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วันที ่1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภมิูเคานเ์ตอร์

สายการบนิเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงทบลิิซี ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK69 

(23.00-05.10(+1)) / TK378 (06.30-09.45) (บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง แวะเปลีย่นเครือ่งที่
สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตรุกี) 

 
วันที ่2  ทบลิิซ-ีสะพานสันติภาพ-ย่านเมืองเก่าทบิลิซี-ขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา 
   วิหารศักดิสิ์ทธิข์องทบลิิซ ี



 
 
 
 
 
 
 

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นชา้
กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) กรุงทบิลิซี(Tbilisi) 
เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอรเ์จีย ตัง้อยู่
ริมฝ่ังแม่น า้ครูา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น า้มตควา
รี  (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่ น  ทบิลิ ซิ  มี เนื ้อที่
ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 
1.1 ลา้นคน เมืองนีถ้กูสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซา
ลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในครสิตศตวรรษที่ 4 
เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม 
สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส  ใน
ประวัติศาสตร์เ มืองนี ้อยู่ ในสายทางหนึ่ งของ
เสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทส าคญัใน
ฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจาก
ความได้เปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ที่ตั้งที่ เป็น
จุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยโุรป น าท่านแวะ
ถ่ายภาพที่  สะพานสันติภาพ (The Bridge of 

Peace) หรืออีก ช่ือก็คือ  Mshvidobis Khidi เ ป็น
สะพาน ใชข้า้มแม่น า้ครูาเพื่อเช่ือมระหว่างตวัเมือง
เก่า และตวัเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานมีความยาว
ถึง 150 เมตร สะพานนีท้  ามาจากเหล็กและกระจก
ใส มีการเปิดใชง้านครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 2010 ไดร้บั
การยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มี
ความสวยงามชิน้หนึ่งของประเทศจอรเ์จีย สะพานนีอ้อกแบบโดยสถาปานิกชาวอิตาเลื่ยนช่ือ Michele 
De Lucchi โครงสรา้งถกูออกแบบและสรา้งที่ อิตาลี จากนัน้น าเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพื่อเขา้มา
ติดตัง้ในเมือง Tbilisi ที่ตัง้นัน้อยู่บนแม่น า้ Mtkvari River  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี(Old town) น า
ท่านขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาด
ใ ห ญ่  ตั้ ง อ ยู่ บ น เ นิ น เ ข า  ส ร้ า ง ขึ ้น   ตั้ ง แ ต่
ครสิตศ์ตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยคุหลาย
สมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บน
เส้นทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศ์อุมัยยัดของชาว
อาหรบัไดต้่อเติมปอ้มในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 7  ต่อมาพวกมองโกลตัง้ช่ือใหใ้หม่ว่า Narin Qala แปลว่า
ปอ้มนอ้ย (Little Fortress) นกัประวตัิศาสตรย์กย่องว่าป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสาย
ไหมที่แข็งแกรง่และตีไดย้ากที่สดุ น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบัวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี(Holy Trinity 

Cathedral) ที่เรียกกนัว่า Sameba เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่ในทบิลิซีเมือง
หลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สงูที่สดุ อนัดบัที่ 3 ของโบสถ์
ออรโ์ธดอกในโลก 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

 
วันที ่3  ทบลิิซ-ีซนิานดาลี-พพิธิภัณฑซ์นิานดา-เทลาวี-อนุสาวรียก์ษัตริยจ์อรเ์จยีอีเรเคิล 
   แวะถ่ายรูปกับต้นไม้ยักษอ์ายุ 900ปี-โบถสเ์กรมี-วิหารอะลาเวอด-ีทบิลิซี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่ าน เดินทางสู่ห มู่ บ้ านซินานดาลี (Tsinandali)  น าท่ าน เข้าชมพิพิ ธภัณฑ์ซิ น านดา

