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 1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - อสิตนับลู 

 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์(TK) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

23.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงบาทูม ี ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ TK69 

(23.00-05.10(+1)) / TK390 (06.55-09.40) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 13.40 

ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

 2 บาทมู-ีถนนเลยีบชายหาดบาทมู-ีอนสุาวรยีอ์าลแีละนโีน-่ลอ่งเรอืรมิฝั่งทะเลด า 

  จตัรุสัเปียเซซา่-เมอืงเกา่บาทมู-ีตกึ Alphabetic Tower***ทานขา้วบนตกึ 

 

09.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงบาทูม ีประเทศจอรเ์จยี หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ชา้

กวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง)  
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เมอืงบาทูม(ีBatumi) เมอืงรมิทะเลบนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอัต

จารา(Ajara) เป็นสาธารณรัฐอสิระทีป่กครองตนเอง อยูท่างดา้นตะวันตกของประเทศจอรเ์จยี ครอบคลุม

พืน้ทีบ่รเิวณกวา้ง  

น าทา่นสูถ่นนเลยีบชายหาดบาทมู ี (Batumi Promenade) ถนนเลยีบชายหาดทีย่าว

ถงึ 6 กโิลเมตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1884 ประดับดว้ยน ้าพุงดงามตลอดสาย และเป็นถนนทีย่าวทีส่ดุ

บนชายหาดทะเลด า ทัศนยีภาพผสมผสานววิภเูขาและววิทะเล น าชมแลนดม์ารก์ส าคัญ ๆ ตลอดถนน  

ชมอนสุาวรยีอ์าลแีละนโีน ่ (Ali and Nino Monument) เป็นสถาปัตยกรรมโลหะ

สมัยใหม ่ ท าดว้ยเหล็ก เคลือ่นไหวได ้ความสูงประมาณ 8 เมตร ผลงานศลิปินชาวจอรเ์จยี Tamara 

Kvesitadze ทีบ่อกเล่าเรือ่งราวความรักและความเศรา้ของ อาล ี หนุ่มมสุลมิ กับเจา้หญงิ นโิน แห่ง

จอรเ์จยี หลังจากถกูกองทัพโซเวยีตรกุราน จากวรรณกรรมของนักเขยีนชาวอาเซอรไ์บจาน นอกจากนีย้งั

มคีวามพเิศษคอืรปูปัน้นี ้จะขยบัเขา้หากนัในเวลา 19.00 น.ของทกุวัน  

ถา่ยรปูกบั หอคอยชงิชา้สวรรค ์(Ferris Wheels Tower) ทีต่ัง้รมิทะเล  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านลอ่งเรอืรมิฝั่งทะเลด าของบาทมู ีชมความสวยงามของทะเล บา้นเรอืนทีถู่กสรา้งขึน้

ตามแบบรปูทรงโบราณทีป่ลกูกนัอยา่งสวยงามตามรมิทะเล พรอ้มกบัรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิเป็นไรส่ม้ 

พชืพันธุธ์ัญญาหารและตน้ชา อสิระใหท้า่นไดเ้ทีย่วชมบรเิวณทะเลด า 

**การล่องเรือนั้นขึน้อยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์

ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม** 

น าท่านสูจ่ตัรุสัเปียเซซ่า(Piazza Square) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่บาทูม(ีBatumi Old 

Town) สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ดังชาวจอรเ์จีย Vazha 

Orbeladze ทีส่รา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนทิาน และในปี 2011 ทีผ่่าน
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มา สถานทีแ่ห่งนี้ไดเ้ริม่ปรับปรุงเพือ่ใหเ้ป็นแหล่งบันเทงิและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมอืง และ

เลอืกซือ้ของฝากพืน้เมอืง  

น าท่านถ่ายรูปและขึน้ตกึ Alphabetic Tower เป็นตกึสงูตระหง่าน เป็นแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญ

ซึง่สามารถขึน้ไปชมววิดา้นบนได ้

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บนตกึ Alphabetic Tower ทีส่ามารถชมววิของท ัง้เมอืงบาทมูไีด้

แบบ 360 องศา 

 พกัที ่Hotel The Grand Gloria - Lake View Batumi หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว (ทีพ่กัตดิทะเลด า) 

 

 3 บาทมู-ีคไูตซ-ีอารามจลีาต-ิมหาวหิารบากราต-ิบอรโ์จม-ีสวนบอรโ์จม-ีขึน้กระเชา้สูจ่ดุชมววิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคไูตซ(ีKutaisi) เมอืงนี้มคีวามเจรญิเป็นอันดับสองรองจากทบลิซี ีชม

ความสวยงามของเมอืงคไูตซ ีซึง่มชี ือ่เสยีงทางดา้นวัฒนธรรมและไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก 

ซึง่ถา้ยอ้นกลับไปเมือ่สมัยศตวรรษที่ 12-13 ไดเ้คยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลสิ 

(Empire of Colclis) และอาณาจักรอเีมรเีทยี (Kingdom of Emeretia) ทีอ่ยูท่างดา้นของตะวันตกของ

ประเทศ  

น าท่านชมอารามจลีาต ิ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง ถูกคน้พบในช่วง

ครสิตศ์ตวรรษที ่12 โดยทางองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจลีาตนิี้ข ึน้เป็นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ.

