
 

 

รหัสทัวร BID2000596 

ทัวรจอรเจีย ทบลิิซ ิมิสเคตา 7 วนั 4 คืน (TK) 

โบสถตรีนิตี ้- เคเบิ้ลคารชมป�อมนารกิาลา - โบสถเมทเทคี - โรงอาบนํ้าแรกํามะถัน - วิหารซีโอนี  
อนุสาวรียประวตัิศาสตรจอรเจีย - สะพานแหงสันติภาพ 
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วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ • อิสตันบูล (ตุรกี)            
    

18.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ประตู 9 เคานเตอร U 
สายการบินเตอรกิชแอรไลน (TURKISH AIRLINES) โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวก  

21.45 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรกิช
แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 65  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.) บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
วันที่ 2 อิสตันบูล • ทบิลิซิ (จอรเจีย) • โบสถตรีนิตี้ • เคเบิ้ลคารชมป�อมนาริกาลา • 

โบสถเมทเทค ี• โรงอาบนํ้าแรกํามะถนั • วหิารซีโอนี • อนุสาวรียประวัติศาสตร
จอรเจีย • สะพานแหงสันติภาพ             ไ (-/กลางวนั/เย็น) 

04.10 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล อตาเติรก อินเตอรเนชั่นแนล (IST) เพื่อเปลี่ยนเครื่อง 
(กระเป�าเช็คทรูไปยังสนามบินทบิลิซ)ิ 

06.15 น. ออกเดินทางสู เมืองทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอรเจีย โดยสายการบินเตอรกิชแอร
ไลน (TURKISH AIRLINES) เท่ียวบินที่ TK 378 

09.35 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซ ิ(TBS) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
และรับกระเป�าสัมภาระ มัคคุเทศกทองถิ่นรอตอนรับ ณ ทางออกของผูโดยสายขาเขา 
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชม.) 
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงประเทศจอรเจีย 
เปนเมืองที่กอตั้งขึ ้นตั้งแตศตวรรษที่ 5 อยูริมแมนํ้าคูรา (KURA RIVER) ที่อุดม
สมบูรณดวยแหลงนํ้าและป�าไมทําใหกลายเปนเมืองใหญอยางรวดเร็ว เปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรม รวมไปถึงการคาและการขนสงที่สําคัญมา



 

 