ลี (Tsinandali Museum) เดิมเป็นที่พักของเจา้ชายอเล็กซานเดอร ์(Alexandre Chavchavadze) ใน
หมู่บา้นซินานดาลี ซึง่ไดร้บัมรดกมาจากบิดา นามวา่
เจ้าชาย  Garsevan ในปี ค.ศ. 1835 จัดแสดงภูมิ
ปัญญาและเป็นสถานที่รกัษาวฒัธนธรรมของเมือง 
ภายในโรงกลั่นไวน์ ซินานดาลี มีไวน์ขวดแรกที่
เก่าแก่ที่สดุในจอรเ์จีย ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1814 และคอล
เล็กชั่นไวนว์ินเทจอื่นๆ ของ Chavchavadze จ านวน
กว่า 15,000 ขวด ล้อมรอบสวนสวยซึ่งตกแต่งภูมิ
ทัศนแ์ละประดับดว้ยไมด้อกไมป้ระดับหลากหลาย



 
 
 
 
 
 
 

ชนิดในยุโรปแห่งแรกในจอรเ์จีย จากนั้นน าท่าน
เ ดิ น เ ที่ ย ว ช มต ล า ด เ ท ล า วี  (Telavi Local 

Market) มากมายดว้ยผกัผลไมท้อ้งถิ่นนานาชนิด 
น าท่านชมอนุสาวรียก์ษัตริยจ์อรเ์จีย อีเรเคิล 

(Monument of King of Georgia Erekle) ตั้ งอยู่
บริเวณดา้นหนา้พระราชวงัที่มีป้อมปราการในยุค
กลางที่ไดร้บัการดูแลรกัษาไวด้ีที่สุดของประเทศ 
สรา้งโดยกษัตริยอ์ารช์ิล (King Archil) ระหว่างปี 1667-1675 และท าหนา้ที่เป็นบลัลงักแ์ละศนูยก์ลาง
การปกครองอาณาจักรคาเคติระหว่างศตวรรษที่  
17-18 และไดร้บัการขยายเพิ่มเติมโดยกษัตรยิอ์ีเร
เคิลที่ 2 จนไดร้บัสมญานามว่า เมืองคาเคเทียน
น้อย (The Little Kakhetian) น าท่านแวะถ่ายรูป 
Giant Plane Tree Telavi เป็นตน้ไมใ้หญ่ที่สดุใน
จอรเ์จียตั้งอยู่ใจกลางเมืองเทลาวี ไม่ใช่แค่เป็น
ตน้ไมย้กัษ์เท่านัน้นะ แต่ว่ามีอายมุากกว่า 900 ปี
ดว้ย ซึง่ตน้ไมย้กัษน์ีมี้ขนาด 12 เมตร สงู 46 เมตร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกรมี แวะถ่ายรูปด้านนอก โบสถ์เกรมี (Gremi Church and Museum) 
อนุสรณ์สถานสถปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่  16 
เป็นป้อมปราการอนัยิ่งใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา ตวั
ปราสาทสามชั้น มีหอระฆัง และห้องเก็บไวน์ 
ลอ้มรอบดว้ยก าแพง ปอ้มปราการ และหอคอยอยู่
ห่างจากเมืองทบิลิซิ  175 กิ โลเมตร  น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองอะลาเวอดี น าชม วิหารอะลา
เวอดี (Alaverdi Monastery) สรา้งขึน้ในศตวรรษ
ที่ 11 โดย กษัตริย ์อีเรเคิล ที่3 แห่ง Kakheti แทนที่โบสถเ์ก่าของเซนตจ์อรจ์ เป็นอาคารทางศาสนาที่สงู
ท่ีสดุในรฐัจอรเ์จียจนกระทั่งการก่อสรา้งมหาวิหารทรินิตีท้บิลิซิซึ่งศกัดิ์สิทธ์ิในปี 2004 ตัง้อยู่ในหมบูา้น
เลก็ๆกลางเมืองอะลาเวอดี มีความสงูกวา่ 180 ฟตุ น าท่านออกเดินทางกลบัสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi)  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 



