
 

 

 



 

 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองบาทูมี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK69 

(23.00-05.10(+1)) / TK390 (06.55-09.40) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.40 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินอิสตนับูล ประเทศตรุกี 

 
 



 

 

 2 บาทูมี-ถนนเลียบชายหาดบาทูมี-อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่-ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด า 

 จัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ตกึ Alphabetic Tower 
09.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองบาทูมี ประเทศจอร์เจีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถ่ินช้า

กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) เมืองบาทูมี(Batumi) เมืองริมทะเลบนชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลด า เป็น
เมืองหลวงของอตัจารา(Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระท่ีปกครองตนเอง อยู่ทางด้านตะวนัตกของประเทศ
จอร์เจีย ครอบคลมุพืน้ท่ีบริเวณกว้าง น าท่านสู่ถนนเลียบชายหาดบาทูมี(Batumi Promenade) ถนน
เลียบชายหาดท่ียาวถึง 6 กิโลเมตร สร้างขึน้ตัง้แต่ปี 1884 ประดบัด้วยน า้พุงดงามตลอดสาย และเป็น
ถนนท่ียาวท่ีสดุบนชายหาดทะเลด า ทศันียภาพผสมผสานวิวภเูขาและวิวทะเล น าชมแลนด์มาร์กส าคญั 
ๆ ตลอดถนน ชมอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่(Ali and Nino Monument) เป็นสถาปัตยกรรมโลหะสมยัใหม่ 

ท าด้วยเหล็ก เคล่ือนไหวได้ ความสงูประมาณ 8 เมตร ผลงานศลิปินชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze ท่ี
บอกเลา่เร่ืองราวความรักและความเศร้าของ อาลี หนุม่มสุลิม กบัเจ้าหญิง นิโน แหง่จอร์เจีย หลงัจากถกู
กองทพัโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนกัเขียนชาวอาเซอร์xไบจาน นอกจากนีย้งัมีความพิเศษคือรูป
ปัน้นี ้จะขยบัเข้าหากันในเวลา 19.00 น.ของทุกวนั ถ่ายรูปกับ หอคอยชิงช้าสวรรค์(Ferris Wheels 

Tower) ท่ีตัง้ริมทะเล  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาทูมี ชมความสวยงามของทะเล บ้านเรือนท่ีถกูสร้างขึน้ตามแบบ
รูปทรงโบราณท่ีปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืช
พนัธุ์ธญัญาหารและต้นชา อิสระให้ทา่นได้เท่ียวชมบริเวณทะเลด า 
**การล่องเรือนั้นข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม** 
น าท่านสู่จัตุรัสเปียเซซ่า(Piazza Square) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่าบาทูมี(Batumi Old Town) สร้าง
ขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารท่ีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze ท่ีสร้าง
ด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ท่ีผ่านมา สถานท่ีแห่งนี ้
ได้เร่ิมปรับปรุงเพ่ือให้เป็นแหล่งบนัเทิงและพกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง และเลือกซือ้ของฝาก
พืน้เมือง น าท่านถ่ายรูปดด้านหน้าตึก Alphabetic Tower เป็นตกึสงูตระหง่า เป็นแลนด์มาร์คท่ีส าคญั
ซึง่สามารถขึน้ไปชมวิวด้านบนได้ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร บบตกึ Alphabetic Tower ที่สามารถมองเหน็ทะเลได้ชมวิวของทัง้
เมืองบาทูมีได้แบบ 360 องศา 

พักที่ Hotel The Grand Gloria - Lake View Batumi หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
(ทีพ่กัติดทะเลด า) 

 



 

 