ตั้งแตโบราณ เพราะเมืองทบิลิซีเปนเมืองหนึ่งในเสนทางสายไหม (SILK ROAD) ใน
ตัวเมืองทบิลิซีนั้นจะมากมายไปดวยอาคารสถาปตยกรรมโบราณจากหลากหลายยุค
สมัยใหไดเที่ยวไดชมกันแบบจุใจแนนอน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น ําท าน เข าชมโบสถตร ีนิต ี ้  (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มี
ความหมายวา โบสถพระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แหงกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา 
ชื่อเรียกของคนทองถิ่น เปนวิหารหลักของชาวคริสตนิกายจอรเจียนออรโธด็อกซใน
กรุงทบิลิซี กอสรางขึ้นระหวางป ค.ศ.1995 -2004 ใหญที่สุดอันดับ 3 ของศาสน
สถานในนิกายออรโธดอกซตะวันออกทั ่วโลกแมจะมีอายุไมมากแตก็เปนโบสถ
ตัวอยางของสถาปตยกรรมแบบจอรเจียนทองถิ่นที่มีรปูแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน
โบสถเปน อาคารขนาดใหญที่โดดเดนมาก 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานขึ้นเคเบิ้ลคารไปยัง ป�อมนาริกาลา (NARIKALA FORTRESS) ป�อมปราการ
ขนาดใหญที่ตั้งตระหงานเหนือเมืองทบิลิซีแหงนี้ถือเปนแลนดมารกสําคัญแหงหนึ่ง
ของเมืองที่พลาดไมได ป�อมแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 4 โดยชาวเปอรเซีย 
กอนจะมีการตอเติมขยับขยายหลายครั้งในชวงศตวรรษที่ 7, ศตวรรษที่ 12 และตอ
เติมครั้งใหญในชวงศตวรรษที่ 16-17 จนยิ่งใหญดังในปจจุบัน ถือไดวาเปนป�อมใน
เสนทางสายไหมที่แข็งแกรงและโดดเดนมากแหงหนึ่ง จากดานบนป�อมนั้นจะสามารถ
ชมวิวสวยๆ ที่นาท่ึงของตัวเมืองทบิลิซีไดอยางเต็มที่อีกดวย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทาน เข าชมโบสถเมทเทคี (METEKHI CHURCH) เปนโบสถเกาแกในยุค
ศตวรรษที่ 13 ตั้งอยูในบริเวณเมืองเกาในอดีตโบสถแหงนี้เคยเปนป�อมที่ประทับของ
พระมหากษัตริยและไดใชเปนโบสถของพระมหากษัตริยอีกดวย โบสถนี้มีลักษณะเปน
ป�อมที่มียอดโดมแหลมขึ้นไปซึ่งเปนที่นิยมกอสรางกันในยุคกลางไดมีการบูรณะครั้ง
ใหญในชวงยุคศตวรรษที่ 17 – 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จากนั ้นนําทานไปยังเขตเมืองเกา ชม
บ ริ เ ว ณ  โ ร ง อ า บ น ํ ้ า แ ร  ก ํ า ม ะ ถั น 
( SULPHUR BATHS) ห ร ื อ ภ า ษ า
จอรเจ ียน เร ียกวา ABANOTUBANI 
(อะบานูออูบานิ) เปนสถานที่สําหรับ แช
นํ้าพุรอนที่มีแรกํามะถัน ตามตํานานเลา
ขานวาในสมัยกษัตริยวาคตังที่ 1 กอรกัซ
ลีนกเหยี ่ยวของพระองคไดตกลงไปใน
บริเวณดังกลาว จงทําใหคนพบบอนํ้าพุ
ร อนแหงนี ้ขึ ้น ลักษณะของโรงอาบนํ้า
คลายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ�นผสมรวมกับการอาบนํ้าแบบตุรกี  
 



 

 

 
 
 
นําทานถายรูปกับ วิหารซีโอนี (SIONI CATHEDRAL) โบสถหลังใหญของนิกาย
ออรโธด็อกซที่ถูกสรางขึ้นในเมืองนี้โดยชื่อของโบสถไดนํามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ 
คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม ตอมาสถานที่แหงนี้ก็ไดมีชื ่อเปน ซิโอนีแหงทบิลิซี 
(TBILISI SIONI) ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และตอมาก็ไดถูกทําลายลงโดย 
ผูที่บุกรุกแตก็ไดมีการสรางขึ้นมาใหมหลายตอหลายครั้งดวยกัน จนกระทั่งเปนโบสถ
ทีไ่ดเห็นอยูในปจจุบันนี้และไดมีการบูรณะในชวงศตวรรษที่ 17-19   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู อนุเสาวรียประวัติศาสตรจอรเจ ีย (THE CHRONICLE OF 
GEORGIA) มีลักษณะเปนแทงหินสีดําขนาดใหญ แกะสลักเปนรูปตางๆ ที่สื่อถึง
เรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังกอสรางเมื่อป 
1985 ประกอบดวยแทงเสา 16 แทง แตละแทงสูง 35 เมตร แตละเสาจะแบง
เรื ่องราวออกเปน 3 สวนนั่นคือ สวนลางสุดเกี่ยวกับพระคัมภีรของศาสนาคริสต 



 

 

