงสีตระการตา
ภายในตัวถํ้า นําทานลองเรือชมความสวยงามของถํ้าแหงน้ี **การลองเรือนั้นขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ กรณีที่ไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม**   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองบอรโจมี (Borjomi) ซึ่งเปนเมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขา

ทางตอนใตของประเทศจอรเจีบ มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 15,000 คน บอรโจมีเปน
เมืองทีม่ีชื่อเสียงในดานน้ําแรระดับโลก เพราะมีลําธารน้ําท่ีใส บริสุทธ์ิที่ไหลมาจากยอดเขา
บาคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ที่มีความสูงประมาณ 2,300 เมตร ที่ถูกคนพบโดย
นายทหารรัสเซีย โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันวาถาดื่มน้ํานี้จะทําใหมีสุขภาพแข็งแรงและ
สามารถรักษาโรครายได และตอมาไดเร่ิมมีการตั้งโรงงานผลิตและสงออกนํ้าแรยี่หอบอรโจ
มี (Borjomi) ที่มีชื่อเสียงไปยังประเทศตางๆมากมาย นําทานเที่ยวชมสวนบอรโจมี 
(Borjomi mineral Park) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BORJOMI PARADISE หรือเทียบเทา  



 

 

วันที่ 5 ป�อมอันนานูร ี– อางเก็บน้ําชินวาร ี– กูดาอูร ี– คาซเบก้ี - โบสถเกอรเกตี ้
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางไปยังป�อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป�อมปราการเกาแก มีกําแพง
ลอมรอบตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี ถูกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ 
2 หลังที่ต้ังอยูภายในกําแพง ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยม
ใหญที่ตั้งตระหงาน ทําใหเห็นทัศนียภาพทิวทัศนอันสวยงามดานลางจากมุมสูงของป�อม
ปราการน้ี รวมถึงอางเก็บนํ้าชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเปน
สถานที่สําคัญสําหรับนําน้ําที่เก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวงและใชผลิตไฟฟ�า ซึ่งทําให
ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวดื่มไว นําทานเดินทางตอไปยังเมืองกูดาอูรี ซึ่งเปนเมืองสําหรับสกีรี
สอรทที่มีชื่อเสียง ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลงที่พักผอนเลนสกีในชวงเดือน
ธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา ระหวางทางใหทานไดชม
ทิวทัศนอันสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสนทางหลวงที่สําคัญของ

จอรเจียที่มีชื่อวา Georgian Military Highway หรือเสนทางสําหรับใชในดานทหาร 
ถนนสายน้ีเปนถนนสายสําคัญที่สุดที่ถูกสรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียอยูภายใตการควบคุมจาก
สหภาพโซเวียต เพื่อใชเปนเสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่
ภูมิภาคน้ี ถนนแหงประวัติศาสตร น้ีเปนเสนทางที่จะนําทานขึ้นสู เทือกเขาคอเคซัส 



 

 

(Caucasus Mountain) เป น เทื อ ก เข าที่ ตั้ งอ ยู ร ะห ว า งท วี ป ยุ โรป  แล ะ เอ เชี ย 
ประกอบดวย 2 สวน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ และเทือกเขาคอเคซัสนอย ที่มีความยาว
ประมาณ 1,100 กม. ที่เปนเสนกั้นระหวางพรมแดนรัสเซียกับจอรเจีย จากน้ันนําทาน
เดินทางตอไปยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปจจุบันเรียกวา เมืองสเตปนสมินดา
(Stepansminda) ชื่อน้ีเพิ่งเปลี่ยนเมื่อป 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโธดอก ชื่อ 
สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาวนาขึ้น เมืองน้ีอยูหางจาก
เมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เปนเมืองเล็กๆตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําเทอรกี้ ถือเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สําคัญของประเทศจอรเจีย 
มีภูมิทัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้อีกดวย จากน้ันนํา
ทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) นํา
ทานชมความสวยงามของโบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวา
โบสถสมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรางดวยหินแกรนิตขนาดใหญ สรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 14 เปนโบสถชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปนสัญลักษณสําคัญหน่ึงของ
ประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนเทือกเขาคาซเบกี้ ที่ระดับความสูงจากน้ําทะเล 2,170 เมตร 
(***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม***) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOTEL SNO หรือเทียบเทา *** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยูใน

เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งตั้งอยูในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที่
โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางขึ้นไปได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ขอยายไปพักที่เมือง Gudauri แทน *** 

วันที่ 6 อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย – มิสเคตา – วิหารจวาร ี– วิหารสเวติสโคเวลี –  
โบสถเมเคตี – ทบิลิซี  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมอนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหน่ึง

คือ Russia–Georgia Friendship Monument เปนอนุสรณสถานที่สรางขึ้นมาในป 
ค.ศ. 1983 เพ่ือเปนสัญลักษณบงบอกถงึความสัมพันธอันดีของประเทศจอรเจียและ
ประเทศรัสเซีย โครงสรางทั้งหมดทํามาจากหนิและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพ



 

 

ประวตัิศาสตรของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียไวอยางสวยงาม ใหทานไดอิสระ
ถายรูปบรรยากาศและทิวทัศนอันสวยงาม นําทานเดินทางสูเมืองมิสเคตา (Mtskheta) 
ซึ่งเปนเมืองหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจยีสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of 
Iberia) ซึ่งเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปกอนคริสตกาลต้ังอยูทางตะวันตก
เฉียงเหนือหางจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองน้ีถือไดวาเปนเมืองที่มีความเกาแก
ทางประวัตศิาสตรแหงหน่ึงของประเทศ และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 
1994  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม วิหารจวาร ี(Jvari Monastery) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของ

ศาสนาคริสตนิกายออโธดอก สรางขึ้นเมื่อครสิตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือวิหาร
แหงน้ีเปนอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ โบสถนี้ตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีแมน้ํา
สองสายมาบรรจบกันคือแมน้ํามิควาร ี(Mtkvari river) และแมน้ําอรักวี (Aragvi river)  
จากน้ันนําทานชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรอืหมายถึงเสา
ที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สรางราวศตวรรษที่ 11 โบสถแหงน้ีถือเปน
ศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ชื่อ 
Arsukisdze  มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางท่ีทําใหชาว
จอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนา
ประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถอืเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญ
ที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม นําทานชม โบสถเมเคตี 
(Metekhi Church) เปนโบสถเกาแกที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 12 ตั้งอยูบริเวณ
ริมหนาผาท่ีเบ้ืองลางเปนแมน้ํามิตคาวารี ในอดีตถูกใชเปนป�อมปราการ และที่พํานักของ
กษัตริย ในบริเวณเดียวกัน จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซ ี(Tbilisi)  นําทาน
ชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอรเจีย ที่มีความสําคญั
ของประวัตศิาสตรมากมาย และมีโครงสรางสถาปตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี 
เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย   



 

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษใหทานไดลิ้มรสไวนพ้ืนเมืองช้ันดีของประเทศ
จอรเจีย 
**พิเศษพรอมชมการแสดงพ้ืนเมืองของประเทศจอรเจีย ที่นาตื่นตาตื่นใจ** 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN TBILISI หรือเทียบเทา  

วันที่ 7 เมืองเกาทบิลิซี – ขึ้นกระเชาไฟฟ�าชมป�อมนาริกาลา – โรงอาบนํ้าโบราณ –  
วิหารซีโอน ี- หาง East Point – สนามบิน – อิสตันบูล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเท่ียวชมเมืองเกาทบิลิซี (Old town) นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าชมป�อมนาริกาลา

(Narikala Fortress) ซึ่งเปนป�อมปราการหินโบราณขนาดใหญ ตั้งอยูบนเนินเขา สราง
ขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ตางผลัดกันเขามา
รุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยัดของชาวอาหรับไดตอเติมป�อม
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 7 ตอมาพวกมองโกลตั้งชื่อใหใหมวา Narin Qala แปลวาป�อม
นอย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรยกยองวาป�อมนาริกาลาเปนป�อมแหงหน่ึงบน
เสนทางสายไหมที่แข็งแกรงและตีไดยากที่สุด จากน้ันนําทานชมโรงอาบนํ้าโบราณ หรือ 
อะบานู อุบานิ (Abanotubani) จากภายนอกเปนสถานที่สาหรับแชน้ําพุรอนที่มีแรถามะ
ถัน ตามตํานานเลาขานวาในสมัยพระเจาวัคตังที ่1 กอรกัซลี่นกเหยี่ยวของพระองคไดตกลง
ไปในบริเวณดังกลาว จึงทําใหคนพบบอน้ําพุรอนแหงน้ีขึ้น ลักษณะคลายโรงอาบน้ํา
เหมือนกับการออนเซน็ของชาวญี่ปุ�นผสมรวมกับการอาบน้ําแบบตุรกี  จากน้ันนําทานไปชม



 

 

วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเปนโบสถหลังใหญของนิกาย ออรโธดอกที่ถูกสราง
ขึ้นในเมืองน้ี ชื่อของโบสถไดนํามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็ม
สถานที่แหงน้ีก็ไดมี่ชื่อเปน ซิโอนีแหง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษ
ที่ 6-7 และตอมาก็ไดถูกทําลายลงโดยผูท่ีบุกรุกแตก็ไดมีการสรางขึ้นใหมหลายครั้งดวยกัน 
จนกระทั่งเปนโบสถที่ไดเห็นอยูในปจจุบันน้ีและไดมีการบูรณะในชวงศตวรรษที่ 17- 19 
จากน้ันนําทานเดินทางไปยังหาง East Point ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ ใหเวลา
ท าน ได อิ สระช อปปم� ง  สิ นค าแบ รนด เนมมากมาย อาทิ  เช น  ADIDAS, ALDO, 
BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, 
LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, 
SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
 ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

18.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรงุอิสตันบูล โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เท่ียวบินที่ TK 383 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 05 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 17.25 น. และ

เดินทางถึงสนามบินอสิตันบูล เวลา 19.00 น.*** 
19.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบลู รอเปลี่ยนเครื่อง 
20.55 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน  เท่ียวบินที่ TK 64 

***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 05 เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 20.15 น. และ
เดินทางถึงสนามบินอสิตันบูล เวลา 09.50 น.*** 



 

 

วันที่ 8  กรุงเทพฯ 
10.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง 

I AM IN GEORGIA จอรเจีย 8 DAYS 5 NIGHTS 
โดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน  (TK) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
วันที่ 12-19 ม.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 
วันที่ 04-11 ก.พ. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 
วันที่ 05-12 ก.พ. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 
วันที่ 06-13 มี.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 
วันที่ 08-15 มี.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,915.- 6,900.- 
วันที่ 05-12 เม.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 25,965.- 8,900.- 
วันที่ 14-21 เม.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 25,965.- 8,900.- 
วันที่ 28 เม.ย.- 
05 พ.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 23,965.- 8,900.- 

วันที่ 04-11 พ.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 
วันที่ 03-10 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 
วันที่ 04-11 มิ.ย. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 23,915.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ



 

 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 



 

 

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 
2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (36 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 



 

 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