 3 บาทูมี-คูไตซี-อารามจีลาต-ิมหาวหิารบากราต-ิวาร์ดเซีย-ถ า้โบราณ-บอร์โจมี-สวนบอร์โจม ี
 ขึน้กระเช้าสู่จุดชมววิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี(Kutaisi) เมืองนีมี้ความเจริญเป็นอันดับสองรองจากทบิลีซี ชมความ
สวยงามของเมืองคไูทซีซึง่มีช่ือเสียงทางด้านวฒันธรรมและได้รับการขึน้ทะเบียน ให้เป็นมรดกโลก ซึง่ถ้า
ย้อนกลบัไปเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 12-13 ได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลคลิส (Empire of 
Colclis) และอาณาจกัรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ท่ีอยู่ทางด้านของตะวนัตกของประเทศ น า
ท่านชมอารามจีลาติ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง ถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12 
โดยทางองค์การยเูนสโกได้ประกาศให้อารามจีลาตินีข้ึน้เป็นมรดกโลกเม่ือ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณ
อารามแบง่เป็นสองสว่นคือโบสถ์เซนต์ นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ (St.George) โดย
ในโบสถ์เซนต์นิโคลัสนัน้ มีภาพเขียนสีเฟรสโกท่ีสวยงามตระการตามากมายหลายภาพเล่าเร่ืองราว
เก่ียวกบัคริสต์ศาสนา ท่ียงัคงอยู่ในสภาพสมบรูณ์ โดยบริเวณตรงโดมขนาดใหญ่ของโบสถ์ซึ่งเป็นภาพ
พระแม่มารีนัน้ ใช้กระเบือ้ง โมเสกสีทองประดบัประดากว่า 2 ล้านชิน้ น าท่านชมมหาวิหารบากราติ
(Bagradi Cathedral) ตัง้ช่ือตามพระเจ้าบากราตท่ี 3 กษัตริย์ผู้ ทรงรวมจอร์เจีย สร้างขึน้ในปลาย
คริสต์ศตวรรษท่ี 10 โดยมหาวิหารแห่งนีแ้ม้จะถูกพวกเติร์กท าลายไปบางส่วน แต่ซากปรักหักพังของ
โบสถ์ก็ยงัปรากฏจนถึงทกุวนันี ้โดยได้มีการบรูณะมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยคุกลางได้
อยา่งเดน่ชดั และสวยงามอยา่งยิ่ง 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองวาร์ดเซีย(Vardzia) อยู่ตอนใต้สุดของจอร์เจีย ห่างจากชายแดนตรุกีเพียง 13 
กิโลเมตร น าทา่นชมถ า้โบราณ(Vardzia Cave) ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 11 แบง่ออกเป็นสว่นท่ีอยู่อาศยั
และส่วนอารามสงฆ์ โดยถ า้เหล่านีถ้กูขดุเจาะเป็นโพรงทางฝ่ังซ้ายของแม่น า้ เพ่ือหลบหลีกการคกุคาม



 

 

ของกองทพัมองโกล ลดหลัน่กนัลงไปถึง 19 ขัน้ โดยในยคุรุ่งเรือง มีถ า้กว่า 3,000 คหูา และมีคนอาศยั
อยู่ถึง  50,000 คน! นอกจากนัน้  นครถ า้แห่งนี เ้ ป็นท่ีตัง้ของ  โบสถ์แม่พระแห่งพระบุตรเสด็จสู่
สวรรคาลยั (The Church of Dormition) หนึง่สถานท่ีทอ่งเท่ียวไฮไลต์ของจอร์เจียด้วย 
น าท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมี(Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหบุเขาทางตอนใต้ของประเทศ
จอร์เจีย มีประชากรอาศยัอยูไ่มถ่ึง 15,000 คน ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองน า้แร่ โดยน า้แร่ย่ีห้อบอร์โจมี
ได้มีการบรรจ ุณ ธารน า้แร่บริสทุธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคเุรียนี(Bakuriani Mountain) และส่งออกไป
ขายกวา่ 40 ประเทศทัว่โลก โดยในอดีตชาวเมืองเช่ือกนัว่าจะท าให้มี สขุภาพแข็งแรงและสามารถรักษา
โรคร้ายได้ น าทา่นเข้าชมสวนบอร์โจมี(Borjomi City Park) สถานท่ีทอ่งเท่ียวและพกัผ่อนของชาวเมือง

บอร์โจมีท่ีนิยมมาเดินเลน่และผ่อนคลายโดยการแชน่ า้แร่ในวนัหยดุ จากนัน้น าท่านขึน้กระเช้าสู่จุดชม
วิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ทา่นเก็บภาพวิวทิวทศัน์ธรรมชาตจิากมมุสงูตามอธัยาศยั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 4 บอร์โจมี-กอรี-พพิธิภณัฑ์ของท่านสตาลนิ-อัพลิสต์ชเิคห์-ทบลิิซี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองกอรี(Gori) ซึง่อยูท่างด้านทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนีเ้ป็นเมืองบ้านเกิด
ของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียท่ีในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษ
ท่ี 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเร่ืองความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้น าท่านชม
พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน(Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราว และสิ่งของเคร่ืองใช้
ตา่งๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภณัฑ์สตาลิน มีการจดัแสดง
ชีวประวตัขิองสตาลิน ตัง้แตเ่กิดจนกระทัง่เสียชีวิต  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอัพลิสต์ชิเคห์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ถ่ินฐาน
ในดนิแดนแถบนีก้นัมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยงั
ทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวนัตก ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง 

