
 

 

รหัสทัวร ITV2000737 
ทัวรจอรเจีย ทบิลิชิ บาทูมี ่8วัน 5คืน (TK) 
เมืองทบิลิซ ิ- ป�อมนาริกาลา – โบสถเมทเทคี –วิหารซีโอนี – สะพานแหงสันติภาพ - เมืองมิส
เคดา – มหาวิหารจวาร ี– วิหารสเวติสเคอเวร ี – ชมยานเมืองเกาของทบิลิซี – โรงอาบนํ้าแร – 
โบสถตรีนิตี้ - เมืองอันนานูร ี– ป�อมอันนานูร ี– อางเก็บนํ้าชินวาร ี– อนุสรณสถานรัสเซีย-      
จอรเจีย – โบสถกอรเกติ – เมืองคาซเบกี้ - เมืองกอรี – พิพิธภัณฑของสตาลิน – เมืองอัพลิสสิค    
- เมืองบาทูม่ี – The Alphabet Tower – อนุสาวรียรูปปم�นอาลีและนีโน - ยุโรปสแควร   



 

 

วันเดินทาง รายละเอียดไฟทบิน 
ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป 
(พักกับผูใหญ 2

ทานไมเสริม
เตียง) 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ที่น่ัง 

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 

(เด็กอายุไมเกิน 
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.ค63 

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  

39,888 18,000 25 



 

 

TK058 26JUL IST-
BKK 17.55-07.30+1 

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  
TK058 09AUG IST-
BKK 17.55-07.30+1 

39,888 18,000 25 

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 
 



 

 

 
 
วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานอตาเติรก เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรก ี
 

17.30 น.  พรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกช้ัน 4 
โซน เคานเตอร U สายการบินแอร สายการบินเตอร
กิช แอรไลน Turkish Airlines เจาหนาที่ใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเป�ากอนขึ้นเครื่อง 

21.45 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี สายการบิน 
Turkish Airlines โดยเท่ียวบิน TK065(ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 
(บริการอาหารรอนบนเคร่ือง) 

 
วันทีส่อง ทาอากาศยานอตาเติรก – สนามบินนานาชาติทบิลิซิ – เมืองทบิลิซิ - ป�อมนาริกา

ลา – โบสถเมทเทคี –วิหารซีโอนี – สะพานแหงสันติภาพ     อาหารเที่ยง,เย็น 
                                     
04.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะรอเปลี่ยน

เครื่อง 



 

 

06.15 น.   ออกเดินทางตอโดยสายการบินเตอรกิช แอรไลน เท่ียวบิน TK378 (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

09.35 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติทบลิิซิ ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรบันาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา)  นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางโดย
รถโคชปรับอากาศสู เมืองทบิลิซิ (TBILISI) เมืองหลวงประเทศจอรเจียเปนเมืองที่
กอตั้งขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 5 อยูริมแมนํ้าคูรา (KURA RIVER) ท่ีอุดมสมบรูณดวย
แหลงนํ้าและป�าไมทําใหกลายเปนเมืองใหญอยงรวดเร็ว เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ 
การปกครอง และวัฒนธรรม รวมไปถึงการคาและการขนสงท่ีสําคัญมาตั้งแตโบราณ 
เพราะเมืองทบิลิซีเปนเมืองหนึ่งในเสนทางสายไหม (SILK ROAD) ในตัวเมืองท
บิลิซีนั้นจะมากมายไปดวยอาคารสถาปตยกรรมโบราณจากหลากหลายยุคสมัยใหได
เท่ียวไดชมกันแบบจุใจแนนอน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย นําทานนั่งกระเชาเคเบิล้ข้ึน ชมป�อมนาริกาลา

