
 

 

รหสัทวัร  ITV2000725 
ทัวรจอรเจีย ทบลิชิิ บาทูมี ่8 วัน 5 คืน (TK) 
เมืองทบิลิซ ิ- ป�อมนารกิาลา – โบสถเมทเทค ี–วหิารซีโอน ี– สะพานแหงสันติภาพ 
เมืองมิสเคดา – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวตสิเคอเวร ี
ชมยานเมืองเกาของทบิลิซี – โรงอาบน้ําแร – โบสถตรีนติี้ – Jan sharden street   
เมืองอันนานรู ี– ป�อมอันนานูร ี– อางเก็บนํา้ชนิวาร ี
อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย – โบสถเกอรเกติ – เมอืงคาซเบกี้   
เมืองกอร ี– พิพธิภัณฑของสตาลิน – เมืองอพัลิสสิค    
เมืองบาทมูี่ – The Alphabet Tower – อนุสาวรียรปูปم�นอาลีและนีโน 
Piazzal Square - ยุโรปสแควร 

 



 

 

เดินทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES (TK)  
ดินแดนเมืองเทพนิยายแหงคอเซซัส สุดขอบเอเชีย 

 

วันเดินทาง รายละเอยีดไฟทบิน ราคาผูใหญ 
ราคาเดก็ 0-2 ป  

(พักกับผูใหญ 2ทานไมเสริม
เตยีง) 

พักเดี่ยว
เพิม่ 

ที่นั่ง 

25 พ.ค. – 01 มิ.ย.63 

TK065 25MAY BKK-IST 21.45-
04.10  
TK378 26MAY IST-TBS 06.15-
09.35+1 
 
TK391 31MAY BUS- IST 10.20-
11.30  
TK058 31MAY IST-BKK 17.55-
07.30+1 

39,888 

(เดก็อายุไมเกิน 2 ป/Infant 
50%ของราคาทัวร) 

18,000 25 

08 – 15 มิ.ย.63 

TK065 08JUN BKK-IST 21.45-
04.10  
TK378 09JUN IST-TBS 06.15-
09.35+1 
 
TK391 14JUN BUS- IST 10.20-
11.30  
TK058 14JUN IST-BKK 17.55-
07.30+1 

39,888 18,000 25 

20 – 27 ก.ค.63 

TK065 20JUL BKK-IST 21.45-
04.10  
TK378 21JUL IST-TBS 06.15-
09.35+1 
 
TK391 26JUL BUS- IST 10.20-
11.30  
TK058 26JUL IST-BKK 17.55-
07.30+1 

39,888 18,000 25 

03 – 10 ส.ค.63 

TK065 03AUG BKK-IST 21.45-
04.10  
TK378 04AUG IST-TBS 06.15-
09.35+1 
 
TK391 09AUG BUS- IST 10.20-
11.30  

39,888 18,000 25 



 

 

TK058 09AUG IST-BKK 17.55-
07.30+1 

31 ส.ค. – 07 ก.ย.63 

TK065 31AUG BKK-IST 21.45-
04.10  
TK378 31AUG IST-TBS 06.15-
09.35+1 
 
TK391 06SEP BUS- IST 10.20-
11.30  
TK058 06SEP IST-BKK 17.55-
07.30+1 

39,888 18,000 25 

 
เที่ยวงายพาสปอรตไทยไมตองทําวีซา 

 
 FLIGHT:  
DEPARTURE: TK065 BKK-IST 21.45-04.10 // TK378 IST-TBS 06.15-09.35+1 
RETURN:        TK391 BUS- IST 10.20-11.30  // TK058 IST-BKK 17.55-07.30+1 
 

 

 
 
วันทีห่นึง่ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ทาอากาศยานอตาเติรก เมืองอสิตนับลู ประเทศตรุก ี  



 

 

17.30 น.  พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน 
เคานเตอร U สายการบินแอร สายการบินเตอรกิช แอร
ไลน Turkish Airlines เจาหนาที ่ใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเป�ากอนขึ้นเครื่อง 

21.45 น.  ออกเดินทางสู  ทาอากาศยานอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี สายการบิน 
Turkish Airlines โดยเที่ยวบิน TK065(ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) (บริการ
อาหารรอนบนเครื่อง) 