และส่วนใต้ ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณท่ีใหม่ท่ีสุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและ
เจาะลึกเข้าไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงัมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่า
เป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ท่ีสร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านท่ีสร้างขึน้
จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั 



 

 

น าท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ริมฝ่ังแม่น า้ครูา(Kura) เมืองนีถ้กู
สร้างโดย วาคตงั จอร์กาซาลี กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ในคริสตศตวรรษท่ี 4 ปัจจบุนัทบิลิซี
เป็นศนูย์กลางการขนส่งและการค้า เน่ืองจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เป็นจุดตดัระหว่างทวีป
เอเชียกบัทวีปยโุรป  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 5 ทบลิิซี-ย่านเมืองเก่าทบลิิซี-ขึน้กระเช้าขมป้อมนาริกาลา-วหิารศักดิ์สิทธ์ิทบลิิซี 
 สะพานสันตภิาพ-โครนิเคลิ ออฟ จอร์เจีย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าทบิลิ ซี(Old town) น าท่านขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ปอ้มปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึน้ตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 4 ผา่นผู้ปกครอง
มาหลายยคุหลายสมยัท่ีตา่งผลดักนัเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศ์อมุยัยดั
ของชาวอาหรับได้ตอ่เติมปอ้มในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 7  ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ช่ือให้ใหม่ว่า Narin Qala 
แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบน
เส้นทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีได้ยากท่ีสุด น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารศักดิ์สิทธ์ิของทบิลิซี
(Holy Trinity Cathedral) ท่ีเรียกกนัว่า Sameba เป็นโบสถ์หลกัของคริสตจกัรออร์โธดอกจอร์เจียตัง้อยู่



 

 

ในทบลิิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึน้ระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสงูท่ีสดุ อนัดบัท่ี 3 
ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ข้ามแมน่ า้ครูาเพ่ือเช่ือมระหว่างตวัเมืองเก่า และ
ตวัเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสร้านจากเหล็กและกระจกใส เปิดใช้งานครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 2010 ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหม่ท่ีมีความสวยงามออกแบบโดยสถาปานิกชาวอิตาเล่ืยนช่ือ 



 

 

Michele De Lucchi โครงสร้างถูกออกแบบและสร้างท่ีประเทศอิตาลี และได้น าเข้ามาโดยรถบรรทุก 
200 คนั เพ่ือเข้ามาตดิตัง้ในเมืองทบลิิซี น าทา่นชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of 

Georgia) อนสุรณ์สถานท่ีมีการบนัทึกเร่ืองราวตา่งๆ ในหน้าประวตัศิาสตร์ของประเทศจอร์เจียเอาไว้บน
เสาขนาดใหญ่จ านวนถึง 16 ต้น ซึ่งเสาแตล่ะต้นนัน้มาในไซส์ใหญ่ยกัษ์ท่ีมีขนาดราวสิบคนโอบ และสงู
ถึง 35 เมตร และด้วยท าเลท่ีตัง้ซึ่งอยู่บนภูเขา จากบริเวณนีค้ณุจึงสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมืองท
บลิิซี ได้แบบเตม็ๆ ท่ีให้ความรู้สกึต่ืนตาต่ืนใจและยิ่งใหญ่ชวนตะลงึ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที่ Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 6 ทลิบซีิ-ป้อมอันนานูรี-อ่างเก็บน า้ชนิวารี-กูดาอูรี-คาซเบกี ้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางชมป้อมอันนานูรี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ท่ีมีก าแพงล้อมรอบ ริม
แม่น า้อรักวี ถกูสร้างขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลงัท่ีตัง้อยู่ภายในก าแพง 
ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ท าให้เห็นทศันีย์ภาพ



 

 

ทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้ รวมถึง อ่างเก็บน า้ชินวารี(Zhinvali 