(Narigala Fortress) ป�อมปราการโบราณ
สมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัตศิาสตรยกยอง
วาเปนป�อมปราการป�อมหนึ่งบนเสนทางสายไหมที่
แข็งแกรงและตีไดยากที่สุด อิสระใหทานไดเก็บ
ภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซิตามอัธยาศัย (การข้ึน
กระเชาข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ณ วันนั้นถาขึ้นไมไดจําเปนขอเปล่ียนเปนการนัง่รถ
บัสข้ึนแทน) จากนั้น นําทาน เขาชมโบสถเมทเทคี(METEKHI CHURCH) เปน
โบสถเกาแกในยุคศตวรรษที่ 13 ตั้งอยูในบริเวณเมืองเกาในอดีตโบสถแหงนี้เคย 
เปนป�อมท่ีประทับของพระมหากษัตริยและไดใชเปนโบสถของพระมหากษัตริยอีก
ดวย โบสถนีม้ีลักษณะเปนป�อมท่ีมียอดโดมแหลมขึ้นไปซ่ึงเปนที่นิยมกอสรางกันใน
ยุคกลางไดมีการบูรณะครั้งใหญในชวงยคุศตวรรษท่ี 17 – 18 จากนัน้ นําทาน
ถายรูปกับ วิหารซีโอนี (SIONI CATHEDRAL) โบสถหลังใหญของนิกายออรโธด็
อกซที่ถูกสรางขึ้นในเมอืงนี้โดยชื่อของโบสถไดนํามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธ์ิ คือ 
ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม ตอมาสถานที่แหงนี้ก็ไดมชีื่อเปน ซิโอนีแหงทบิลิซี



 

 

(TBILISI SIONI) ถูกสรางข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6-7 และตอมาก็ไดถูกทําลายลง
โดยผูท่ีบุกรุกแตก็ไดมีการสรางขึ้นมาใหมหลายตอหลายครั้งดวยกนั จนกระทั่งเปน
โบสถที่ไดเห็นอยูในปจจุบันนี้และไดมีการบูรณะในชวงศตวรรษที่ 17-19 จากนั้น 
นําทานชม สะพานแหงสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) เปนอีกหนึ่งงาน
สถาปตยกรรมที่นาสนใจใน ออกแบบโดยสถาปคนิกชาวอิตาเล่ืยนชือ่ Michele De 
Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัยเปดอยาง
เปนทางการเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางน้ันถูกออกแบบและสรางท่ี
อิตาลี ท่ีตั้งนั้นอยูบนแมนํ้า Mtkvari River สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากใน
เมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพาน
เปนเวลา 90 นาทีกอนท่ีพระอาทิตยจะลับขอบฟ�า 

 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่2) เมนูอาหารจีน 
 หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาที่พัก 
ที่พัก          Iveria Inn Tbilisi ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน   

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 



 

 

วันที่สาม เมืองทบิลิซิ – เมืองมิสเคดา – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี  – ชมยาน
เมืองเกาของทบิลิซี – โรงอาบนํ้าแร – โบสถตรีนิตี้ – Jan sharden street   

               อาหารเชา,เที่ยง 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)  
 นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคดา Mtskheta 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) เปนศูนยกลาง
ทางศาสนาของประเทศจอรเจีย เมืองท่ีเกาแกที่สุด
ของจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ตั้งอยูหางจากกรงุท
บิลิซี ประมาณ 20 กม. และในอดีตเมืองนี้เคยเปน
เมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia 
Kingdom) ซึ่งเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปกอนคริสตกาล ถงึป 
ค.ศ.500 แตตอนนี้ไมมีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลือ
อยูแลว จากนั้น นําทานชม มหาวิหารจวารี (Jvari 
Monastry) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักดิ์สิทธ์ิ
ของศานาคริสตนิกายออโธดอก สรางข้ึนเมื่อคริสต
วรรษท่ี 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือวิหารแหงนี้
เปนอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ ซึ่งชาวเมืองกลาวกันวา นกับญุนี
โน หรือแมชีนีโน แหงคปัปาโดเกยี (เมืองหน่ึงในประเทศตรุกีปจจบุัน) ไดนําไม
กางเขนน้ีเขามาพรอมกับการเผยแพรศาสนาคริสตเปนครั้งแรกในชวงโบราณกาล 
จากนั้น นําทานชมวิหารสเวติสเคอเวรี(Svetitkhoveli Cathedral) สรางราว
ศตวรรษที่ 11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอรเจีย 
สรางขึ้นโดยสถาปนกิชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของ
ประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลีย่นความเชื่อและหันมานับ
ถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อป 
ค.ศ.337 และถือเปนส่ิงกอสรางยุคโบราณท่ีมขีนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย 
ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม จากนั้น อิสระใหทานไดชอปปم�งส้ินคา
พื้นเมืองและของที่ระลึก 