 
 
 
 
 
 
 

พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 

วันที ่4  ทบลิิซ-มิสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสโคเวลี-ป้อมอันนานูรี-อ่างเกบ็น า้ชินวารี 
  กูดาอูรี-คาซเบกี-้โบสถเ์กอรเ์กตี-้อนุสรณส์ถานรัสเซยี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า(Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมัย
อาณาจักรไอบีเรีย(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็น
ราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อน
คริสตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจาก
กรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้่าเป็น
เมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตรแ์ห่งหนึ่ง
ของประเทศ และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชมวิหารจวารี(Jvari 

Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสตนิ์กายออโธด๊อก สรา้งขึน้เม่ือคริสต
วรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสักการะนับถือวิหารแห่งนี ้
เป็นอย่างมาก ภายในโบสถมี์ไมก้างเขนขนาดใหญ่ 
โบสถน์ีต้ัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบ
กนัคือแม่น า้มิควารี (Mtkvari river) และแม่น า้อรกั
วี (Aragvi river) จากนั้นน าท่านชมวิหารสเวติส
โคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึง
เสาที่ มี ชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สร้าง
ราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนีถื้อเป็นศูนยก์ลาง
ทางศาสนาท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดของจอรเ์จีย สรา้งขึน้
โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็น
ศนูยก์ลางที่ท  าใหช้าวจอรเ์จียเปลี่ยนความเช่ือและ
หนัมานบัถือศาสนาคริสต ์และใหศ้าสนาคริสตม์า
เป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเม่ือปี ค.ศ.337 
และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่



 
 
 
 
 
 
 

ที่สุดของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม ท่านชมป้อมอันนานูรี(Ananuri 

Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีก าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่ริมแม่น า้อรกัวี ถกูสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่16-
17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลังที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยังมี
หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็น
ทศันียภ์าพ ทิวทศันอ์นัสวยงามดา้นล่างจากมมุสงู
ของป้อมปราการนี ้ รวมถึงอ่างเก็บน ้าชินวารี
(Zhinvali Reservoir) และยงัมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานที่
ส  าคญัส าหรบัน าน า้ที่เก็บไวส้่งต่อไปยงัเมืองหลวง
และใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน า้ไว้
ดื่มใช ้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองกูดาอรูี ซึ่งเป็น
เมืองส าหรบัสกีรีสอรท์ที่มีช่ือเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจาก
ระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ป็นแหล่งที่พกัผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึง
เดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 
ระหว่างทางให้ท่านไดช้มทิวทัศน์อันสวยงาม  น า
ท่านเดินทางไปยงัเมืองกูดาอูรี(Gudauri) ไปตาม
ทางเส้นทางหลวงที่ ส าคัญของจอรเ์จียที่มีช่ือว่า 
Georgian Military Highway หรือเส้นทางส าหรับ
ใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัท่ีสดุ
ที่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัที่จอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคมุ
จากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการ
ขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัที่ภมูิภาคนี ้ถนนแห่งประวตัิศาสตรน์ีเ้ป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สู่
เทือกเขาคอเคซัส(Caucasus Mountain) เ ป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 
ประกอบดว้ย 2 สว่น คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 
กม. ที่เป็นเสน้กัน้ระหวา่งพรมแดนรสัเซียกบัจอรเ์จีย  

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 
 
 
 
 
 
 

 น าท่ านเดินทางสู่ เ มืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือ ปัจจุบัน เรียกว่า  เมื องส เต ปันสมินดา