1994 ภายในบรเิวณอารามแบง่เป็นสองส่วนคอืโบสถเ์ซนตน์โิคลาส (St. Nicholas) และโบสถเ์ซนต ์

จอรจ์ (St.George) โดยในโบสถเ์ซนตน์โิคลาสนัน้ มภีาพเขยีนสเีฟรสโกทีส่วยงามตระการตามากมาย

หลายภาพเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัครสิตศ์าสนา ทีย่ังคงอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ โดยบรเิวณตรงโดมขนาดใหญ่

ของโบสถซ์ ึง่เป็นภาพพระแมม่ารนัีน้ ใชก้ระเบือ้งโมเสกสทีองประดับประดากวา่ 2 ลา้นชิน้  



Page 5 of 19 

 

 

 

น าทา่นชมมหาวหิารบากราต ิ(Bagradi Cathedral) ตัง้ชือ่ตามพระเจา้บากราตที ่3 กษัตรยิ์

ผูท้รงรวมจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่10 โดยมหาวหิารแหง่นีแ้มจ้ะถกูพวกเตริก์ท าลายไป

บางส่วน แต่ซากปรักหักพังของโบสถ์ก็ยังปรากฏจนถงึทุกวันนี้ โดยไดม้กีารบูรณะมาโดยตลอด ซึง่

สะทอ้นถงึสถาปัตยกรรมยคุกลางไดอ้ยา่งเดน่ชดั และสวยงามอยา่งยิง่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบอรโ์จม ี(Borjomi) เมอืงตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใต ้

ของประเทศจอรเ์จยี มปีระชากรอาศัยอยูไ่มถ่งึ 15,000 คน ทีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งน ้าแร่ โดยน ้าแร่

ยีห่อ้บอรโ์จมไีดม้กีารบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บรสิุทธิท์ีไ่หลรนิจากยอดเขาบาคุเรยีนี(Bakuriani Mountain) 

และสง่ออกไปขายกวา่ 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดตีชาวเมอืงเชือ่กนัวา่จะท าใหม้ ีสขุภาพแข็งแรงและ

สามารถรักษาโรครา้ยได ้ 

น าทา่นเขา้ชมสวนบอรโ์จม ี(Borjomi City Park) สถานทีท่อ่งเทีย่วและพักผอ่นของชาวเมอืงบอรโ์จ

มทีีน่ยิมมาเดนิเลน่และผอ่นคลายโดยการแชน่ ้าแรใ่นวันหยดุ  

จากนัน้น าท่านขึน้กระเชา้สูจุ่ดชมววิบนหนา้ผาเหนอืสวนบอรโ์จม ีอสิระใหท้่านเก็บภาพววิทวิทัศน์

ธรรมชาตจิากมมุสงูตามอธัยาศัย 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Crowne Plaza Borjomi หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 4 บอรโ์จม-ีกอร-ีพพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ-อพัลสิตช์เิคห-์ทบลิซิ ี

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกอร ี(Gori) ซึง่อยูท่างดา้นทศิตะวันตกของเมอืงมสิเคตา้ เมอืงนี้เป็น

เมอืงบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต 

ในยคุศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีงเรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอรแีหง่นี ้ 

น าท่านชมพพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ (Musuem of Stalin) ซึง่เป็นสถานทีร่วบรวม

เรื่องราว และสิง่ของเครือ่งใชต้่างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตัวอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายใน

พพิธิภณัฑส์ตาลนิ มกีารจัดแสดงชวีประวัตขิองสตาลนิ ตัง้แตเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอพัลสิตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีาร

ตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กันมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จาก

อนิเดยีไปยงัทะเลด าและตอ่ไปถงึทางตะวันตก ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้แบง่ออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นเหนือ 

สว่นกลาง และสว่นใต ้ซึง่สว่นกลางจะเป็นบรเิวณทีใ่หมท่ีส่ดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัด

หนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่อาศัย ถ ้าส่วนมากจะไม่มกีารตกแต่งภายในใดๆ และยังมหีอ้งต่างๆ ซึง่

คาดว่าเป็นโบสถเ์กา่แก่ของชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 ใหท้่านอสิระชมหมู่บา้นที่