วันทีส่อง ทาอากาศยานอตาเติรก – สนามบินนานาชาตทิบลิิซิ – เมืองทบลิิซ ิ - ป�อมนารกิาลา – 
โบสถเมทเทคี –วหิารซีโอนี – สะพานแหงสนัติภาพ     อาหารเที่ยง,เย็น 
                                     
04.10 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานอตาเตริก เมืองอสิตันบูล ประเทศตุรกี แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง 
06.15 น.   ออกเดินทางตอโดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เที่ยวบิน TK378 (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) 
09.35 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติทบิลิซิ ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย

ประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  นํา
ทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู เมืองท
บิลิซิ (TBILISI) เมืองหลวงประเทศจอรเจียเปนเมืองที่กอตั้งขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 5 อยูริม
แมนํ ้าคูรา (KURA RIVER) ที่อุดมสมบูรณดวยแหลงนํ้าและป�าไมทําใหกลายเปนเมือง
ใหญอยงรวดเร็ว เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรม รวมไปถึงการคาและ
การขนสงที่สําคัญมาตั้งแตโบราณ เพราะเมืองทบิลิซีเปนเมืองหนึ่งในเสนทางสายไหม 
(SILK ROAD) ในตัวเมืองทบิลิซีนั้นจะมากมายไปดวยอาคารสถาปตยกรรมโบราณจาก
หลากหลายยุคสมัยใหไดเที่ยวไดชมกันแบบจุใจแนนอน 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื้อที่1) เมนูอาหารทองถิ่น 



 

 

บาย นําทานนั่งกระเชาเคเบิ้ลขึ้น ชมป�อมนา
ริกาลา(Narigala Fortress) ป�อม
ปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่ง
นักประวัติศาสตรยกยองวาเปนป�อม
ปราการป�อมหนึ่งบนเสนทางสายไหมที่
แข็งแกรงและตีไดยากที ่สุด อิสระให
ทานไดเก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซิ
ตามอัธยาศัย (การขึ้นกระเชาขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ ณ วันนั ้นถ าข ึ ้นไม ได
จ ําเปนขอเปลี ่ยนเปนการนั ่งรถบัสขึ ้นแทน) จากนั ้น นําทาน เขาชมโบสถเมทเทคี
(METEKHI CHURCH) เปนโบสถเกาแกในยุคศตวรรษที่ 13 ตั้งอยูในบริเวณเมืองเกาใน
อดีตโบสถแหงนี ้เคย เปนป�อมที ่ประทับของพระมหากษัตริยและไดใชเปนโบสถของ
พระมหากษัตริยอีกดวย โบสถนี้มีลักษณะเปนป�อมที่มียอดโดมแหลมขึ้นไปซึ่งเปนที่นิยม
กอสรางกันในยุคกลางไดมีการบรูณะครั้งใหญในชวงยุคศตวรรษที่ 17 – 18 จากนั้น นําทาน
ถายรูปกับ วิหารซีโอนี (SIONI CATHEDRAL) โบสถหลังใหญของนิกายออรโธด็อกซที่
ถูกสรางขึ้นในเมืองนี้โดยชื่อของโบสถไดนํามาจากดนิแดนอันศกัดิส์ิทธิ ์คือ ภูเขาไซออนในเจ
รูซาเล็ม ตอมาสถานที่แหงนี้ก็ไดมีชื่อเปน ซิโอนีแหงทบิลิซี(TBILISI SIONI) ถูกสรางขึ้นใน
ราวศตวรรษที่ 6-7 และตอมาก็ไดถูกทําลายลงโดยผูที่บุกรุกแตก็ไดมีการสรางขึ้นมาใหม
หลายตอหลายครั้งดวยกัน จนกระทั่งเปนโบสถที่ไดเห็นอยูในปจจุบันนี้และไดมีการบูรณะ
ในชวงศตวรรษที่ 17-19 จากนั้น นําทานชม สะพานแหงสันติภาพ (THE BRIDGE OF 
PEACE) เปนอีกหนึ่งงานสถาปตยกรรมที่นาสนใจใน ออกแบบโดยสถาปคนิกชาวอติาเลื่ยน
ชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย
เปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางนั้นถูกออกแบบและสรางที่
อิตาลี ที่ตั้งนั้นอยูบนแมนํ้า Mtkvari River สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง และ
ยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเปนเวลา 90 นาที
กอนที่พระอาทิตยจะลับขอบฟ�า 



