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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตันบลู     

2 
สนามบนิอสิตันบลู – สนามบนิบาทูม ี– เมอืงบาทูม ี– ล่องเรอืใน
ทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทูม ี– ยา่นเมอืงเกา่ – รูปปั้นอาลแีละนีโน่ 
– เมโทร ซติี ้มอลล ์

   
ELEGANCE HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่  

3 เมอืงคไูตซ ี– มหาวหิารบากราต ิ– ถ ้าโพรมเีทยีส – อารามจลีาต ิ    

TSKALTUBO PLAZA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

4 เมอืงกอร ี– พพิธิภณัฑส์ตาลนิ – เมอืงอพัลสีสคิ – ทบลิซิ ี    
BROSSE GARDEN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

5 
ป้อมอนานูร ี– อา่งเก็บน ้าซนิวาล ี– เมอืงกดูาอรู ี– อนุสรณ์สถาน
รัสเซยี&จอรเ์จยี – เมอืงคาซเบกี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้ 

   

BEST WESTERN 
GUDAURI 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

6 
เมอืงมทิสเคตา้ – วหิารสเวตสิโคเวล ี– วหิารจวาร ี– อนุสาวรยี์
ประวัตศิาสตรจ์อรเ์จยี – อสิ พอยต ์มอลล ์

   
BROSSE GARDEN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

7 
ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าป้อมนารคิาล่า – โบสถต์รนีติี ้– สนามบนิทบลิซิี ่
– สนามบนิอสิตันบลู 

    

8 สนามบนิอสิตันบลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู 

 

20.00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้ก่

ทา่น 

23.00 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK069 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน เครือ่ง) 

 

 

 

Day 2 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิบาทมู ี– เมอืงบาทมู ี– ลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทมู ี– ยา่นเมอืง

เกา่ – รปูปั้นอาลแีละนโีน ่– เมโทร ซติ ี ้มอลล ์

 

05.15 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ีเพือ่รอตอ่เครือ่ง 

06.55 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิบาทมู ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิ

ที ่TK390 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.40 เดนิทางถงึ สนามบนิบาทมู ีประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงบาทมู ี (BATUMI) เมอืงนีต้ัง้อยูบ่นรมิะเล บนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า 

เป็นเมอืงหลวงของอตัจารา เป็นสาธารณรัฐอสิระทีป่กครองตนเองอยูท่างดา้นตะวันตกของประเทศจอรเ์จยี เมอืง

บาทมู ิเป็นเมอืงทีม่ทีา่เรอืส าคญั ขนาดใหญ ่

น าทกุทา่น ลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทมู ี (BLACK SEA) เหตทุีไ่ดช้ ือ่วา่ทะเลด ากเ็พราะดนิ

โคลนชายฝ่ัง ดนิทรายชายหาดของทะเลแหง่นีเ้ป็นสดี า อนัเนือ่งมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ ใหท้า่นได ้

เพลดิเพลนิชมความงามของอา่วเมอืงบาทมู ิ(ประมาณ 30นาท)ี  

น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญท่ีท่อดยาวไปตามรมิอา่วทะเลด ืและเต็มไปดว้ย

รา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหล้กูคา้ไดผ้อ่นคลายและถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
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น าทา่นชมบรรยากาศ ยา่นเมอืงเกา่ (OLD TOWN) ชมจตรัุสเปียเซซา่ PIAZZA SQUARE สรา้งขึน้ใน

ปี 2009 เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังชาวจอรเ์จยี VAZHA ORBELADZE สรา้งดว้ยสไตล์

สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนทิานท าใหเ้มอืงนีม้คีวามน่ารัก 

น าทา่นชม รปูปั้นอาลแีละนโีน ่(ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิ

ทะเลด าทีส่ามารถเคลือ่นไหวได ้ สรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความรักหนุ่มสาวตา่งเชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึ

สนัตภิาพระหวา่งประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 

น าทกุทา่นชอ้ปป้ิงทีห่า้ง เมโทร ซติ ี ้มอลล ์(METRO CITY MALL) หา้งใหญป่ระจ าเมอืง เพือ่เลอืก