สวนกลางเกี่ยวกับเรื ่องของขาราชการชนชั้นสูงของจอรเจีย และสวนบนเกี่ยวกับ
เหตุการณสําคัญตางๆ ของประเทศ ทานสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงไดจากสถานที่
แหงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานชม สะพานแหงสันติภาพ 
( BRIDGE OF PEACE) 
ส ะ พ า น ค น เ ดิ น ท ี ่ มี
สถาปตยกรรมอันสวยงามโดย
สรางขามแมนํ ้าคูรา เพื่อเชื่อม
เขตเมืองเกาและเมืองใหญ จาก
สะพานทุกทาน ไดชมวิวทิวทศัน
อันสวยงามของเมืองทบิลิซีและ
โบสถ   METEKHI และร ูปปم�น
ก ษั ต ริ ย   VAKHTANG 
GORGASALI ผูสรางเมือง ตั้ง
ตระหงานอยางสงางาม โดยเฉพาะในยามคํ่าคืนที่จะสองสวางอยางโดดเดนเหนือ
แมน ํ ้าด วยแสงไฟจากหลอด LED กวา 10,000 ดวง เปนจุดไฮไลทที ่ด ึงดูด
นักทองเที่ยวจํานวนมากแหงหนึ่งของเมืองเลย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพรอมชมการแสดงพื้นเมือง 
ที่พัก  Hotel Moxy by Marriot หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอรเจีย ระดับ 4 ดาว 
เมืองทบิลิซ ิ

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเบ้ืองตนเทานั้น โรงแรมคอนเฟรมจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ทบิลิซิ • มิสเคตา  • วิหารจวาร ี• โบสถสเวติทสโคเวลี • SAMTAVRO 
MONASTERY • FLEA MARKET • ทบิลิซิ 

               ไ (เชา/
กลางวัน/เย็น) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (MTSKHETA) เมืองหลวงแหงแรกของประเทศ
จอรเจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งเปนราชอาณาจักรของ
จอรเจียในชวง 500 ปกอนคริสตกาล ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือหางจากกรุงท
บิลิซีประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือไดวาเปนเมืองที่มีความเกาแกทางประวัติศาสตร
แหงหนึ่งของประเทศ และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1994 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

น ําท าน เข าชมวิหารจวารี  
(JVARI MONASTERY) หรือ 
โ บ สถ  แ ห  ง ไ ม  ก า ง เ ข น อั น
ศักดิ ์สิทธิ ์ ของศาสนาคริสต
นิกายออร โธด ็อกซ สร างขึ้น
เม ื ่ อ ค ริ สตวร รษท ี ่  6 ช าว
จอรเจ ียสักการะนับถือวิหาร
แหงนี ้เป นอยางมาก ภายใน
โบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ
โบสถนี้ตั้งอยูบนภูเขาที่มีแมนํ้า
สองสายมาบรรจบกันคือแมน ํ ้ามิควารี (MTKVARI RIVER) และแมน ํ ้าอรักวี 
(ARAGVI RIVER) จากนั ้น เข าชมโบสถสเวติทสโคเวลี (SVETITSKHOVELI 
CATHEDRAL) UNESCO world Heritage สรางในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยูใน
เมืองประวัติศาสตรมซเคตา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และใหการเคารพศรัทธา ที่สุดของชาว
คริสตนิกายจอรเจียน ออรโธด็อกซเชื่อกันวาเปนที่ฝงเสนผมของพระเยซูกอนที่จะ
สิ้นพระชนมบนไมกางเขน โบสถนี้เปนสวนหนึ่งของเมืองมรดกโลกอีกดวย  

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 

 
 
 

นําทาน เขาชมวิหาร SAMTAVRO MONASTERY ตั้งอยูในเมืองมิสเคดา เปน
ศูนยกลางทางจิตวิญญาณของจอรเจีย และถือเปนสถานที่สําคัญที่มีชื่อเสียงของเมือง
นี ้ สรางขึ ้นโดย คิงมิเลี ่ยน (KING MIRIAN) จากนั ้นอิสระใหทานชอปป งสินคา�م
พื้นเมือง FLEA MARKET ตลาดนัดที่หากทานเปนคนรักของสะสมหายากในยุคเกา
จะตองถูกใจอยางแนนอน เพราะจะมีบรรดาพอคาแมคาที่นําของเกาหายากมา
วางขายกันในราคาที่ตอรองได ใหทุกทานไดเดินชมเลือกซื้อของที ่ระลึกกันตาม
อัธยาศัย ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซ ิ



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Hotel Moxy by Marriot หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอรเจีย ระดับ 4 ดาว 