 

 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) เมนูอาหารจีน 
 หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาที่พัก 
  � ทีพ่ัก : Iveria Inn Tbilisi ระดบั 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกนั   

(ชื่อโรงแรมที่ทานพกั ทางบริษัทจะทาํการแจงพรอมใบนดัหมาย5-7วนักอนวันเดินทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พกัไปพักเมืองใกลเคียง กรณโีรงแรมตดิ
งานแฟร หรือมีเทศกาลสาํคญัตางๆ 
 

วันทีส่าม เมืองทบลิิซ ิ– เมืองมิสเคดา – มหาวหิารจวารี – วหิารสเวติสเคอเวรี  – ชมยานเมืองเกา
ของทบิลซิี – โรงอาบนํ้าแร – โบสถตรีนติี้ – Jan sharden street   อาหารเชา
,เที่ยง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)  
 น ํ าท ุกท  านเดิ นทางส ู   เม ืองมิส เคด า 

Mtskheta (ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 
นาที) เปนศูนยกลางทางศาสนาของประเทศ
จอรเจีย เมืองที่เกาแกที่สุดของจอรเจียอายุ
กวา 3,000 ป ตั ้งอยู หางจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 20 กม. และในอดีตเมืองนี ้เคย
เป นเม ืองหลวงของอาณาจักรอิ เบเรีย 
(Iberia Kingdom) ซึ่งเปนราชอาณาจักร
ของจอรเจียในชวง 500 ปกอนคริสตกาล ถึง



 

 

ป ค.ศ.500 แตตอนนี้ไมมีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยูแลว จากนั้น นําทานชม มหา
วิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักดิ ์สิทธิ์ของศานาคริสต
นิกายออโธดอก สรางขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือวิหารแหงนี้เปน
อยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ ซึ่งชาวเมืองกลาวกนัวา นักบุญนีโน หรือแม
ชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตรุกีปจจุบัน) ไดนําไมกางเขนน้ีเขามาพรอมกบั
การเผยแพรศาสนาคริสตเปนครั้งแรกในชวงโบราณกาล จากนั้น นําทานชมวิหารสเวติ
สเคอเวรี(Svetitkhoveli Cathedral) สรางราวศตวรรษที ่ 11 โบสถแหงนี ้ถ ือเปน
ศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที ่สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ชื่อ 
Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาว
จอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนา
ประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนส่ิงกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุด
ของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม จากนั้น อิสระใหทานไดชอป
ปم�งสิ้นคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย นําทานเดินทาง ชมยานเมืองเกาของทบิลิซี (Old Town of Tbilisi) ซึ่งจะทําทานไดพบ

เห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบานเรือนที ่เปนสถาปตยกรรมอันโดดเดนโดย
ผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซีย
และยุโรป ทําใหจอรเจียมีเอกลักษณและ
สัญลักษณของตะวันตกและตะวันออกใน
ประเทศเดียว จากนั้น นําทานชมโรงอาบ
นํ้าแร ถายภาพดานนอก (Sulfur Bath) 
หรือภาษาจอรเจ ียนเร ียกว า Abanot 
Ubani (อะบาน ู อ ุบานิ ) เป นสถานที่
สําหรับแชนํ ้าพุรอนที่มีแรกํามะถัน ตาม
ตํานานเลาขานวา ในสมัยพระเจาวัคตังที 
กอรกัซลี  นกเหยี่ยวของพระองคไดตกลง
ไปในบริเวณดังกลาว จึงทําใหคนพบบอ
นํ้าพุรอนแหงนี้ขึ้น ลักษณะของโรงอาบนา 
คลายๆ กับการออนเซนของชาวญ่ีปุ�นผสม



 

 