สรา้งขึน้จากถ ้านีต้ามอธัยาศัย 

 

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี รมิฝ่ังแมน่ ้าคูรา(Kura) 

เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตัง จอร์กาซาล ีกษัตรยิจ์อรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบเีรยี) ในครสิตศตวรรษที่ 4 

ปัจจุบันทบลิซิเีป็นศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรเ์ป็นจุดตัด

ระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวปียโุรป  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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 5 ทบลิซิ-ียา่นเมอืงเกา่ทบลิซิ-ีขึน้กระเชา้ขมป้อมนารกิาลา-วหิารศกัดิส์ทิธิท์บลิซิ ี

  สะพานสนัตภิาพ-โครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ทบลิซิ ี(Old town)  

น าท่านขึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการหนิโบราณขนาด

ใหญบ่นเนนิเขา สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่4 ผา่นผูป้กครองมาหลายยคุหลายสมยัทีต่า่งผลัดกนัเขา้

มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศอ์ุมัยยัดของชาวอาหรับไดต้่อเตมิป้อมในช่วง

ครสิตศ์ตวรรษที ่7  ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชือ่ใหใ้หมว่่า Narin Qala แปลว่าป้อมนอ้ย (Little Fortress) 

นักประวัตศิาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแห่งหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่งและตไีดย้าก

ทีส่ดุ  

น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับวหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral) ทีเ่รยีก

กนัวา่ Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี 

สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อนัดับที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมสะพานสนัตภิาพ (The Bridge of Peace) ขา้มแมน่ ้าคูราเพือ่เชือ่มระหว่างตัว

เมอืงเก่า และตัวเมอืงใหม่ของทบลิซิ ีสะพานสรา้นจากเหล็กและกระจกใส เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี 

ค.ศ. 2010 ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหมท่ีม่คีวามสวยงามออกแบบโดยสถาปานกิ

ชาวอติาเลืย่นชือ่ Michele De Lucchi โครงสรา้งถกูออกแบบและสรา้งทีป่ระเทศอติาล ีและไดน้ าเขา้มา

โดยรถบรรทกุ 200 คัน เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมอืงทบลิซิ ี 

น าทา่นชมเดอะ โครนเิคลิ ออฟ จอรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) อนุสรณ์สถานทีม่ี

การบนัทกึเรือ่งราวตา่งๆ ในหนา้ประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีเอาไวบ้นเสาขนาดใหญ่จ านวนถงึ 16 
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ตน้ ซึง่เสาแต่ละตน้นัน้มาในไซสใ์หญ่ยักษ์ทีม่ขีนาดราวสบิคนโอบ และสงูถงึ 35 เมตร และดว้ยท าเล

ทีต่ัง้ซ ึง่อยู่บนภูเขา จากบรเิวณนี้คุณจงึสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของเมอืงทบลิซิ ี ไดแ้บบเต็มๆ ทีใ่ห ้

ความรูส้กึตืน่ตาตืน่ใจและยิง่ใหญช่วนตะลงึ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

พกัที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 6 ทลบิซิ-ีป้อมอนันานรู-ีอา่งเก็บน า้ชนิวาร-ีกดูาอรู-ีคาซเบกี ้

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางชมป้อมอนันานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ทีม่กี าแพง

ลอ้มรอบ รมิแมน่ ้าอรักว ีถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมความงดงามของโบสถ ์2 หลังทีต่ัง้อยู่

ภายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยังมหีอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญ่ทีต่ัง้ตระหง่าน ท าให ้

เห็นทัศนียภ์าพทวิทัศน์อันสวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ รวมถงึอ่างเก็บน า้ชนิวารี

(Zhinvali Reservoir) และยังมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีส่ าคัญส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ต่อไปยังเมอืง

หลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า ซึง่ท าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ใช ้
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกูดาอูร ี(Gudauri) เมอืงสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยูบ่รเิวณที่

ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสั มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็น

แหลง่ทีพั่กผอ่นเลน่สกใีนชว่งเดอืนธันวาคมถงึเดอืนเมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา ระหว่าง

ทางชมทวิทัศน์อันสวยงาม ตามทางเสน้ทางหลวงทีส่ าคัญของจอรเ์จยีทีม่ชี ือ่ว่า Georgian Military 

Highway หรอืเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคัญทีส่ดุทีถู่กสรา้งขึน้ในสมัยที่

จอรเ์จยีอยูภ่ายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวยีต เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทอืกเขาคอเคซสั

จากรัสเซยีมายังที่ภูมภิาคนี้ ถนนแห่งประวัตศิาสตรน์ี้เป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สู่เทือกเขาคอเคซัส

