
 

 

รหัส PVC2000633 
ทัวรจอรเจีย THE MAGICAL OF GEORGIA  7วัน 5คืน (TK) 
อิสตัลบูล – ชอบปم�งยานทักซิม - ทบิลิซี - กูดาอูรี – อางเก็บนํ้าชินวารี - คัสเบกิ - MTSKHETA – 
TBILISI - BATUMI    

 



 

 

  สาธารณรัฐจอรเจีย ไดกอต้ังข้ึนในป ค.ศ.1918 หลังจักรวรรดิรัสเซียลมสลาย ซ่ึงจอรเจีย
ตกเปนสวนหน่ึงของประเทศรัสเซียมาต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 11 และมีปญหาความขัดแยง
เร่ืองการแบงแยกดินแดนมาโดยตลอด หลังจากแยกประเทศแลว จอรเจียก็ประสบปญหา
ทางการเงินตอมาอีกเจ็ดสิบกวาป 

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

  คนไทยเที่ยวประเทศจอรเจีย ไมตองขอวีซา อยูไดไมเกิน 365 วัน  
  จากประเทศไทย ไมมีสายการบินตรงไปประเทศจอรเจีย ตองตอเคร่ืองที่ประเทศใกลเคียง

เชน ตุรกี หรือรัสเซีย โดยรวมแลวใชเวลาประมาณ 12-14 ช่ัวโมง 
  และไดสัมผัสกับประเทศท่ีมีช่ือ วาเปนดินแดนแหง 2 ทวีป น้ันก็คือ ประเทศตุรกี  ซึง่เปน

ประเทศเดียวในโลกท่ีไดรับการขนานนามวา “ดินแดน 2 ทวีป” เพราะต้ังอยูบนคาบสมุทรบอล
ขานในยุโรปและคาบสมุทรอานาโตเลียในเอเชียตะวันตกเฉียงใต นอกจากน้ียังเปนสถานท่ีท่ีมี
ประวัติศาสตรยาวนานกวา 2,500 ปกอนคริสตกาล 

 

ตารางไฟลบินโดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TURKISH AIRLINES TK 
เที่ยวบินสําหรับเดือน มกราคม 2563 เปนตนไป 

PLACE DEP TIME ARR TIME FLIGHT NO. 
BKK-IST 0920 1615 TK59 
IST-TBS 1350 1710 TK382 

BUS-IST 1745 1910 TK393 
IST-BKK 2055 1015 TK64 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง คํ่า โรงแรมท่ีพัก 



 

 

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

ISTANBUL RAMADA MERTER 
HOTEL@ISTANBUL DAYS 1 

2 อิสตันบูล – ทบิลิซี  (B /-/D) X ✈ X 
AMERI PLAZA HOTEL@TBILLISI 

DAYS 2 

3 ทบิลิชิ – กูดาอูร ี–อางเก็บน้ําชินวารี - คัสเบกิ     (B/L/D) X X X 
AMERI PLAZA HOTEL@TBILLISI 