รวมกับการอาบนํ้าแบบตรุกี ชมหมูโรงอาบนํ้าที่มกีารสรางและใหบริการตัง้แตยุคกลางจนถงึ
ปจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแหงสรางเปนหลังคาโดม บางแหงมีหอมินา
เรตขนาบขางประดับดวยโมเสคชิ้นเล็กที่สวยงาม จากนั้น นําทานเขาชม โบสถตรีนิตี้ 
(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายวา โบสถพระตรีเอกานุ
ภาพศักดิ์สิทธิ์แหงกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนทองถิ่น เปนวิหารหลักของ
ชาวคริสตนิกายจอรเจียนออรโธดอ็กซในกรุงทบิลิซีกอสรางขึ้นระหวางป ค.ศ.1995 -2004 
ใหญที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออรโธด็อกซตะวันออกทั่วโลกแมจะมีอายุไม
มากแตก็เปนโบสถตัวอยางของสถาปตยกรรมแบบจอรเจียนทองถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะ
จากไบแซนไทนโบสถเปน อาคารขนาดใหญที่โดดเดนมาก จากนั้น อิสระใหทานชอปปم�งที่ 
Jan sharden street ถนนคนเดินยานเมืองเกาที ่เปนแหลงศูนยรวมทางสังคมและ
วัฒนธรรมหลังฟم�นฟูในศตวรรษที่ 9 ตอมาจึงเปลี่ยนชื่อถนนมาเปน Chardin Street เพื่อ
เปนเกียรติแกนักทองเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปจจุบันถนนสายนี้เต็มไปดวย
รานคา รานอาหารพื้นเมือง รานกาแฟและมากมายดวยผูคนพื้นเมืองกับนักทองเที่ยว 
บริเวณน้ีจะมีบานเมืองเกาในแบบทบิลิซีที่โดดเดน นอกจากดานอาหารแลวยังมีพอคาแมคา
นํ้าสิ่งของตางๆมาวางขายมากมาย  (อิสระคํ่าตามอัธยาศัย) สมควรแกเวลา จากนั้น นํา
ทานเดินทางเขาที่พัก 

  � ทีพ่ัก :  Iveria Inn Tbilisi ระดบั 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกนั   

(ชื่อโรงแรมที่ทานพกั ทางบริษัทจะทาํการแจงพรอมใบนดัหมาย5-7วนักอนวันเดินทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พกัไปพักเมืองใกลเคียง กรณโีรงแรมตดิ
งานแฟร หรือมีเทศกาลสาํคญัตางๆ 

 
วันทีส่ี่      เมืองอันนานูรี – ป�อมอันนานรูี – อางเกบ็นํ้าชินวารี – อนสุรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย – 
โบสถเกอรเกต ิ– เมืองคาซเบกี้   อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น                  

 
เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (มื้อที่5) 



 

 

จากนั ้นออกเดินทางสู เมืองAnanuri 
(ระยะทาง 69 ก.ม//ใชเวลา 1.30 ช.ม.) 
น ํ าท  านชมป �อมอันนาน ู ร ี (Anauri 
Fortress) ป�อมปราการอันเกาแก ถูก
สรางข ึ ้นในสมัยศตวรรษที ่ 16-17 ชม
รองรอยของซากกําแพงที่ลอมรอบป�อม
ปราการแหงนี้ไวเปรียบเสมือนมานที่ซอน
เรนความงดงามของโบสถ 2 หลังที่ตั้งอยู
ภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ตัง้ตระหงาน จาก
มุมสูงของป�อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อางเก็บนํ้าชินวารี (Zhinvali 
Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเปนสถานที่สําคัญสําหรับนํานํ้าที่เก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวง
และใชผลิตไฟฟ�า ซึ่งทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีนํ้าไวดื่มไวใช 
 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6) เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย นําทานชม อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึง่

คือRussia–Georgia Friendship Monument เปนอนุสรณสถานที่สรางขึ้นมาในป 
ค.ศ. 1983 เพื ่อเปนสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธอันดีของประเทศจอรเจียและ
ประเทศรัสเซีย โครงสรางทั ้งหมดทํามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพ
ประวัติศาสตรของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียไวอยางสวยงาม จากนั้นเปลี่ยน



 

 