ซือ้สิน้คา้ราคาถกู   

ค า่ อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่ัก ELEGANCE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

Day 3 เมอืงคไูตซ ี– มหาวหิารบากราต ิ– ถ า้โพรมเีทยีส – อารามจลีาต ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสูเ่มอืงโบราณ เมอืงคไูตซ ี (KUTAISI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ทีเ่คยเป็นเมอืง

หลวงเกา่แกข่องอาณาจักรโคลซสิหรอือาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณ เมือ่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13  

น าทา่นสู ่ มหาวหิารบากราต ิ (BAGRATI CATHEDRAL) โบสถท์ีแ่สนสวยงามตัง้อยูบ่นเนนิเขา 

UKIMERIONI ทา่นสามารถมองเห็นทัศนยีภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นสู ่ ถ า้โพรมเีทยีส (PROMETHEUS CAVE) ถ ้าโพรเมอสุเป็นหนึง่ในสิง่มหศัจรรยท์าง

ธรรมชาตขิองจอรเ์จยีและเป็นหนึง่ในถ ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกและมแีมน่ ้าใตด้นิมากมาย มนัถกูคน้พบในปี 1984 
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คณุสมบตัทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ของมนัรวมถงึความหลากหลายของหอ้งโถงและความหลากหลายของภมูทิัศน ์มสีีช่ัน้

ทีแ่ตกตา่งกนัเกดิขึน้ในชว่งตา่ง ๆ ของการพัฒนาของโลกและนักทอ่งเทีย่วสามารถเดนิทางผา่นดนิแดน

ประวัตศิาสตรด์ว้ยการเดนิเทา้หรอืในเรอื ถ ้าโพรเมอสุเป็นหนึง่ในถ ้าทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในโลก

และมหีนิงอกหนิยอ้ยหนิทรายมา่นน ้าตกหนิถ ้าแมน่ ้าใตด้นิและทะเลสาบหลายชนดิ กระจกุของถ ้าทัง้หกนัน้มี

ความแตกตา่งกนัอยา่งมากจากสเกลและรปูทรงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของหนิทีก่ลายเป็นหนิทีพ่บภายใน    

 

 

 

จากนัน้น าทา่นสูแ่หลง่มรดกโลกดา้นวัฒนธรรมของจอรเ์จยีแหง่แรก อารามจลีาต ิ (GELATI 

CATHEDRAL) อารามหลวงของเมอืงถกูคน้พบในชว่งครสิตศ์ตวรรษ ที ่12 ซึง่ทางองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศ

ใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบง่เป็นสองสว่นคอืโบสถเ์ซนตน์โิคลาส (ST. 

NICHOLAS) และโบสถเ์ซนต ์ จอรจ์(ST.GEORGE) ในโบสถม์ภีาพเขยีนสเีฟรสโก เลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัครสิต์

ศาสนาทีส่วยงาม และยงัคงอยูใ่น สภาพสมบรูณ์ และพาทา่นไปอกีหนึง่สถานทีส่ าคญัทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลก   

 

 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
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ทีพ่ัก TSKALTUBO PLAZA ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

Day 4 เมอืงกอร ี– พพิธิภณัฑส์ตาลนิ – เมอืงอพัลสีสคิ – เมอืงทบลิซิ ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงกอร ี (GORI) เป็นเมอืงแหง่ประวัตศิาสตร ์ เป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ สตา

ลนิ” อดตีผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุ ค.ศ 1920-1950 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (MUSEUM OF STALIN) ทีไ่ดร้วบรวมเรือ่งราวและสิง่ของเครือ่งใช ้

ของ ทา่นสตาลนิ ตัง้แตส่ถานทีเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นชม เมอืงอพัลสีสคิ (UPLISTSIKHE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึง่ในเมอืงถา้

เกา่แกข่องจอรเ์จยี มมีานานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น ในอดตีชว่งยคุโบราณกอ่นยคุกลาง เมอืงนีเ้ป็นศนูยก์ลางทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม และชว่งทีเ่มอืงนีม้คีวามเจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที9่ ถงึ 11กอ่นจะถกูรกุรานโดย