DAYS 3 

4 ทบิลิซี TBILISI – MTSKHETA – TBILISI (B/L/D) X X X 
AMERI PLAZA HOTEL@TBILLISI 

DAYS 4 

5 ทบิลิชิ (B/L/D) X X X 
AMERI PLAZA HOTEL@TBILLISI 

DAYS 5 

6 TBILISI – BATUMI   (B/L/-) X X ✈  

7 กรุงเทพฯ (-/-/-) ✈ ✈ -  

 
จอรเจีย เปนประเทศท่ีอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของรัสเซีย คร้ังหน่ึงจอรเจียเคยเปนประเทศใน
สหพันธรัฐรัสเซียมากอน ซ่ึงประเทศจอรเจียมีประวัติศาสตรท่ีถูกปกครองโดยหลายชาติพันธมาอยาง
ยาวนาน ต้ังแตเปอรเซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง และรัสเซีย จนกระท่ังไดเปนประเทศจอรเจียอยาง
ในปจจบัน ดวยประวัติศาสตรของจอรเจียท่ีผานการปกครองมาหลายชาติหลายวัฒนธรรม ทําให
จอรเจียมีวิถีการกินด่ืมท่ีผสมผสาน อาหารมีเน้ือสัตวและผักสลัดแบบยุโรปในขณะเดียวกันก็เนนการ
กินแป�งแบบชาวเอเชียกลาง ผูคนจอรเจียมีผิวขาวใสแบบยุโรป จมูกโดงมากเหมือนเปอรเซีย ตวงตา
กลมโต มองแลวก่ึงยุโรปก่ึงแขก ในม้ืออาหารจะมีเน้ือสัตวหลากชนิดและผักเปนสวนใหญ ซึ่งแทบทุก
ม้ืออาหารจะมีแป�งเปนจานนําไมเนนขาวเหมือนไทยเรา 
 เรียนรู วัฒนธรรม วิถีความเปนอยู ขนบธรรมเนียมดังเดิมของชาวจอรเจียกัน  
สัมผัสอาหารเพื่อสุขภาพ ท่ีอุดมไปดวยผักและเคร่ืองเทศ ซ่ึงจอรเจียเปนประเทศทางตะวันตกเฉียง
ใตของรัสเซีย อาหารจะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียกลางผสมกันแบบลูกครึ่ง และ
กลายเปนอาหารยอดนิยมและรูจักแพรหลายต้ังแตสมัยสตาลิน ผูนําสหภาพโซเวียตผูสืบอํานาจตอ
จากเลนิน ท่ีนําเอาอาหารชาติตัวเองเขามา จนเกิดเปนรานอาหารจอรเจียมากมาย 
นอกจากน้ีจอรเจียยังมีช่ือเสียงมาก เก่ียวกับไวนและน้ําแร เเตเสียดายท่ีเราจะไมพบเจอสินคา



 

 

เหลาน้ีมากนัก เพราะความขัดแยังทางนโยบายทางการเมืองต้ังแตส้ินสุดสหภาพโซเวียต 
โดยบนโตะอาหารของชาวจอรเจียจะแบงเปน ของทานเลนกอนม้ืออาหาร, อาหารจานหลัก, ซุป, 
สลัด,ขนมหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

06.00 น.   คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัท คอยใหการตอนรับ
และดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคานเตอร U ประตู 9  ของสายการบิน
เตอรกิชแอรไลน  

UPDATE FLIGHT 09.20 น.✈ ออกเดินทางสู สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก 
อินเตอรเนช่ันแนลโดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TURKISH AIRLINES เที่ยวบิน
ที่ TK59 (ใชเวลาเดินทาง 10 ช่ัวโมง 25 นาที) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
16.15 น.     เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรกกรุงอิสตันบูล (รอตอเคร่ืองประมาณ 1 

ช่ัวโมง 30 นาที) 
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระ  

                มัคคุเทศกทองถ่ินรอตอนรับ ณ ทางออกของผูโดยสายขาเขา  
                จากน้ันนําทานเดินทางสู ISTIKLAL STREET ถนนยานใจกลางเมืองอิสตันบลู 

จากนั้นอิสระชอปปم�งยาน “ 
ทักซิม สแควร (TAKSIM SQUARE)”ซ่ึงเปนยานที่คึกคักท่ีสุดในมหานครอิส ตันบูล 

วนัแรก   กรุงเทพ –  อสิตลับูล (-/-/-)                              



 

 

เพราะเปนยานที่เปนจุดศูนยรวมของนักทองเที่ยวทั่วโลก มีช็อปปم�ง สตรีท ที่ราย
ลอมไปดวยรานคาท้ังแบรนดโลคอล และแบรนดอินเตอรมากมาย  

 
 
                นําทานเดินทางสูรานอาหารเพื่อรับประทานอาหารเย็น  
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

 
ที่พัก      โรงแรม ISTANBUL PARK IN BY RADISSON HOTEL @ ISTANBUL 

DAYS 1 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทาน ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส จุดท่ีบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซ่ึงทํา
ใหประเทศตุรกีไดรับสมญานามวา ดินแดนแหงสองทวีป ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุด
ยุทธศาสตรสําคัญเน่ืองจากเปนเสนทางเดินเรือท่ีเช่ือมทะเลดําทะเลมารมารา เราจะได
เห็นป�อมปนท่ีต้ังเรียงรายอยูตามชองแคบไดแก Rumeli Castle และ Anatolia 
Castle โดยจุดชมวิวท่ีสําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อใหรถยนตสามารถว่ิงขาม
ฝم�งยุโรปและเอเชียได สรางเสร็จในป ค.ศ.1973 มีความยาวท้ังสิ้น 1,560 เมตร และได
กลายเปนสะพานแขวนท่ียาวเปนอันดับ 4 ของโลกในสมัยน้ัน (ปจจุบันตกไปอยูอันดับท่ี 
21) ขณะท่ีลองเรือพรอมด่ืมด่ํากับบรรยากาศสองขางทาง ซ่ึงสามารถมองเห็นไดไมวาจะ