ยานพาหนะเปนรถจิ๊ป 4WD (1 คันนั่ง
ไดประมาณ 6 ทาน) พาทานเดินทาง
ข ึ ้ น ไป เท ี ่ ย วชม  โบสถ  เกอร  เกติ
(Gergeti Trinity Church)  ซ ึ ่ ง ถู ก
สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีก
ช ื ่ อ เร ี ยกกันว  า  ทสมินดา ซาม ีบา 
(Tsminda Sameba) ซึ่งเปนชื่อที่เรียก
ที่นิยมกันของโบสถศักดิ ์แหงนี้สถานที่
แหงนี้ ซึ่งตั้งอยูอยางสวยงามและโดดเดน บนเนินเขาซึ่งลอมรอบไปดวยทุงหญาเขียวขจี ที่
ระดับความสูง 2,170 เมตร ซึ่งหากในวันที่ทองฟ�าแจมใส ทุกทานจะไดเห็นยอดเขาคัสเบกิ
ที่มีความสูงถึง 5,047 เมตร โดยสวนยอดปกคลุมดวยหิมะตลอดทั้งป จากนั้น นําทาน
เดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งเปนชื่อเมืองดั้งเดิม แตปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนชื่อ 
สเตพานทสมินดา (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออรโธดอกชื่อ สเตฟาน 
ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เปนเมือง
เล็กๆที่ตั้งอยูตามรมิ ฝم�งแมนํ้าเทอรกี้ที่มคีวามยาวประมาณ 157 กม .และตั้งอยูบนความสงู

จากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1 , 740 เมตร ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิที่อยูปานกลางมีความชื้น
และแหงแลงที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มี

อุณหภูมิที่ประมาณ - 5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเปนเดือนที่หนาวเย็นที่สุด 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7) เมนูอาหารทองถิ่น 
  ��ที่พกั :  Kazbegi Porata Caucasia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง

กัน   
   (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พกัไปพักเมืองใกลเคียง กรณโีรงแรมตดิ
งานแฟร หรือมีเทศกาลสาํคญัตางๆ 

 
วันทีห่า     เมืองคาซเบกี้ – เมืองกอรี – พิพธิภณัฑของสตาลิน – เมืองอัพลิสสิค    
 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 



 

 

 
เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อ
ที่8) 

นําทานเดินทางสู เมืองกอรี (GORI) เมืองที่ตั้งอยูบนเนินเขา
ที่ในอดีตเคยมีความสาคัญทางดานทหารในยุคกลางเปนที่ตั้ง
ของกองกาลังที่อยูบนถนนสายสาคัญ (Georgian Military Highway) นอกจากนั้นเมืองนี้
ยังเปนเมืองบานเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูนาที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสตโซเวียต 
และอเล็กซานเดอร นาดีราซี ผูเปนนักออกแบบชื่อดังในดานจรวดขีปนาวุธขามทวีปของโซ
เวียต  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื้อที่9) เมนูอาหารทองถิน่ 
บาย     นําทานเขาชม พิพิธภัณฑของสตาลิน (Museum of Stalin) เปนสถานที่ที ่ไดรวบรวม

สิ่งของเครื่องใชตางๆ พรอมทั้งเรื่องราวตางๆของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิต

ตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวติ ดานขางพิพิธภณัฑยังมขีบวบรถไฟที่ใชเปนทีบ่ัญชาการในการรบ 
ภายในรถไฟมีหองทํางาน หองนอน ของสตาลิน  
จากนั ้น น ําท านออกเดินทางส ู   เม ืองอัพลิสสิค
(Uplistsikhe) น ําท านชม เม ืองถ ํ ้ าอ ุพลิสชิ เค  
(Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถํ้าที่เกาแก
ของจอรเจีย สันนิษฐานวามีการตั ้งถิ ่นฐานในดินแดน
แถบนี้มานานกวา3,000 ป หินผาขนาดใหญที่ถูกสกัด
และสลักเสลาเปนชองซอกหลืบไปจนถึงหอง โถงใหญ
มากมาย เคยเปนที่ตั้งของนครเกาแกบนแนวเทือกเขาหินทราย มี เนื้อที่รวมกวา50 ไร แม
เคยไดรับความเสียหายไปหลายจุดจากแผนดนิไหว โดยเฉพาะ บริเวณที่เปนโรงละครฝم�งทีเ่ปน



 

 

อัฒจันทรของผูชมที่พังทลาย ทําใหเหลือแค เพียงสวนของเวทีที่เจาะเขาไป แตก็ยังคงเห็น
โครงสรางหลักๆ ไดอยู เมือง ถํ้าอุปลิสสิเคนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ
ยูเนสโกไป เมื่อป ค.ศ. 2007 จากนั้น นําทานสูเมืองโบราณ เมืองคูไตซี (Kutaisi) ที่เคย
เปนเมืองหลวงเกาแกของอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอรเจียนโบราณ เมื่อ
สมัยคริสตศตวรรษที่ 12-13  