(Stepantsminda) ช่ือนีเ้พิ่งเปลี่ยนเม่ือปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโ์ธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ไดม้า
พ านักอาศัยและก่อสร้างสถานที่ส  าหรับจ าศีล
ภาวนาขึน้ เมืองนี ้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี 
ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ัง
แม่น า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบน
เทือกเขาคอเคซสั(Caucasus) ที่ส  าคญัของประเทศ
จอรเ์จีย มีภมูิทศันท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุ
ชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกดว้ย จากนัน้น าท่าน
ขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเขา้สู่ใจ
กลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) ชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี(้Gergeti Trinity Church) 
หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ย  หินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย 
ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที่มีหิมะตกหนกั จนไม่
สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
น าท่ านแวะถ่าย รูปอนุสรณ์สถาน รัส เซี ย –จอร์เ จี ย  (RUSSIA–GEORGIA FRIENDSHIP 

MONUMENT) อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบ
รอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอรจี์เอฟสกี (TREATY OF GEORGIEVSKI) และความสมัพันธ์ระหว่าง
สหภาพโซเวียตและจอรเ์จีย จดุชมวิวนีถื้อเป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของจอรเ์จีย  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

พักที ่Room Hotel Kazbegi หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 



 
 
 
 
 
 
 

วันที ่5  คาซเบกี-้เมืองซกินาก-ิก าแพงเมืองโบราณ-ควาเรลี-ทบลิิซ-ีถนนจานชาเดอน่ี 
   หา้ง East Point 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองซิกนากิ (Sighnaghi) ที่ตัง้อยู่ในหบุเขาอลาซานี (Alazani Valley) สถาปัตยกรรม
หมู่บ้านอิฐแดงท่ามกลางหุบเขา  จนได้รับอีกสมญานามว่า นครแห่งความรัก ชมก าแพงเมือง
โบราณ (Sighnaghi City Wall) ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในจอรเ์จีย ยอดแหลมของโบสถเ์ซนตจ์ิออรกี์ (St. 
Giorgi Church) และตวัเมืองเก่า (Old Town of Sighnaghi) ที่มีจัตุรสัมากถึง 2 แห่ง นอกจากนัน้ไซห์
นากียงัเป็นศนูยก์ลางทาศิลปะของพวกช่างฝีมือแขนงต่างๆ เช่นเดียวกบัช่ือเสียงดา้นการท าไรอ่งุ่นซึ่งมี
ก าลงัการผลิตไวนไ์ดถ้ึง 70% ของประเทศ  
น าท่านสู่ เมืองควาเรลี (Kvareli) ค าว่า ควาเรลี 
แปลว่า “ไวน์” เป็นเมืองหนึ่งในแควน้คาเคติ ที่ขึน้
ช่ือเรื่องการผลิตไวน์ของ จอรเ์จีย เป็นเมืองที่ที่มี
สภาพดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลกูองุ่นท าไวน ์
โดยมีการท าอโุมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหึมา 
จ านวน 15 อุโมงค์ และมีเส้นทางเช่ือมต่อแต่ละ
อุโมงค ์เพื่อใหเ้ป็นที่เก็บไวนใ์นอุณหภูมิเหมาะสม 
จากนั้นให้ท่านได้ ชิมไวน์คูวาเรลี ซึ่งเป็นไวน์
ทอ้งถิ่นรสเลิศท่ีมีช่ือเสียงที่สดุในภมูิภาคและใหท้่านสามารถซือ้กลบัไดใ้นราคาย่อมเยาว ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านสู่ถนน จานชาเดอน่ี (Jan sharden street) 
เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนยร์วม
ทางสงัคมและวฒันธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมา
จึงเปลี่ยนช่ือ ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อ
เ ป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ ยวชาวฝรั่ ง เศส Jean 
Chardin ปัจจุบันถนนสายนี ้เต็มไปด้วยร้านค้า 
รา้นอาหารพืน้เมือง รา้นกาแฟมากมาย บริเวณนีจ้ะ
มีบา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจาก
ดา้นอาหารแลว้ยงัมีพ่อคา้แม่คา้น าสิ่งของต่างๆมา
วางขายมากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัหา้ง East Point ซึ่ง



 
 