วนัที�สอง    อิสตนับูล – ทบลิิซี  (B /-/D) 



 

 

เปนพระราชวังโดลมาบาเชและบานเรือนของบรรดาเหลาเศรษฐีท่ีสรางไดสวยงาม
ตระการตา  

 
 
 
 
 
 
 
 

                ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานเดินทางสูสนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อินเตอร
เนช่ันแนลเพื่อ CHECK IN 13.50 น. เหิรฟ�าสูทาอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ 
TBILISI (TBS) ประเทศจอรเจีย  โดยสายการบินTURKISH AIRLINES เที่ยวบิน
ที่ TK382 ( เวลาบินโดยประมาณ  1 ช่ัวโมง  55  นาที พักผอนรับประทานอาหารบน
เคร่ือง )  

17.10 น.    เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอรเจีย   
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก      โรงแรม AMERI PLAZA HOTEL@TBILLISI DAYS 2 ระดับ 4 ดาวหรือ

เทียบเทา 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทานออกเดินทางไปตามเสนทางหลวงของจอรเจียท่ีมีชื่อวา Georgian Military 

Highway ถนนสายน้ีเปนถนนสายสําคัญท่ีสุดท่ีถูกสรางขึ้นในสมัยท่ีจอรเจียอยูภายใต

วนัที�สาม    ทบิลิชิ – กูดาอรูี –อา่งเก็บนํ�าชินวาร ี- คัสเบกิ      (B/L/D)                                  



 

 

การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเปนเสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัสจาก
รัสเซยีมายังท่ีภูมิภาคน้ี  

 
 
 
 
 
 
               นําทานข้ึนสู เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เปนเทือกเขาท่ีต้ังอยู

ระหวางทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดวย 2 สวน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ และ
เทือกเขาคอเคซัสนอย ระหวางทางนําทานแวะ ชมป�อมอันนานูรี (Anauri Fortress) 
ป�อมปราการอันเกาแก ถูกสรางข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 ชมรองรอยของซากกําแพง
ที่ลอมรอบป�อมปราการแหงน้ีไวเปรียบเสมือนมานท่ีซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 
หลังที่ต้ังอยูภายใน ซ่ึงเปนโบสถของชาวเวอรจิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญ
ที่ต้ังตระหงาน  

                จากมุมสูงของป�อมปราการน้ีจะมองทัศนียภาพท่ีสวยงามของ อางเก็บน้ําชินวารี 
(ZHINVALI) ท่ีซ่ึงทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวด่ืมไวใฃและช่ืนชมทัศนียภาพทิวทัศน 
ของภูเขาลอมรอบสถานท่ีแหงน้ี จากน้ันออกเดินทางตอไปตามเสนทางหลวง ริมฝم�ง
แมน้ํา Aragvi ผาน Jvari Pass ท่ีระดับความสูง 2,395 เมตร  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

               จากนั้นนําทานเดินทางข้ึนสูเทือกเขาคอเคซัสใหญ เพื่อเดินทาง สูเมืองคัสเบกิ 
(KAZBEGI) ความสูงท่ี 1,700เมตร หรือในปจจุบันเรียกวา เมืองสเตปนสมินดา 
(Stepansminda) ช่ือน้ีเพิ่งเปล่ียนเม่ือป 2006 น้ีแตคนมักจะเรียกติดปากกันอยูวา 
คัสเบกิอยู เมืองน้ีอยูหางจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเปน
ศูนยกลางการทองเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัสท่ีสําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนท่ี
สวยงามโดยรอบ รวมท้ังเปนจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกดวย  

 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ินพรอมชิมไวนท่ีทําจากฝมือชาวบาน 
 
 
 
 
 
                จากน้ันเปล่ียนยานพาหนะเปนรถขับเคล่ือน 4 ลอ น่ังรถจ๊ิป 4X4 1คัน ข้ึนได

ประมาณ 6 ทานเทาน้ัน  
เพื่อข้ึนเขาไปชมโบสถ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลาราว 30 นาที  

 
 
 
 



 

 