ชาวมองโกลในชว่งครสิตศต์วรรษที1่3 และถกูปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไปทา่นจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถง

ขนาดใหญท่ีช่าวเพเกน้ (PAGAN) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิชูาไฟซึง่เป็นลัทธขิองคนในแถบนี ้

กอ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้มายงัมหีอ้งตา่งๆซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิตท์ีส่รา้งขึน้ในชว่ง

ครสิตศ์ตวรรษที ่9 ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งโดยตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิ

ฝ่ังแมน่ ้าครูา (KURA) หรอืเรยีกวา่ แมน่ ้ามตควาร ี (MTKVARI) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิ มเีนือ้ทีป่ระมาณ 372 

ตร.กม. และมปีระชากร 1,093,000 คน เมอืงนีถ้กูสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาล ี (VAKHTANG GORGASALI) 
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กษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่คารต์ล ี (ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงนีข้ ึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศนูยก์ลางการท า

อตุสาหกรรม สงัคมและวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนีอ้ยูใ่นสายทางหนึง่ของเสน้ทางสาย

ไหม และปัจจบุนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนือ่งจากความไดเ้ปรยีบทาง

ยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตดัระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวยีโุรปกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่ัก BROSSE GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

Day 5 ป้อมอนานรู ี– อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี– เมอืงกดูาอรู ี– อนสุรณ์สถานรสัเซยี&จอรเ์จยี – เมอืงคาซเบกี ้– 

โบสถเ์กอรเ์กตี ้– เมอืง ทบลิซิ ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม ป้อมอนานรู ี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานทีก่อ่สรา้งอนัเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบ

และตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรักว ีทีต่ัง้อยูห่า่งจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถกูสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่

16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์ 2 หลังทีถ่กูสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหงา่นอยู ่ ท าใหเ้ห็น

ภาพทวิทศันอ์นัสวยงามของเบือ้งลา่งและ อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี(ZHINVALI RESERVOIR) และยงัมเีขือ่นซึง่

เป็นสถานทีท่ีส่ าคญัส าหรับน าน ้าทีเ่กบ็ไวส้ง่ตอ่ไปยงัเมอืงหลวง พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย   
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงกดูาอรู ี (GUDAURI) ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณ

ทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญท่ีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่นีเ้ป็น

แหลง่ทีพั่กผอ่นเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเลน่ในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งที่

สวยงามและมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา  

น าทา่นแวะชม อนสุรณ์สถานรสัเซยี – จอรเ์จยี (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP 

MONUMENT) อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญบ่นเนนิเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 

ปี ของสนธสิญัญาจอรจ์เีอฟสก ี และความสมัพันธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีตและจอรเ์จยี จดุชมววินีถ้อืเป็นจดุชมววิ

ทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของจอรเ์จยี  

จากนัน้เดนิทางสู ่ เมอืงคาซเบกี ้ (KAZBEGI) ซึง่เป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิ แตปั่จจบุนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นชือ่ส

เตพานทส์มนิดา้ (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบญุในนกิายออรโ์ธดอ๊กชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและ

กอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้ เป็นเมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูต่ามรมิ ฝ่ังแมน่ ้าเทอรก์ีท้ีม่คีวาม

ยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยูบ่นความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดรูอ้นจะมอีณุหภมูทิีอ่ยู่

ปานกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดหูนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน มี

อณุหภมูทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ 
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น าทา่นเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพือ่เดนิทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้

(GERGETI TRINITY CHURCH) ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัวา่ ทสมนิดา ซามี

บา (TSMINDA SAMEBA) ซึง่เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกนัของโบสถศ์ักดิแ์หง่นีส้ถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของ

แมน่ ้าชคเฮร ี อยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบกี ้ ซ ึง่เป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจยีร ์ หมิะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ (การ

เดนิทางโดย 4WD มายงัสถานทีแ่หง่นี ้ ขึน้อยูก่บัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถกูปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลมุ

อยู ่ และการเดนิทางอาจจะเป็นอปุสรรคได ้ แตจ่ะค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางใหม้ากทีส่ดุ ขอสงวนสทิธิ์

ไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยในกรณีเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ) (ววิของภเูขาหมิะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแต่

ละปีอาจแตกตา่งกนั)   
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรมเมนูบฟุเฟ่ต ์(อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัการจัดการของโรงแรม) 

ทีพ่ัก BEST WESTERN GUDAURI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

 

  

Day 6 เมอืงมทิสเคตา้ – วหิารสเวตสิโคเวล ี – วหิารจวาร ี – อนสุาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี – อสิ พอยต ์

มอลล ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมทิสเคตา้ (MTSKHETA) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นเหนอืหา่งจากกรงุทบลิซิปีระมาณ

20กม.ในจังหวดัคารท์ลีท่างดา้นตะวันออกของจอรเ์จยีเมอืงนีนั้บวา่เป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แหง่หนึง่ของประเทศ 

และในปัจจบุนัเป็นศนูยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทยีนติีม้ปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 20,000 

คนเนือ่งจากมโีบราณสถานทางดา้นประวตัศิาสตรม์ากมายหลายแหง่จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกใน

ปีค.ศ.1994 

น าทา่นไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึง่เป็นโบสถอ์กีแหง่หนึง่ที่

อยูใ่นบรเิวณของมตสเคตา้ทีม่รีปูแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธดอ๊กถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่11 โบสถแ์หง่นีถ้อืเป็น

ศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ ARSUKISDZE มขีนาด

ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศอกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอื

ศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุ

โบราณทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
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น าทา่นไปชม วหิารจวาร ี (JVARI MONASTERY) ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊

อกทีถ่กูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่ 6 วหิารแหง่นีต้ัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน่า้สองสายไหลมาบรรจบกนัคอืแมน่า้มคิวารี

และแมน่า้อรักวแีละถา้มองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญซ่ึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักรของ

ไอบเีรยี (KINGDOM OF IBERIA) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนในบรเิวณนีต้ัง้แต4่00ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึราว

ครสิตศ์ตวรรษ ที ่5   

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ อนสุาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มี

ลักษณะเป็นแทง่หนิสดี าขนาดใหญ ่ แกะสลักเป็นรปูตา่งๆ ทีส่ ือ่ถงึเรือ่งราวในอดตีของประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้

โดยซรุาป สถาปนกิชือ่ดังกอ่สรา้งเมือ่ปี 1985 ประกอบดว้ยแทง่เสา 16 แทง่ แตล่ะแทง่สงู 35 เมตร แตล่ะเสาจะ

แบง่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่นน่ันคอื สว่นลา่งสดุเกีย่วกบัพระคัมภรีข์องศาสนาครสิต ์ สว่นกลางเกีย่วกบัเรือ่งของ

ขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จยี และสว่นบนเกีย่วกบัเหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆ ของประเทศ ทา่นสามารถชมววิเมอืง

จากมมุสงูไดจ้ากสถานทีแ่หง่นี้   

 

 

 

อสิระทา่นชอ้ปป้ิงที ่อสิ พอยต ์มอลล ์(EAST POINT MALL) เป็นแหลง่ซือ้ของฝากตา่งๆของเมอืงท

บลิซิ ีมทีัง้ขนม ของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ เครือ่งประกบัของจอรเ์จยีมากมาย 
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ค า่ อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่ัก BROSSE GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

Day 7 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าป้อมนารคิาลา่ – โบสถต์รนีติ ี ้– สนามบนิทบลิซิี ่– สนามบนิอสิตนับลู 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทาง ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าป้อมนารคิาลา่ (NARIKALA FORTRESS) ใหท้า่นไดช้มป้อม

ปราการซึง่เป็นป้อมโบราณทีถ่กูสรา้งในราวศตวรรษที ่ 4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่มม่ี

ความสม า่เสมอกนั และตอ่มาในราวศตวรรษที ่ 7 สมยัของราชวงศอ์มูยัยาดไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี 

และตอ่มาในสมยัของกษัตรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมองโกล

ไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแหง่นีว้า่ นารนิ กาลา (NARIN QALA) ซึง่มคีวามหมายวา่ ป้อมอนัเล็ก 

(LITTLE FORTRESS) และตอ่มาบางสว่นไดพั้งทลายลง เพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและไดถ้กูรือ้ท าลาย   
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

น าทา่นสู ่โบสถต์รนีติ ี ้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มคีวามหมายวา่ โบสถพ์ระ

ตรเีอกานุภาพศกัดิส์ทิธิแ์หง่กรงุทบลิซิ ีหรอื อารามซามบีา ชือ่เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลกัของชาวครสิต์

นกิายจอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซใ์นกรงุทบลิซิ ีกอ่สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญท่ีส่ดุอนัดับ 3 ของศาสน

สถานในนกิายออรโ์ธด๊อกซต์ะวันออกทั่วโลก 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิี ่

17.25 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่

TK383 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.55 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตันบลู ประเทศตรุก ีเพือ่รอตอ่เครือ่ง 

 

Day 8 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

01.45 น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิ

ที ่TK068 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

  

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ตารางเทีย่วบนิ 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

10 – 17 กันยายน 2565 

TK069 BKK-IST 23.00
 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55
 09.40 

TK383 TBS-IST 17.30
 19.00 

TK068 IST-BKK 01.45
 15.25 

47,990 19,990 6,990 

05 – 12 ตลุาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00

 05.15 
TK390 IST-BUS 06.55

 09.40 
TK383 TBS-IST 17.30

 19.00 
TK068 IST-BKK 01.45

 15.25 

49,990 19,990 6,990 

10 – 17 ตลุาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00
 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55
 09.40 

TK383 TBS-IST 17.30
 19.00 

TK068 IST-BKK 01.45
 15.25 

49,990 19,990 6,990 

13 – 20 ตลุาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00
 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55
 09.40 

49,990 19,990 6,990 
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TK383 TBS-IST 17.30
 19.00 

TK068 IST-BKK 01.45
 15.25 

20 – 27 ตลุาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00
 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55
 09.40 

TK383 TBS-IST 17.30
 19.00 

TK068 IST-BKK 01.45
 15.25 

49,990 19,990 6,990 

23 – 30 ตลุาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00
 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55
 09.40 

TK383 TBS-IST 17.30
 19.00 

TK068 IST-BKK 01.45
 15.25 

49,990 19,990 6,990 

27 ต.ค. – 03 พ.ย. 2565 

TK069 BKK-IST 23.00
 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55
 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05
 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55
 10.15 

48,990 19,990 6,990 

04 – 11 พฤศจกิายน 2565 

TK069 BKK-IST 23.00
 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55
 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05
 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55
 10.15 

48,990 19,990 6,990 

08 – 15 พฤศจกิายน 2565 

TK069 BKK-IST 23.00
 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55
 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05
 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55
 10.15 

48,990 19,990 6,990 

11 – 18 พฤศจกิายน 2565 

TK069 BKK-IST 23.00
 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55
 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05
 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55
 10.15 

48,990 19,990 6,990 

18 – 25 พฤศจกิายน 2565 

TK069 BKK-IST 23.00
 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55
 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05
 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55
 10.15 

48,990 19,990 6,990 

22 – 29 พฤศจกิายน 2565 
TK069 BKK-IST 23.00

 05.15 
48,990 19,990 6,990 
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TK390 IST-BUS 06.55
 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05
 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55
 10.15 

29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2565 

TK069 BKK-IST 23.00
 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55
 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05
 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55

 10.15 

48,990 19,990 6,990 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

อตัรานี ้ยังไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 21,000 บาท/ทา่น และช าระสว่นที่

เหลอื 21 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วนั หรอืราคาโปรโมชัน่ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็ม

จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน าจาก

เจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยันวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาดหอ้งพักเพิม่เตมิ 

(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุประเภท ผู ้

เดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ประกนัโควดิ-19 ของทางบรษัิทฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัเทา่นัน้เป็นผูพ้จิารณา 

7. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืสว่นลดอืน่ๆ ได ้

8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
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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 บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลิกการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
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 

 