 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย นําทานเดินทาง ชมยานเมืองเกาของทบิลิซี (Old Town of Tbilisi) ซึ่งจะทํา

ทานไดพบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบานเรือนท่ีเปนสถาปตยกรรมอัน
โดดเดนโดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของ
เปอรเซียและยุโรป ทําใหจอรเจียมีเอกลักษณและ
สัญลักษณของตะวันตกและตะวันออกในประเทศ
เดียว จากนั้น นําทานชมโรงอาบนํ้าแร ถายภาพ
ดานนอก (Sulfur Bath) หรือภาษาจอรเจียน
เรียกวา Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ) เปนสถานที่สําหรับแชนํ้าพุรอนที่มีแร
กํามะถัน ตามตํานานเลาขานวา ในสมัยพระเจาวัคตังที กอรกัซลี  นกเหยี่ยวของ
พระองคไดตกลงไปในบริเวณดงักลาว จงึทําให
คนพบบอนํ้าพุรอนแหงนี้ขึ้น ลักษณะของโรงอาบ
นา คลายๆ กบัการออนเซนของชาวญี่ปุ�นผสมรวม
กับการอาบนํ้าแบบตรุกี ชมหมูโรงอาบน้ําที่มีการ
สรางและใหบริการตัง้แตยุคกลางจนถงึปจจบุันที่มี
รูปแบบตัวอาคารท่ีหลากหลาย บางแหงสรางเปนหลังคาโดม บางแหงมีหอมินาเรต
ขนาบขางประดับดวยโมเสคชิ้นเล็กที่สวยงาม จากน้ัน นําทานเขาชม โบสถตรีนิต้ี 
(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายวา โบสถพระตรี
เอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แหงกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนทองถิ่น เปน
วิหารหลักของชาวคริสตนิกายจอรเจียนออรโธด็อกซในกรุงทบิลิซีกอสรางข้ึน
ระหวางป ค.ศ.1995 -2004 ใหญที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออรโธด็
อกซตะวันออกท่ัวโลกแมจะมีอายุไมมากแตกเ็ปนโบสถตวัอยางของสถาปตยกรรม
แบบจอรเจียนทองถิ่นท่ีมีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทนโบสถเปน อาคารขนาด
ใหญท่ีโดดเดนมาก จากนั้น อิสระใหทานชอปปم�งที่ Jan sharden street ถนน
คนเดินยานเมืองเกาที่เปนแหลงศูนยรวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟم�นฟูใน
ศตวรรษท่ี 9 ตอมาจึงเปล่ียนชื่อถนนมาเปน Chardin Street เพ่ือเปนเกียรติแก
นักทองเท่ียวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปจจุบันถนนสายน้ีเต็มไปดวยรานคา 
รานอาหารพ้ืนเมือง รานกาแฟและมากมายดวยผูคนพ้ืนเมืองกับนักทองเท่ียว 



 

 

บริเวณนี้จะมบีานเมืองเกาในแบบทบิลิซีที่โดดเดน นอกจากดานอาหารแลวยังมี
พอคาแมคานํ้าส่ิงของตางๆมาวางขายมากมาย  (อิสระคํ่าตามอัธยาศัย) สมควร
แกเวลา จากนั้น นําทานเดินทางเขาท่ีพัก 

ทีพ่ัก          Iveria Inn Tbilisi ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน   
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 

 
วันทีส่ี่        เมืองอนันานูร ี– ป�อมอันนานรีู – อางเก็บนํ้าชนิวารี – อนุสรณสถานรัสเซีย-      

จอรเจีย – โบสถกอรเกติ – เมืองคาซเบกี ้ อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น                 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (มื้อที่5) 

จากนั้นออกเดินทางสู เมืองAnanuri 
(ระยะทาง 69 ก.ม//ใชเวลา 1.30 ช.ม.) นํา
ทานชมป�อมอันนานูรี(Anauri Fortress) 
ป�อมปราการอันเกาแก ถูกสรางขึ้นในสมัย
ศตวรรษท่ี 16-17 ชมรองรอยของซากกําแพงที่
ลอมรอบป�อมปราการแหงน้ีไวเปรียบเสมือน
มานท่ีซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลังท่ีตั้งอยูภายใน ซ่ึงเปนโบสถของชาว
เวอรจิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ตั้งตระหงาน จากมมุสูงของป�อม
ปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อางเก็บนํ้าชินวารี (Zhinvali 
Reservoir) และยังมีเข่ือนซึ่งเปนสถานท่ีสําคัญสําหรับนํานํ้าท่ีเก็บไวสงตอไปยัง
เมืองหลวงและใชผลิตไฟฟ�า ซึ่งทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีนํ้าไวดืม่ไวใช 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6) เมนูอาหารทองถิ่น 