                นําทุกทานข้ึนสูเนินเขา ที่ต้ังของโบสถสมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ 
โบสถเกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถช่ือดังกลางหุบเขาคอเค
ซัส ซ่ึงเปนสัญลักษณสําคัญแหงหน่ึงของประเทศจอรเจีย โบสถคริสตนิกายจอรเจียนออร
โธด็อกซเกาแกนี้ สรางดวยหินแกรนิตขนาดใหญมาต้ังแตศตวรรษท่ี 14 บนยอดเขาที่มี
ความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ดวยทิวทัศนธรรมชาติของเทือกเขาคอเค
ซัสรอบทิศและโบสถเล็กๆท่ีต้ังอยูอยางโดดเด่ียวเปล่ียวเหงาจึงทําใหท่ีน่ีเปนท่ีนิยมของ
นักทองเท่ียวมาต้ังแตสมัยท่ีจอรเจียยังอยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียตซ่ึง
ต้ังอยูอยางสวยงามและโดดเดน บนเนินเขาซ่ึงลอมรอบไปดวยทุงหญาเขียวขจี ท่ีระดับ
ความสูง 2,170 เมตร  
***หมายเหตุ เน่ืองดวยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปจะเปนชวง 
WINTER ของประเทศจอรเจีย หิมะจะตกเปนจํานวนมากและแตละปความความ
หนาวเย็นของน้ําแข็ง หิมะก็ไมเทากัน ทําใหทางขึ้นเขาสูโบสถสมินดา วาเมบาน้ัน
ปดเพราะถนนล่ืน กอใหเกินอันตราย รถบัสใหญไมสามารถข้ึนไปไดและรถรถจ๊ิป 
4X4 ก็ไมสามารถข้ึนไปบนยอดเขาสมินดาไดเชนกัน  โดยหนางานในแตละครั้งจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ **** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลังจากน้ัน นําทุกทานเดินทางเขาที่พักเมืองทบิลิซี เนื่องจากการพักดานบนเขา ไม
คอยสะดวกสบายและอาจเกิดอันตรายได  

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ORTACHALA 
ที่พกั      โรงแรม AMERI PLAZA HOTEL@TBILLISI DAYS 3 ระดับ 4 ดาวหรือ

เทียบเทา 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคดา (MTSKHETA) ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศ

จอรเจีย เมืองท่ีเกาแกท่ีสุดของจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ต้ังอยูหางจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 25 กม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองน้ีเคยเปนเมือง
หลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซ่ึวเปนราชอาณาจักรของจอรเจีย
ในชวง 500 ปกอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 องคการยูเนสโก ไดข้ึนทะเบียน 
“โบราณสถานแหงเมืองมิสเคดา (HISTORICAL MONUMENT OF 
MTSKHETA) เปนมรดกโลก เม่ือป ค.ศ.1994  

                นอกจากน้ีองคการยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนโบราณสถานแหงเมืองมิทสเคตาใหเปนมรดก
โลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE)และลอมรอบดวยเทือกเขาคอเคซัส
เปนจุดตัดของแมน้ําอักราวิ (Aragvi) และแมน้ํามิกวาริ (Mtkvari) ความโดดเดนของ
เมืองนีคื้อภูมิประเทศท่ีสวยงามและอาคารบานเรือนท่ียังคงรักษาเอกลักษณ
สถาปตยกรรมแบบยุคกลางไวไดเปนอยางดี บานเรือนสวนใหญทาสีขาว หลังคาสีสมปน
แดงสดใส มิสเคทาเปนสถานท่ีต้ังของมรดกโลกถึง 2 ท่ีคือจวาริ (Jvari Church) โบสถ
สถาปตยกรรมไบแซนไทนบนเนินเขาและสเวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli Church) 
โบสถหลวงสถาปตยกรรมยุคกลางท่ีเคยใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกและเปน
สุสานหลวงของราชวงศจอรเจีย 

วนัที�สี�       ทบิลิซี TBILISI – MTSKHETA – TBILISI  (B/L/D)                                  



 

 

                    นําทานเขาชม วิหาร (SAMTAVRO MONASTERY) ต้ังอยูในเมืองมิสเคดา ซ่ึงเปน
ศูนยกลางทางจิตวิญญาณของจอรเจีย และถือเปนสถานท่ีสําคัญที่มีช่ือเสียงของเมืองน้ี 
สรางขึ้นโดย (คิงมิเล่ียน King Mirian )  

 
 
 
 
 
                 