เมืองทบิลิซ ิ
(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเบ้ืองตนเทานั้น โรงแรมคอนเฟรมจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 

วันที่ 4  ทบิลิซิ • ขึ้นรถ 4WD สูใจกลางหุบเขาคอเคซัส • โบสถเกอรเกตี ้• คาซเบ
กี้ • อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจยี • กูดาอูร ี
                  ไ (เชา/

กลางวัน/เย็น) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นําทานขึ ้นรถ 4WD (รถขับเคลื ่อน 4 ลอ) เพื ่อเขาสู ใจกลาง หุบเขาคอเคซัส 
(CAUCASUS) นําทานชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (GERGETI TRINITY 
CHURCH) หรือเรียกวา โบสถสมินดา ซาเมบา (TSMINDA SAMEBA) สรางดวย
หินแกรนิตขนาดใหญสรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 เปนโบสถชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส 
ซึ่งเปนสัญลักษณสําคัญหนึ่งของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนเทือกเขาคาซเบกี้ที่ระดับ
ความสูงจากนํ้าทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนัก จนไมสามารถ
เดินทางไดทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

**หมายเหตุ เนื่องดวยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกป จะเปนชวง 
WINTER ของประเทศจอรเจีย หิมะจะตกเปนจํานวนมากและแตละปความ
ความหนาวเย็นของนํ้าแข็ง หิมะก็ไมเทากัน ทําใหทางขึน้เขาสูโบสถ มินดา วาเม
บานั้นปดเพราะถนนลื่น กอใหเกิดอันตราย รถบัสใหญไมสามารถขึ้นไปไดและ
รถจิ๊ป 4X4 ก็ไม สามารถขึ้นไปบนยอดเขาสมินดาไดเชนกัน โดยหนางานในแต
ละครัง้จะคํานึงถงึความปลอดภัยของลูกคาเปน สําคัญ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานออกเดินทางตอไปตามเสนทางหลวง ริมฝم�งแมนํ ้า ARAGVI ผาน 
JVARI PASS ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ   ระหวาง
ทางนําทานแวะชม ป�อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ป�อมปราการเกาแก ถูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมรองรอยของซากกําแพงที่ลอมรอบป�อมปราการ
แหงนี้ไวเปรียบเสมือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลังท่ีตั้งอยูภายใน ซึ่ง
เปนโบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ตั้งตระหงาน จาก
มุมสูงของป�อมปราการนี ้จะมองทัศนียภาพที ่สวยงามของ อางเก็บนํ ้าชินวารี 
(ZHINVALI) ที่ซึ่งทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีนํ้าไวดื่มไวใช และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน 
ของภ ู เขาล อมรอบสถานท ี ่แห งนี้  เป นหน ึ ่ งในมรดกโลก UNESCO World 
Heritage ในป ค.ศ. 2007   เดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ความสูงที่ 
1700 เมตร หรือในปจจุบันเรียกวา เมืองสเตปนสมินดา (STEPANSMINDA) ชื่อนี้
เพิ่งเปลี่ยนเมื่อป 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโธด็อกซ ชื่อสเตฟาน ไดมาพํานัก
อาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาวนาขึ้น แตคนมักจะเรียกติดปากกันอยูวา 
คาซเบกี้ เมืองนี ้อยู หางจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนที่
สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกดวย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พรอมชิมไวนทองถิ่น 
นําทานชม อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย (MEMORIAL OF FRIENDSHIP) หรือ
อีกชื่อหนึ่งคือ RUSSIA–GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT เปนอนุสรณ
สถานที่สรางขึ้นมาในป ค.ศ. 1983 เพื่อเปนสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธอันดี



 

 

ของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซีย โครงสรางทั้งหมดทํามาจากหินและคอนกรีต 
ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตรของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียไวอยาง
สวยงาม ใหทานไดอิสระถายรูปบรรยากาศและทิวทัศนอันสวยงาม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั ้นนําทานเดินทางสู  เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) เมืองสําหรับสกีรีสอรทที ่มี
ชื่อเสียง ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้เปนแหลงที่พักผอนเลนสกีในชวงเดือนธันวาคม
ถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา ระหวางทางใหทานไดชมทิวทัศน
อันสวยงาม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  Hotel Gudauri Inn หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอรเจีย ระดับ 4 ดาว เมืองกู
ดาอูรี 



 

 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเบ้ืองตนเทานั้น โรงแรมคอนเฟรมจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 

วันที่ 5  กูดาอูรี •  กอรี • เมืองถ้ําอุพลสิชิเค • พิพิธภัณฑของทานสตาลนิ • 
ป�อมปราการกอรี • บอรโจม ี• สวนบอรโจม ี

         ไ (เชา/
กลางวัน/เย็น) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู  เมืองกอรี (GORI) เมืองที ่ตั ้งอยู บนเนินเขาที ่ในอดีตเคยมี
ความสําคัญทางดานทหารในยุคกลางเปนที่ตั้งของกองกําลังที่อยูบนถนนสายสําคัญ 
(GEORGIAN MILITARY HIGHWAY) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเปนเมืองบานเกิดของ 
โจเซฟ สตาลิน อดีตผูนําที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสตโซเวียต และอเล็กซานเดอร
นาดีราซีผูเปนนักออกแบบชื่อดังในดานจรวดขีปนาวุธขามทวีปของโซเวียต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั ้นนําทานชม เมืองถํ ้าอุพลิสชิเค (UPLISTSIKHE CAVE) หนึ ่งในเมืองถํ ้า
เกาแกของจอรเจีย ที่ตามประวัติศาสตรของชาวจอรเจียไดมีการจดบันทึกเรื่องราว
การวา ณ เมืองถํ้าแหงนี้ไดมีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กวา 3,000 ปโดยชวงที่
เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในชวงคริสตวรรษที่ 9-11 กอนจะถูกรุกรานและ
ทําลายโดยชาวมองโกลในชวง คริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ ที่ถูกสกัดและสลัก



 

 

เสลาเปนชองหองโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล 
นครถํ้าแหงนี้ยังเปนสวนหนึ่งของเสนทางสายไหมที่เชื่อมตออาณาจักรไบแซนไทนกับ
ประเทศอินเดียและประเทศจีน 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทาน เขาชมพิพิธภัณฑของทานสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเปนสถานที่
รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใชตางๆ ของสตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคาร
ที่สตาลินเกิดดวย ภายในพิพิธภัณฑสตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัตขิองสตาลินตั้งแต
เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทานชม ป�อมปราการ
กอรี (GORI FORTRESS) ป�อม
ปราการยุคกลางในจอรเจีย ที่ตั้ง
อย ู  เหน ือเม ืองกอร ีบนเนินหิน
ปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร
ครั ้งแรกเม ื ่อศตวรรษที ่  13 มี
บทบาทส ําคัญในการควบคุม
เสนทางและเศรษฐกิจในศตวรรษ
ที่ 16 พวกออตโตเขายึดป�อมโกริ
เพื่อใชเปนบัญชาการโจมตีทบิลิซี
ในปค.ศ.1598 ชาวจอรเจียก็ปดลอมป�อมเพื่อไมใหป�อมสามารถถูกใช ประโยชนได
จากพวกเปอรเซียและหลังจากนั้นในปค.ศ.1599 ชาวจอรเจียเริ่มการจูโจมในตอน
กลางคืนเพื่อยึดป�อมคืน ป�อมปราการยังคงเปลี่ยนมือระหวางชางจอรเจียและชาว
เปอรเซียใน  ศตวรรษที่ 17  