 

 

บาย นําทานชม อนสุรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย
(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ
Russia–Georgia Friendship Monument 
เปนอนุสรณสถานที่สรางข้ึนมาในป ค.ศ. 1983 เพื่อ
เปนสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธอันดีของ
ประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซีย โครงสรางท้ังหมดทํามาจากหินและคอนกรีต 
ภายในมีการวาดภาพประวัตศิาสตรของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียไวอยาง
สวยงาม จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเปนรถจ๊ิป 4WD (1 คันนั่งไดประมาณ 6 
ทาน) พาทานเดินทางขึ้นไปเที่ยวชม โบสถเกอรเกติ(Gergeti Trinity Church) 
ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา 
(Tsminda Sameba) ซึ่งเปนชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถศักดิ์แหงน้ีสถานที่แหง
นี้ ซ่ึงตัง้อยูอยางสวยงามและโดดเดน บนเนินเขาซ่ึงลอมรอบไปดวยทุงหญาเขียวขจี 

 
 
 
 
 
 
 
 
                ท่ีระดับความสูง 2,170 เมตร ซึ่งหากในวันที่ทองฟ�าแจมใส ทุกทานจะไดเห็นยอด

เขาคัสเบกิท่ีมีความสูงถึง 5,047 เมตร โดยสวนยอดปกคลมุดวยหมิะตลอดท้ังป 
จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งเปนชื่อเมืองดั้งเดมิ แต
ปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนชื่อ สเตพานทสมินดา (Stepantsminda) หลังจาก
นักบุญในนิกายออรโธดอกชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานท่ี
สําหรับจําศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี ้เปนเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูตามรมิ ฝم�งแมนํ้า
เทอรกี้ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบนความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิที่อยูปานกลางมีความชื้นและแหง



 

 

แลงท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มี
อุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเปนเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่7) เมนูอาหารทองถิ่น 
ที่พัก          Kazbegi Porata Caucasia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน   
  (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวนั

เดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 

 
วันที่หา     เมืองคาซเบกี้ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑของสตาลิน – เมืองอัพลสิสิค    
                 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม         (มื้อที่8) 

นําทานเดินทางสู เมืองกอรี (GORI) เมืองท่ีต้ังอยู
บนเนินเขาที่ในอดีตเคยมีความสาคัญทางดานทหาร
ในยุคกลางเปนที่ตั้งของกองกาลังที่อยูบนถนนสาย
สาคัญ (Georgian Military Highway) 
นอกจากน้ันเมืองนี้ยังเปนเมืองบานเกิดของ โจเซฟ 
สตาลิน อดีตผูนาที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสตโซเวียต และอเล็กซานเดอร นาดีรา
ซี ผูเปนนักออกแบบชือ่ดังในดานจรวดขีปนาวุธขามทวีปของโซเวียต  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9) เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย     นําทานเขาชม พิพิธภณัฑของสตาลิน (Museum of Stalin) เปนสถานที่ท่ีได

รวบรวมส่ิงของเครื่องใชตางๆ พรอมทั้งเรื่องราวตางๆของสตาลิน และยังมีการแสดง



 

 