                นําทาน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สรางราว

ศตวรรษท่ี 11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอรเจีย สราง
ขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ 
อีกท้ังยังเปนศูนยกลางท่ีทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต 
และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเม่ือป ค.ศ.337 และถือเปน
ส่ิงกอสรางยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรส
โกอยางงดงาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ิน ณ BANTHAI RESTAURANT 
                นําทานชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถแหงไมกางเขนอัน

ศักด์ิสิทธ์ิ ของศานาคริสตนิกายออโธดอก สรางขึ้นเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเจีย
สักการะนับถือวิหารแหงน้ีเปนอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ ซ่ึง
ชาวเมืองกลาวกันวา นักบุญนีโน หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศ
ตุรกีปจจุบัน) ไดนําไมกางเขนน้ีเขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเปนคร้ังแรกในชวง
โบราณกาล  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก       โรงแรม AMERI PLAZA HOTEL@TBILLISI DAYS 4 ระดับ 4 ดาวหรือ

เทียบเทา 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

วนัที�หา้  ทบิลิชิ   (B/L/D)                                      



 

 

                     นําทานเขาชมวิหารศักด์ิสิทธ์ิของทบิลซีิ (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียก
กันวา HOLY SAMEBA เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรโธดอกจอรเจียต้ังอยูในท
บิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางข้ึนระหวางป 1995 และป 2004 และเปนวิหารท่ีสูง
ที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก 

 
 

 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ิน 
                นําทุกทานเดินชม สะพานแหงสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เปนอีกหน่ึง

งานสถาปตยกรรมที่นาสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปคนิกชาวอิตาเล่ืยนช่ือ 
Michele De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย 
เปดอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางน้ันถูกออกแบบและสราง
ที่อิตาลี และนําเขามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเขามาติดต้ังในเมือง Tbilisi ท่ีต้ังน้ัน
อยูบนแมน้ํา Mtkvari River สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง และยังมี 
illuminating ท่ีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED ท่ีติดตัวรอบตัวสะพานเปนเวลา 90 นาที
กอนท่ีพระอาทิตยจะลับขอบฟ�า 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                นําทานเที่ยวชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI)  

นําทานขึ้นเคเบิ้ลคา CABLE CAR  เพื่อชมทัศนีภาพของเมืองทบิลิซี 
 

 
 
 

 
 
 
 

                ชมป�อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย 
(Kartlis Deda, Mother Georgia) ป�อมนาริกาลาเปนปราการหินขนาดใหญต้ังอยู
บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สรางข้ึนต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 4 ผานผูปกครองมาหลายยุค
หลายสมัยท่ีตางผลัดกันเขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัย
ยัด (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับไดตอเติมป�อมในชวงคริสตศตวรรษท่ี 7 
ตอมาพวกมองโกลต้ังช่ือใหใหมวา NARIN QALA แปลวาป�อมนอย (Little 



 

 

Fortress) นักประวัติศาสตรยกยองวาป�อมนาริกาลาเปนป�อมแหงหน่ึงบนเสนทางสาย
ไหมท่ีแข็งแกรงและตีไดยากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
                ผานชมโรงอาบน้ํา SULFUR BATH บริเวณน้ีเปนโรงอาบน้ํามีท้ังท่ีเปนสาธารณะและ

สวนตัว เน่ืองจากบริเวณใกลเคียงมีลําธารท่ีมีสายแรกํามะถัน ปะปนอยู หากลงไปเดิน
ตรงลําธารเล็กๆ เราก็จะไดกล่ินของกํามะถันดวย 

                     บริเวณน้ีจะเห็นเปนโดม แตะละโดมคือ 1 หองอาบน้ํา โดยเช่ือวาการมาอาบน้ําผสม
กํามะถันน้ี จะทําใหรางกายสะอาดและดีตอสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก      โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 4 ระดับ 4 ดาวหรือ

เทียบเทา 



 

 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทุกทานเดินทางสู เมืองบาทูมี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง )  
                นําทุกทานชมเมืองทาแหงบาทูมิ ซ่ึงต้ังอยูริมทะเลดํา เปนจุดหมายปลายทางสําหรับ

การพักผอนสุดพิเศษในจอรเจีย  
                     เมืองบาทูมี่ (BATUMI) เมืองน้ีเปนเมืองท่ีต้ังอยูริมทะเล บนชายฝم�งตะวันออกของทะเล