(Caucasus Mountain) เป็นเทอืกเขาทีต่ัง้อยูร่ะหว่างทวปียุโรป และเอเชยี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื

เทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทอืกเขาคอเคซัสนอ้ย ทีม่คีวามยาวประมาณ 1,100 กม. ทีเ่ป็นเสน้กัน้

ระหวา่งพรมแดนรัสเซยีกบัจอรเ์จยี  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถานรสัเซีย-จอรเ์จยี (Russia–Georgia Friendship 

Monument) อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่บนเนนิเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบ

รอบ 200 ปี ของสนธสิญัญาจอรจ์เีอฟสก ีและความสมัพันธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีตและจอรเ์จยี จดุชมววิ

นีถ้อืเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของจอรเ์จยี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมอืงสเตปันสมนิดา 

(Stepantsminda) ชือ่นีเ้พิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลังจากนักบญุนกิายออรโ์ธด๊อก ชือ่ สเตฟาน ไดม้า

พ านักอาศัยและก่อสรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้ เมอืงนี้อยู่ห่างจากเมอืงหลวงทบลิซิ ีประมาณ 

157 กโิลเมตร เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าเทอรก์ี ้ถอืเป็นศนูยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทอืกเขาคอเค

ซสั(Caucasus) ทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี มภีมูทิัศนท์ีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอด

เขาคาซเบกีอ้กีดว้ย  

จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพื่อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั 

(Caucasus) น าทา่นชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรอืเรยีกวา่

โบสถส์มนิดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 

เป็นโบสถ์ชือ่ดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่บน

เทอืกเขาคาซเบกี ้ทีร่ะดับความสูงจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีทีม่หีมิะตกหนัก จนไม่สามารถ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Room Hotel Kazbegi หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 

 

 

 7 คาซเบกี-้ทลบิซิ-ีชอ้ปป้ิง จานชาเดอนี-่โบสถเ์มเคต-ีสนามบนิทบลิซิ-ีอสิตนับลู 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิกลับสูเ่มอืงทบลิซิ ี(Tbilisi)  
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น าท่านสูถ่นนจาน ชาเดอนี ่(Jan sharden street) เป็นถนนคนเดนิย่านเมอืงเก่าทีเ่ป็น

แหล่งศูนยร์วมทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที ่9 ต่อมาจงึเปลีย่นชือ่ ถนนมาเป็น Chardin 

Street เพือ่เป็นเกยีรตแิกนั่กทอ่งเทีย่วชาวฝร่ังเศส Jean Chardin ปัจจบุันถนนสายนี้เต็มไปดว้ยรา้นคา้ 

รา้นอาหารพืน้เมอืง รา้นกาแฟมากมาย บรเิวณนีจ้ะมบีา้นเมอืงเกา่ในแบบทบลิซิทีีโ่ดดเด่น นอกจากดา้น

อาหารแลว้ยงัมพีอ่คา้แมค่า้น าสิง่ของตา่งๆมาวางขายมากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยังหา้ง East Point ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลาท่าน

ไดอ้สิระชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, 

CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW 

BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอืน่ๆอกีมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชมโบสถเ์มเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์กา่แกท่ีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษ

ที ่12 ตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาทีเ่บือ้งล่างเป็นแมน่ ้ามติคาวาร ีในอดตีถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และทีพ่ านัก

ของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดยีวกนั  

น าทา่นออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุทบลิซิ ีเพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
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17.30 น. ออกเดนิทางจากกรงุทบลิซิ ีกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์(TK) เทีย่วบนิที ่TK383 

(17.30-19.00) / TK68 (01.45(+1)-15.25) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 18.55 

ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

 8 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

15.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

ศกุร-์ศกุร ์ 08-15 กรกฎาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 

พธุ-พธุ 13-20 กรกฎาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 

ศกุร-์ศกุร ์ 15-22 กรกฎาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 

พธุ-พธุ 27 กรกฎาคม-03 สงิหาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 

พธุ-พธุ 10-17 สงิหาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 

ศกุร-์ศกุร ์ 12-19 สงิหาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 

พธุ-พธุ 07-14 กนัยายน 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 

ศกุร-์ศกุร ์ 09-16 กนัยายน 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 

พธุ-พธุ 14-21 กนัยายน 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 วันนับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสาร

ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซี่าไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 23 กโิลกรมั) และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย 

 

อตัราไมร่วม 

1. คา่ทปิคนขบัรถ (50 EUR หรอื ประมาณ 1,850 บาท) ตลอดการเดนิทาง 

 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อื พาสสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่อ้งขอวซี่า 

ประเทศจอรเ์จยี อนุญาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 365 วนั 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