ถึงประวัตชิีวติตั้งแตเกดิจนกระทั่งเสียชีวติ ดานขางพิพิธภัณฑยังมีขบวบรถไฟท่ีใช
เปนที่บัญชาการในการรบ ภายในรถไฟมีหองทํางาน หองนอน ของสตาลิน  
จากนั้น นําทานออกเดินทางสู เมืองอัพลิสสิค
(Uplistsikhe) นําทานชม เมืองถํ้าอุพลิสชิ
เค (Uplistsikhe Cave Town) หน่ึงใน
เมืองถํ้าท่ีเกาแกของจอรเจีย สันนิษฐานวามกีาร
ตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้มานานกวา3,000 
ป หินผาขนาดใหญท่ีถกูสกัดและสลักเสลาเปน
ชองซอกหลืบไปจนถึงหอง โถงใหญมากมาย เคยเปนท่ีตั้งของนครเกาแกบนแนว
เทือกเขาหินทราย มี เนื้อท่ีรวมกวา50 ไร แมเคยไดรับความเสียหายไปหลายจุดจาก
แผนดินไหว โดยเฉพาะ บริเวณท่ีเปนโรงละครฝم�งท่ีเปนอัฒจันทรของผูชมท่ีพังทลาย 
ทําใหเหลือแค เพียงสวนของเวทีที่เจาะเขาไป แตก็ยังคงเห็นโครงสรางหลักๆ ไดอยู 
เมือง ถํ้าอุปลิสสิเคนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกไป เม่ือป 
ค.ศ. 2007 จากน้ัน นาํทานสูเมืองโบราณ เมืองคูไตซี (Kutaisi) ที่เคยเปนเมือง
หลวงเกาแกของอาณาจกัรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอรเจียนโบราณ เม่ือ
สมัยคริสตศตวรรษที ่12-13 

เย็น      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่ 10) เมนูอาหารทองถิ่น  
หลังอาหารเย็น นําทานเดินทางเขาที่พัก 

ที่พัก         King David Kutaisi Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืระดับใกลเคียงกัน   
 (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก      เมืองบาทูม่ี – The Alphabet Tower – อนุสาวรียรูปปم�นอาลแีละนีโน –  
Piazzal Square -ยโุรปสแควร   อาหาร เชา,เท่ียง  

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่11) 

นําทานเดินทางชม เจลาติ (Gelati Monastery) (ถายรปูดานนอก)  เปนวดัวดั
ยุคกลางที่อยูใกล Kutaisi ในภูมิภาค Imereti ทางตะวันตกของจอรเจีย ผลงาน
ชิ้นเอกของยุคทองของจอรเจีย Gelati กอตั้งขึ้นในปค. ศ. 1106 โดย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดาวิดที่สี่ของจอรเจียและไดรับการยอมรับจาก
องคการยูเนสโกวาเปนมรดกโลก จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองบาทูม่ี (Batumi) 
เมืองนี้ตั้งอยูบนริมะเล บนชายฝم�งตะวันออกของทะเลดํา เปนเมืองหลวงของอัตจารา 
(Ajara) เปนสาธารณรัฐอิสระท่ีปกครองตนเองอยูทางดานตะวันตกของประเทศ
จอรเจีย เมืองบาทูมิ (Batumi) เปนเมืองท่ีมทีาเรือสําคัญ ขนาดใหญ นําทานชม
บรรยากาศบานเรือนเกาในยานเมืองเกา Old Town 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่12) อาหารพ้ืนเมือง 
บาย  นําทานชม The Alphabet Tower (ถายรูปดานนอก) หอคอยสัญลักษณแหง

เมืองบาตูมมีีความสูงถงึ 130 เมตรวัดจากเหนือ
พ้ืนดิน ซึ่งสถาปตยกรรมภายนอกของหอคอยแหงนี้ 
จะมีลักษณะคลายเกลียวคูชองDNAมนุษย โดยตรง
ลางจะเปนลิฟตใชข้ึนลงใหกับนักทองเที่ยวให
สามารถขี้นไปยังจดุสูงสุดของหอคอย เพื่อชมวิว
ทิวทัศนของเมืองบาตูมีไดแบบโดยรอบ 360 องศา 
จากนั้น นําทานชม อนสุาวรียรูปปم�นอาลีและนีโน 
(Ali and Nino Monument) (ถายรูปดานนอก) 
อนุสาวรีย ในชื่อ “หญงิและชาย” ทําดวยเหล็ก 
เคลื่อนไหวได ความสูงประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปนชาวจอรเจีย Tamara 
Kvesitadze ท่ีบอกเลาเรื่องราวความรักและความเศราของ “อาลี” หนุมมุสลิม 
กับเจาหญิง ”นโิน” แหงจอรเจีย หลังจากถูกกองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรม
ของนักเขียนชาวอาเซอรไบจาน นอกจากนี้ ยงัมีความพิเศษคือรูปปم�นนี้ จะขยับเขา



 

 