ดํา เปนเมืองหลวงของ  
อัตจารา (Ajara) เปนสาธารณรัฐอิสระท่ีปกครองตนเองอยูทางดานตะวันตกของ
ประเทศจอรเจียครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณกวางปละมีสภาพภูมิทัศนท่ีหลากหลายแตกตาง
กัน มีท้ังบริเวณเทือกเขาสูงท่ีอุดมไปดวยป�าไมเขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาท่ีเขียวชอุม เปน
หนึง่ในเมืองท่ีมีทิวทัศนสวยท่ีสุดของจอรเจีย มีความงามของธรรมชาติท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ 
พื้นที่ดานหน่ึงของเมืองท่ีถูกลอมดวยทิวทัศนของทะเลดํา เมืองบาทูมิ (Batumi) เปน
เมืองท่ีมีทาเรือสําคัญขนาดใหญ รวมถึงถนนท่ีเต็มไปดวยตนไมสองขางทาง  
 
 
 

 
 
                ชม รูปปم�นความรักในบาทูมีเปนอนุสาวรียท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซ่ึง

เปนรูปปم�นขนาดใหญท่ีแสดงถึงความรักท่ีแทจริง ประวัติของประติมากรรม "Ali and 
Nino" ดวยเพราะเหตุผลทางศาสนาท้ังคูจึงไมสามารถอยูดวยกันไดเพราะผูชายคนน้ัน
เปนมุสลิมและผูหญิงคนน้ันเปนคริสเตียน พวกเขาตองอดทนท้ังการปฏิวัติและสงคราม
กลางเมืองเพื่อเปนพยานในการกอตัวของสาธารณรัฐอาเซอรไบจาน โดยอาลีและนีโมจะ

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



 

 

คอยๆขยับเขาหากัน เปล่ียนทาทุก ๆ 10 นาทีจนกระท่ังพวกเขาพบกันและรวมเขาเปน
หนึ่งเดียว  

 
 
 
 
 
 
 

นําทานชมบรรยากาศของบานเรือนเกา ในยาน Old Town และ Batumi ชม 
Piazzal Square สรางข้ึนในป 2009 เปนอาคารที่ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิก
ชื่อดังชาวจอรเจีย Vazha Orbeladze สรางดวยสไตลสถาปตยกรรมแบบผสมผสาน 
และในป 2011 ท่ีผานมา สถานท่ีแหงน้ีไดเริ่มปรับปรุงเพื่อใหเปนแหลงบันเทิงและ
พักผอนหยอนใจแหงใหมของเมืองประกอบไปดวยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนทคลับ ฯลฯ  
 

 
 
 

 
 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ  รานอาหาร MARANI ON PASS  
  กอนกลับเขาสูทบิลิซี เยี่ยมชมโรง ณ Chateau Mukhrani Winery ที่มีช่ือเสียง

และชิมไวนรสชาติดีเยี่ยม บรรยากาศกลางสวน พรอมกับใหทุกทานไดเลือกสรรซ้ือ
ไวนกลับไปฝากคนที่คุณรักได  

 
 



 

 

                นําทานแวะชอปปم�งหางดัง กอนเขาสนามบิน East Point เปนหางสรรพสินคาท่ีมี
รานคามากมาย รานอาหารและเคร่ืองด่ืม,เส้ือผา  
นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติบาทูมี (BUS) ประเทศจอรเจีย 

17.45 น.ออกเดินทางสูสนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อินเตอรเนช่ันแนล โดยสายการบิน
เตอรกิชแอรไลน TK393  

19.10 น.    เดินทางถึงสนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อินเตอรเนช่ันแนล (รอเปลียนเคร่ือง 
1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

20.55 น. ออกเดินทาง สูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TK 64 
“”ไฟลบินขากลับของวันกรุปวันที่ 27 มี.ค. – 02 เม.ย.63  
นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติบาทูมี (BUS) ประเทศจอรเจีย 

20.20 น.ออกเดินทางสูสนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อินเตอรเนช่ันแนล โดยสายการ
บินเตอรกิชแอรไลน TK393  

21.30 น.   เดินทางถึงสนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อินเตอรเนช่ันแนล (รอเปลียนเคร่ือง 
1  ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

01.25 น. ออกเดินทาง สูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TK 68 
15.00 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอมความประทับใจมิรูลืม 

 
10.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

 

 

 

 

 

 

วนัที�เจด็ สนามบินอสิตนับูล - กรุงเทพฯ      (-/-/-)      



 

 

อัตราคาบริการน้ี ( ขั้นตํ่า 15 ทาน ) 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเด่ียวจายเพ่ิม 