เย็น      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) เมนูอาหารทองถิ่น  
หลงัอาหารเย็น นําทานเดินทางเขาที่พัก 
�� ทีพ่ัก :  King David Kutaisi Hotel ระดบั 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน   

   (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พกัไปพักเมืองใกลเคียง กรณโีรงแรมตดิ
งานแฟร หรือมีเทศกาลสาํคญัตางๆ 

 
วันทีห่ก      เมืองบาทูมี ่– The Alphabet Tower – อนุสาวรียรูปปم�นอาลแีละนีโน – Piazzal 
Square - ยุโรปสแควร  อาหาร เชา,เทีย่ง                                                                        
 
เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที1่1) 

นําทานเดินทางชม เจลาติ (Gelati Monastery) (ถายรูปดานนอก)  เปนวัดวัดยุคกลางที่
อยูใกล Kutaisi ในภูมิภาค Imereti ทางตะวันตกของจอรเจีย ผลงานชิ้นเอกของยุคทอง
ของจอรเจีย Gelati กอตั้งขึ้นในปค. ศ. 1106 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดาวิดที่สี่
ของจอรเจียและไดรับการยอมรับจากองคการยูเนสโกวาเปนมรดกโลก จากนั้นนําทาน
เดินทางสู เมืองบาทูมี่ (Batumi) เมืองนี้ตั้งอยูบนริมะเล บนชายฝم�งตะวันออกของทะเลดํา 
เปนเมืองหลวงของอัตจารา (Ajara) เปนสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยูทางดาน
ตะวันตกของประเทศจอรเจีย เมืองบาทูมิ (Batumi) เปนเมืองที่มีทาเรือสําคัญ ขนาดใหญ 
นําทานชมบรรยากาศบานเรือนเกาในยานเมืองเกา Old Town 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื้อที่12) อาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย  นําทานชม The Alphabet Tower (ถายรูปดานนอก) หอคอยสัญลักษณแหงเมืองบาตู
ม ีม ีความส ูงถ ึง  130 เมตรวัดจากเหน ือพ ื ้นดิน ซึ่ ง
สถาปตยกรรมภายนอกของหอคอยแหงนี้ จะมีลักษณะคลาย
เกลียวคูชองDNAมนุษย โดยตรงลางจะเปนลิฟตใชขึ ้นลง
ใหกับนักทองเที่ยวใหสามารถขี้นไปยังจุดสูงสุดของหอคอย 
เพื ่อชมวิวทิวทัศนของเมืองบาตูมีไดแบบโดยรอบ 360 
องศา จากนั้น นําทานชม อนุสาวรียรูปปم�นอาลีและนีโน 
( Ali and Nino Monument)  ( ถ  า ยร ู ปด  านนอก ) 
อนุสาวรีย ในชื่อ “หญิงและชาย” ทําดวยเหล็ก เคลื่อนไหวได 
ความสูงประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปนชาวจอรเจีย 
Tamara Kvesitadze ที่บอกเลาเรื่องราวความรักและความเศราของ “อาล”ี หนุมมุสลิม 
กับเจาหญิง ”นิโน” แหงจอรเจีย หลังจากถูกกองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของ
นักเขียนชาวอาเซอรไบจาน นอกจากนี้ ยังมีความพิเศษคือรูปปم�นนี้ จะขยับเขาหากันในเวลา 
19.00 น.ของทุกวัน ใกลๆกันนั้นทานจะได ชมสิ่งกอสรางขนาดยักษของชิงชาสวรรค The 
large Ferris wheel ที ่ใหญที่สุดในเมืองบาตูมี จากนั ้น นําทานชม จัตุรัสเปยเซซา
(Piazzal Square) สรางขึ้นในป 2009 เปนอาคารที่ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ
ดังชาวจอรเจีย Vazha Orbeladze สรางดวยสไตลสถาปตยกรรมแบบผสมผสานและในป 
2011 ที่ผานมา สถานที่แหงนี้ ไดเริ่มปรับปรุงเพือ่ใหเปนแหลงบันเทิงและพักผอนหยอนใจ
แหงใหมของเมืองประกอบไปดวยภัตตาคาร,โรงแรม ฯลฯ โดยสถาปตยกรรมโดยรอบนับวา
ไดแรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลี โดยสังเกตไดจากภาพโมเสคและงานกระจกสีตามอาคาร
ตางๆ ชมความงามของอาคาร ยุโรปสแควร(Europe Square) ใจกลางจัตุรัสเมืองบาตมู ี
(อิสระคํ่าตามอัธยาศัย)  