หากันในเวลา 19.00 น.ของทุกวัน ใกลๆกันนั้นทานจะได ชมส่ิงกอสรางขนาดยักษ
ของชิงชาสวรรค The large Ferris wheel ที่ใหญท่ีสุดในเมืองบาตูมี จากนั้น 
นําทานชม จัตุรัสเปยเซซา(Piazzal Square) สรางขึ้นในป 2009 เปนอาคารที่
ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอรเจีย Vazha Orbeladze สรางดวย
สไตลสถาปตยกรรมแบบผสมผสานและในป 2011 ท่ีผานมา สถานท่ีแหงนี้ ไดเริ่ม
ปรับปรงุเพื่อใหเปนแหลงบันเทิงและพักผอนหยอนใจแหงใหมของเมืองประกอบไป
ดวยภัตตาคาร,โรงแรม ฯลฯ โดยสถาปตยกรรมโดยรอบนับวาไดแรงบันดาลใจจาก
ประเทศอิตาลี โดยสังเกตไดจากภาพโมเสคและงานกระจกสีตามอาคารตางๆ ชม
ความงามของอาคาร ยุโรปสแควร(Europe Square) ใจกลางจัตุรัสเมืองบาตมูี 
(อิสระค่ําตามอัธยาศัย)  

  สมควรแกเวลา จากนัน้ นําทานเดินทางเขาท่ีพัก   
ที่พัก          Sky Tower Hotel ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน   
  (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณี
โรงแรมติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 

 
วันที่เจ็ด     เมืองบาทูมี ่- ทาอากาศยานอตาเติรก           อาหารเชา 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่13) 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินบาตูม ิประเทศจอรเจีย เพ่ือตรวจเช็ค
เอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดนิทางกรุงเทพฯ 

10.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการ
บิน Turkish Airlines โดยเที่ยวบิน TK391 

11.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอตาเติรก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะรอเปลี่ยน
เครื่อง 

17.55 น.    ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines โดยเที่ยวบิน 
TK058 



 

 

วันที่แปด        ทาอากาศยานอตาเติรก – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ          
 
07.30 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมดวยความประทับใจ 
 

 
 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลกั เพื่อให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
กรุณาอยาเก็บสิ่งของมีคาไวในกระเป�าเดินทาง หรือ กระเป�าแฮนแบก เพราะหากสูญหาย
หรือถูกโจรกรรม ทางบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทุกกรณ ี
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีจานวน 20 ทานขึน้ไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระคามัดจํา (มัดจําทัวร) ทานละ 25,000 บาท  
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทางเทาน้ัน 
กรณีบริษัทฯตองออกตัว๋หรือวีซาออกใกลวันเดินทางทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามท่ี
บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 



 

 

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลบัและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3
หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณ ี และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
5.อัตราคาบริการนี้รวม  
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลบัพรอม
ตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดบัใกลเคียงกัน สําหรับพักหองละ 2 ทาน กรณีพกั 3 
ทานตอหอง หากโรงแรมไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพัก 2 หอง (มีคาใชจาย
หองพักเดี่ยวเพิ่ม) 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า TURKISH AIRLINES สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือ
ขึ้นเครื่องได 7กิโลกรมั และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ และกรณีนํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกันภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุมครองเบื้องตน 
ดังนี้  
- การสูญเสียชวีิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ  



 

 

  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกวา 16 ป หรือนอยกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีอายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท 
  คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท 
  คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท  
  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย โดยทั้งน้ีการทําประกันนี้
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนาํเท่ียว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตท้ังนี้ ทานสามารถศกึษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจง
ความประสงคมาที่บรษิัทฯ  
7.คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร 
8.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ(กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั) 
 
6.อัตราคาบริการนีไ้มรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน คาอาหาร เครื่องดืม่ คาซักรดี คาโทรศัพท 
เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และไดทํา
การขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 USD ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
และน้ําใจจากทาน  
7. คาวีซาและบริการตางๆ สําหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซาจอรเจีย 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษัิทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณท่ีีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บรษิัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ โดยทั้งนีก้ารทําประกันนี้จากบรษิทั  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวท่ี
บังคบัใหบรษัิทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตท้ังนี้ ทานสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ไดกรณีทานตองการซื้อ
ความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบรษัิทฯ 13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทน
ของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  
14. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณท่ีีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
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