24 - 30 ม.ค. 63 
05 - 11 ก.พ. 63 
14 - 20 มี.ค. 63 

27 มี.ค. - 02 เม.ย. 63 

40,888 บาท 40,888 บาท 39,888 บาท 6,500 บาท 

UPDATE 06JAN20 

*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก *** 
ราคาน้ีขายในคณะท่ีมากกวา 15 – 20 ทานข้ึนไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือ
มาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชในการนําเท่ียว ตลอด
รายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต่ํากวา 15 ทาน 
ทางคณะทัวรจะแจงคาใชจายท่ีเพิ่มขึ้นในกรณีที่คณะทัวรทุกทานตองการออกเดินทาง พรอมมีหัวหนา
ทัวรไทย อํานวยความสะดวก 

งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังจากท่ีมีการจอง  
        พรอมสงรายช่ือและหนาพาสปอรตผูที่จะเดินทางทันที  

งวดท่ี 2 : ชําระสวนที่เหลือ 20 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง  
กรณีที่ตองการออกต๋ัวภายในประเทศ กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาท่ีกอนออก
บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 
หลังจากชําระคามัดจําแลว สามารถเปล่ียนช่ือผูเดินทางได กอนท่ีบริษัทฯ จะทําการออกต๋ัวลวงหนา 
1-2 อาทิตยกอนการเดินทาง 
 

เงื�อนไขการจอง 



 

 

                                                                                                                                                
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด  Turkish Airlines ช้ันประหยัด (Economy Class)  , คา

ภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน หองจะเปนเตียง  TWIN ROOM รวมท้ังส้ิน  5 คืน 
 คาอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 
  คารถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานท่ีท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท 
(คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 15-75 ป ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 15 ป หรือ 
ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ท้ังน้ีข้ึนอยูกับเง่ือนไขของ
กรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คุมครอง)  

 กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด ให ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือข้ึนเคร่ือง 
(Hand carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 
  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
  คาบริการ และคาใชจายสวนตัวท่ีไมระบุไวในรายการ 
  พนักงานยกกระเป�าตามโรงแรมท่ีพัก  
  ทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,รานอาหาร, ทิปหัวหนาทัวรจาก 

เมืองไทย USD/วัน คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม 
คาทิปตุรกี 2 วัน  

อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 

อตัราค่าบรกิารนี� รวม 



 

 

  3 USD / ทาน สําหรับมัคคุเทศกทองถ่ิน  x 2 วัน =6 USD 
  2 USD / ทาน สําหรับคนขับรถตอวัน  x 2 วัน = 4 USD 

=คนละ 10 USD  
คาทิปจอรเจีย 5 วัน  
  3 USD / ทาน สําหรับมัคคุเทศกทองถ่ิน  x 5 วัน =15 USD 
  2 USD / ทาน สําหรับคนขับรถตอวัน  x 5 วัน = 10 USD 
  3 USD /ทาน สําหรับหัวหนาทัวรไทย  x 7 วัน = 21USD 

=คนละ 46 USD  

รวมคาทิป 56 USD/ทานหรือประมาณ 1,792 บาทไทย 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืนเงินได  
(ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล รับรอง บริษัทจะ
ทําเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกคร้ัง ท้ังน้ี 
อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดท้ังหมดหรอื
บางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอ่ืนๆเปนสําคัญ 

กรณีผูเดินทางไมสามารถ เขา-ออก เมืองไดเน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวา
เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน ทางคณะทัวร ขอเพิ่มทานละ 2,000 บาท กรณีท่ีคณะทัวรทุกทานตองการออก
เดินทาง พรอมมีไกด อํานวยความสะดวก ** 

กรณียกเลิก 

หมายเหต ุโปรดอา่น !! 



 

 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัด
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซ่ึงจะแจง
ใหทราบอีกที 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน  เคร่ืองบินรีเลย  ภัย
ธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มท่ีเกิดข้ึน
ทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง  
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง 
สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไม
รับผิดชอบในกรณี ท่ี ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก  
หากทานจองรายการทัวร ของเรา ถือไดวาทานไดยอมรับและตกลงตามในรายการทัวรทุกอยาง
ตามที่แจงไวตามเอกสารดานบนแลว  
 



 

 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวของกับวันเดินทางท่ี
ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัว
ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี** 

 