  สมควรแกเวลา จากนั้น นําทานเดินทางเขาที่พัก   
� ทีพ่ัก :  Sky Tower Hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน   

   (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พกัไปพักเมืองใกลเคียง กรณโีรงแรมตดิ
งานแฟร หรือมีเทศกาลสาํคญัตางๆ 

 



 

 

วันที่เจ็ด            เมืองบาทูมี ่- ทาอากาศยานอตาเตริก   อาหารเชา 
เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที1่3) 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินบาตมูิ ประเทศจอรเจีย เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระเตรียมตวัเดินทางกรุงเทพฯ 

   
10.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน 

Turkish Airlines โดยเที่ยวบิน TK391 
11.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะรอเปล่ียนเครื่อง 
17.55 น.    ออกเดินทางกลบัสู ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines โดยเที่ยวบิน 
TK058 
 
 
 
วันทีแ่ปด        ทาอากาศยานอตาเติรก – ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ         
 
07.30 น.   เดินทางถงึ ทาอากาศยาน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดภิาพพรอมดวยความประทับใจ 

 
***************************** 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลีย่นโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลกั เพื่อใหทานทองเทีย่ว
ไดครบถวนตามโปรแกรม 
 

กรณุาอยาเก็บสิ่งของมคีาไวในกระเป�าเดนิทาง หรอื กระเป�าแฮนแบก เพราะหากสูญหายหรือถูก
โจรกรรม ทางบรษิทัฯไมสามารถรบัผิดชอบคาเสียหายใดๆทุกกรณ ี

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีจานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 



 

 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีที่ลกูคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทุกครัง้ 
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระคามัดจํา (มัดจําทัวร) ทานละ 25,000 บาท  
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทางเทานั้น 
กรณีบริษัทฯตองออกตั๋วหรือวีซาออกใกลวันเดินทางทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามที่บริษัท
กําหนดแจงเทานั้น 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 ดือนกอนหมดอายุนับจากวันเ

เดินทางไป-กลับ และจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ ่ากวา หนา3** (กรุณา
ตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ  **กรุณาสงพรอม

พรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน 
ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมดัจาคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น  
5.อัตราคาบริการนี้รวม  
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
   (ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตั๋วกรุป
เทานั้นไมสามารถเลื่อนวันได) 
2. คาที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกลเคียงกัน สําหรับพักหองละ 2 ทาน กรณีพัก 3 ทานตอ
หอง หากโรงแรมไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพัก 2 หอง (มีคาใชจายหองพักเดี่ยวเพิ่ม) 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  



 

 

4. เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า TURKISH AIRLINES สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง
ได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และ
กรณีนํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน ดังนี้  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผูเอาประกันภยัที่มีอายุมากกวา 16 ป หรือนอยกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 1, 000,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยที่อายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 500 , 000 บาท  
  คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 005,1 , 000 บาท  
  คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 05 , 000 บาท  
  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย โดยทั้งนี้การทําประกันนี้จาก
บริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งนี้ ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติม
จากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บรษิทัฯ  

7.คาภาษีสนามบิน และคาภาษีน  ้ ํามันตามรายการทัวร 
8.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ(กฎหมายไมอนญุาตใหคนขับรถเกิน 12 
ช.ม./วัน) 
 
6.อัตราคาบริการนีไ้มรวม  
1. คาทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศพัท เปนตน  
3. คาภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดนิทาง (ถามกีารเรียกเกบ็)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครือ่งบิน และไดทําการขาย
โปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม  
6. คาทปิไกด คนขับรถ ทานละ 60 USD ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและ
นํ้าใจจากทาน  
7. คาวีซาและบรกิารตางๆ สําหรับหนงัสือเดนิทางสัญชาติไทย ไมตองทาํวีซาจอรเจีย 



 

 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20
ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรบัการยืนยันจากบริษทัฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดสํารองโรงแรมทีพ่กั
ในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย14วัน
กอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา



 

 

เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
โดยทั้งนี้การทําประกันนี้จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว 
ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งนี้ ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาที่บริษัทฯ 13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ 
ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 