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองบอรโจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทาง
ตอนใตของประเทศจอรเจีย เปนเมืองที ่มีช ื ่อเสียงระดับโลกในเรื ่องของนํ ้าแร
ธรรมชาติ โดยนํ้าแรยี่หอบอรโจไดมีการบรรจ ุณ ธารนํ้าแรบริสุทธิ์ท่ี  ไหลรินจากยอด
เขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) โดยในอดีตชาวเมืองไดเชื่อวาถาไดดื่ม
ธารนํ้าแหงนี้จะทําใหมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรครายได 
นําทาน เขาชมสวนบอรโจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที ่ทองเที ่ยวและ
พักผอนของชาวเมืองบอรโจมีที่นิยมมาเดินเลนและผอนคลายโดยการแชนํ้าแรใน
วันหยุด 
จากนั้นนําทาน ขึ้นกระเชาสูจุดชมวิวบนหนาผาเหนือสวนบอรโจมี  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  Hotel Bakuriani Inn หรือโรงแรมตามมาตรฐานจอรเจีย ระดับ 5 ดาว เมือง
บาคุเรียน ี



 

 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเบ้ืองตนเทานั้น โรงแรมคอนเฟรมจะทําการแจง
พรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 

วันที่ 6  บอรโจม ี• ทบิลิซี • สนามบินทบิลิซ ิ• อิสตนับูล                     
               ไ (เชา/กลางวัน/-) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทุกทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (TABILISI) 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซ ีเพ่ือทําการเช็คอิน 
17.25 น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรกิช

แอรไลน เท่ียวบินที่ TK 383 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล อตาเติรก อินเตอรเนชั่นแนล (IST) เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง 
20.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน (TURKISH AIRLINES) 

เท่ียวบินที่ TK 64 

วันที่ 7  กรุงเทพฯ  

09.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม  
หมายเหตุ :  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรอืสลับกัน

ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน และความ
ปลอดภัยของผูรวมเดนิทางเปนสําคัญ 

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



 

 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 

** คณะเดินทางจํานวน 20 ทานตอกรุป ** 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั ๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-TBS/TBS-
BKK) Turkish Airline (TK)  
 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. ตอ 1 ใบ และกระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 
7 กก. ตอ 1 ใบ  

ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนํ้าหนักกระเป�าการสะสมไมลหรือ
อื่นใดที่เปนประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลง
ตามประกาศนั้นๆ 

 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุ นํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 

 มหัศจรรย จอรเจีย 7 วัน 4 คืน  
โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน (TK) 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

ไฟลทบิน ผูใหญ 
 

เด็กมี
เตียง 

 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว 

2 พ.ค.63 8 พ.ค.63 

TK65/TK
378   

TK383/T
K64 

42,900 

42,900 41,900 6,000 

3 มิ.ย.63 9 มิ.ย.63 

TK65/TK
378   

TK383/T
K64 

39,900 

39,900 38,900 6,000 



 

 

 ทิปสําหรับคนขับรถและไกดทองถิ่น  
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท  คารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท  

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณี
ที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไม
คุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 
 คาใช จ ายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื ่องดื ่มที ่สั ่งเพิ ่มพิเศษ, โทรศัพท-โทรสาร, 

อินเตอรเน็ต, มินิบารและซักรีด ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประทวง, การ

จลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 
USD/ทาน 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 

การจองทัวร : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอ

เล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออก
เดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมิฉะนั้น ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําให

ทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การ
คืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

เงื่อนไขอืน่ๆ : 
 กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋ว

รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที่พัก 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปน
ผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Single) 
เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ 3 เตียง
เลย โดยทานจะตองชําระสวนตางของหองพักเดี่ยวดวยตัวทานเอง 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว 
Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไมมี
อางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละหองอาจมี
ลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 

 โรงแรมสวนมากจะไมมีเครื ่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิตํ่า จะมี
บริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทานั้น 

 บางสถานที่อาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หากวันเดิน
ทางตรงกับวันเหลานี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงใหทาน
ทราบลวงหนา หากทราบเวลาท่ีแนนอนกอนเดินทาง 

 

 



 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(ซึ ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื ่อนไขนี ้ในกรณีที ่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ ่งอาจจะปรับเปลี ่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
นี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตรา
คานํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดังกลาว 

 เมื ่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั ้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 



 

 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบันถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฏเิสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา 

อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