Reservoir) และยงัมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานท่ีส าคญัส าหรับน าน า้ท่ีเก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวงและใช้ผลิต
ไฟฟ้า ซึง่ท าให้ชาวเมืองทบลิิซีมีน า้ไว้ด่ืมใช้ 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี(Gudauri) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขา
ของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นแหล่งท่ี
พกัผอ่นเลน่สกีในชว่งเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึง่จะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหวา่งทางชม
ทิวทศัน์อนัสวยงาม ตามทางเส้นทางหลวงท่ีส าคญัของจอร์เจียท่ีมีช่ือว่า Georgian Military Highway 
หรือเส้นทางส าหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัท่ีสดุท่ีถูกสร้างขึน้ในสมยัท่ีจอร์เจีย
อยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพ่ือใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจาก
รัสเซียมายังท่ีภูมิภาคนี ้ถนนแห่งประวัติศาสตร์นีเ้ป็นเส้นทางท่ีจะน าท่านขึน้สู่ เทือกเขาคอเคซัส
(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตัง้อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม. ท่ีเป็นเส้นกัน้
ระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอร์เจีย น าท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia–

Georgia Friendship Monument) อนสุรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึน้ในปี 1983 เพ่ือ



 

 

เฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอร์จีเอฟสกี และความสมัพนัธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต
และจอร์เจีย จดุชมวิวนีถื้อเป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึง่ของจอร์เจีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองคาซเบกี(้Kazbegi) หรือปัจจบุนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา(Stepantsminda) 
ช่ือนีเ้พิ่งเปล่ียนเม่ือปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศัยและ
ก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร 
เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่น า้เทอร์กี ้ถือเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสั(Caucasus) 

ท่ีส าคญัของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอี้ก
ด้วย จากนัน้น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพ่ือเข้าสูใ่จกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) 
น าทา่นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี(้Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวา่โบสถ์สมินดา ซาเม
บา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถ์ช่ือดงักลาง
หุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ท่ีระดบั
ความสูงจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที่มีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิ ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  



 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Room Hotel Kazbegi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนติกติดเทือกเขาคอเคซสั วิวสวยแสนลา้น) 

 



 

 

 7 คาซเบกี-้ทลิบซีิ-ช้อปป้ิง จานชาเดอน่ี-โบสถ์เมเคต-ีสนามบนิทบลิิซี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินกลบัสู่เมืองทบิลิซี(Tbilisi) น าท่านสู่ถนนจาน ชาเดอน่ี(Jan sharden street) เป็นถนนคน
เดินย่านเมืองเก่าท่ีเป็นแหล่งศนูย์รวมทางสงัคมและวฒันธรรม ต่อมาศตวรรษท่ี 9 ต่อมาจึงเปล่ียนช่ือ 
ถนนมาเป็น Chardin Street เพ่ือเป็นเกียรติแก่นกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศส Jean Chardin ปัจจบุนัถนน
สายนีเ้ต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพืน้เมือง ร้านกาแฟมากมาย บริเวณนีจ้ะมีบ้านเมืองเก่าในแบบท
บิลิซีท่ีโดดเดน่ นอกจากด้านอาหารแล้วยงัมีพ่อค้าแม่ค้าน าสิ่งของตา่งๆมาวางขายมากมาย ให้ท่านได้
อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัห้าง East Point ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, 
COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI 
SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอ่ืนๆอีกมากมาย 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมโบสถ์เมเคตี(Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ตัง้อยู่
บริเวณริมหน้าผาท่ีเบือ้งล่างเป็นแมน่ า้มิตคาวารี ในอดีตถกูใช้เป็นปอ้มปราการ และท่ีพ านกัของกษัตริย์ 
ในบริเวณเดียวกนั น าทา่นออกเดนิทางกลบัสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) 
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

17.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงทบลิิซี กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) เท่ียวบนิท่ี TK383 

(17.30-19.00) / TK68 (01.45(+1)-15.25) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 18.55 ชัว่โมง 
บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินอิสตนับูล ประเทศตรุกี 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
15.25 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: บริการไมร่วมในรายการทวัร์ !!! 
กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใช้จา่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list


 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
ศกุร์-ศกุร์ 29 เมษายน-06 พฤษภาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 

อาทิตย์-อาทิตย์ 01-08 พฤษภาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 
ศกุร์-ศกุร์ 13-20 พฤษภาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 
ศกุร์-ศกุร์ 10-17 มิถนุายน 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 
ศกุร์-ศกุร์ 08-15 กรกฎาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 
ศกุร์-ศกุร์ 15-22 กรกฎาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 
ศกุร์-ศกุร์ 12-19 สิงหาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 
ศกุร์-ศกุร์ 09-16 กนัยายน 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอัตโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

7. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 23 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 
อัตราไม่รวม 



 

 

1. คา่ทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดนิทาง 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