 
 
 
 
 

เป็นห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านไดอ้ิสระช้อปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 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 และอื่นๆอีกมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
 

วันที ่6  ทบลิิซ-ีอัพลิสตช์ิเคห-์เมืองกอรี-พพิธิภัณฑข์องทา่นสตาลิน-โบสถเ์มเคต-ีกรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอัพลิสตช์ิเคห(์Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่นฐาน
ในดินแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน 
ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดีย
ไปยังทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบนั
สถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ 
ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบรเิวณ
ที่ใหม่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการ
สรา้งตัดหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศัย ถ า้
ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมี
ห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาว
คริสต ์ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่าน
อิสระชมหมู่บา้นที่สรา้งขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศัย 
น าท่านเดินทางสู่เมืองกอรี(Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้น
ทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนีเ้ป็นเมือง
บา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาว
จอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ใน
ยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเรื่อง
ความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้
น  า ท่ านชมพิ พิ ธ ภัณฑ์ข อ งท่ า นสต าลิ น

(Musuem of Stalin) ซึ่ ง เ ป็นสถานที่ ร วบรวม



 
 
 
 
 
 
 

เรื่องราว และสิ่งของเครื่องใชต้่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดดว้ย ภายใน
พิพิธภณัฑส์ตาลิน มีการจดัแสดงชีวประวตัิของสตาลิน ตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านออกเดินทางกลบัสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi)  
ชมโบสถเ์มเคตี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บริเวณ
ริมหนา้ผาที่เบือ้งล่างเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และที่พ านักของกษัตริย ์ใน
บริเวณเดียวกัน ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสมัภาระเตรยีมตวัเดินทางกลบั 

17.25 น. ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซ ีกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK) เที่ยวบินที่ TK383 

(17.25-18.55) / TK68 (01.45(+1)-15.25) (บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง แวะเปลีย่นเครือ่งที่
สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตรุกี) 

วันที ่7  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
15.25 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: บรกิารไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใชจ้่าย สว่นนีไ้ม่รวมอยูใ่นคา่ทวัรมี์
ค่าใชจ้่ายประมาณ 150 CHF (อตัราคา่บริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าที่พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใชจ้่ายไม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์ 
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ไดท้ี่ https://www.shathailand.com หรอื https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
***สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนตารางเทีย่วบินแต่ละซีช่ัน 

ก ำหนดวนัเดนิทำง  

รำคำ 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

อำทติย ์- เสำร ์ 24-30 เม.ย. 65 51,999.- 51,999.- 11,000.- 

อำทติย ์- เสำร ์ 08-14 พ.ค. 65 49,999.- 49,999.- 11,000.- 

อำทติย ์- เสำร ์ 22-28 พ.ค. 65 49,999.- 49,999.- 11,000.- 

อำทติย ์- เสำร ์ 05-11 ม.ิย. 65 49,999.- 49,999.- 11,000.- 

อำทติย ์- เสำร ์ 19-25 ม.ิย. 65 49,999.- 49,999.- 11,000.- 

อำทติย ์- เสำร ์ 10-15 ก.ค. 65 51,999.- 51,999.- 11,000.- 

อำทติย ์- เสำร ์ 24-30 ก.ค. 65 51,999.- 51,999.- 11,000.- 

อำทติย ์- เสำร ์ 07-13 ส.ค. 65 51,999.- 51,999.- 11,000.- 

อำทติย ์- เสำร ์ 21-27 ส.ค. 65 51,999.- 51,999.- 11,000.- 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพ่ัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า (น ำ้หนกั 20 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  



 
 
 
 
 
 
 

6. คำ่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทำ่นละ 70 UDS. // ส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมประทบัใจและน ำ้ใจ
จำกทำ่น  
 
เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว 
หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นกำรเดนิทำง 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
20,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(20ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  



 
 
 
 
 
 
 

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอื
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน คา่มัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่า
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกนั 


