
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINTER IN TBILISI GEORGIA 



 

 
 

 

➢จอร์เจีย เป็นประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย ครั้งหนึ่งจอร์เจียเคยเป็นประเทศในสหพันธรัฐรัสเซียมาก่อน ซึ่ง

ประเทศจอร์เจียมีประวัติศาสตร์ที่ถูกปกครองโดยหลายชาติพันธ์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เปอร์เซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง และ

รัสเซีย จนกระทั่งได้เป็นประเทศจอร์เจียอย่างในปัจจบัน ด้วยประวัติศาสตร์ของจอร์เจียที่ผ่านการปกครองมาหลายชาติหลาย

วัฒนธรรม ท าให้จอร์เจียมีวิถีการกินดื่มที่ผสมผสาน อาหารมีเนื้อสัตว์และผักสลัดแบบยุโรปในขณะเดียวกันก็เน้นการกินแป้ง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่่า โรงแรมท่ีพัก 

1 BKK – ALA – TBS  ✈ ✈ - 
ASTORIA HOTEL  

@TBILLISI 

2 ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อ่างเก็บน ่าชินวารี - TBILISI X X X 
ASTORIA HOTEL  

@TBILLISI 

3 TBILISI – GORI – KUTAISI   X X X 
TSKABULTO SPA RESORT 

HOTEL @KUTAISI 

4 KUTAISI – BATUMI  X X X 
WORLD PALACE HOTEL 

@BATUMI 

5 BATUMI – CHARDAKHI – TBILISI X X X 
ASTORIA HOTEL 

HOTEL@TBILLISI 

6 TBILISI - ALMATY X ✈ ✈  

7 BKK X - -  

ตารางไฟล์บินของแอร์เอสตาน่า KC 

PLACE DEP TIME ARR TIME FLIGHT NO. 

BKK-ALA 1005 1635 KC932 

ALA-TBS 1930 2145 KC139 

TBS-ALA 1350 1935 KC142 

ALA-BKK 0110 0855 KC931 



 

 
 

 

แบบชาวเอเชียกลาง ผู้คนจอร์เจียมีผิวขาวใสแบบยุโรป จมูกโด่งมากเหมือนเปอร์เซีย ตวงตากลมโต มองแล้วกึ่งยุโรปกึ่งแขก ใน

มื้ออาหารจะมีเนื้อสัตว์หลากชนิดและผักเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแทบทุกมื้ออาหารจะมีแป้งเป็นจานน าไม่เน้นข้าวเหมือนไทยเรา 

➢ เรียนรู้ วฒันธรรม วิถีความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมดังเดิมของชาวจอร์เจียกัน  

➢สัมผัสอาหารเพื่อสุขภาพ ทีอุ่ดมไปด้วยผักและเครื่องเทศ ซ่ึงจอร์เจียเป็นประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย อาหารจะ

ได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียกลางผสมกันแบบลูกครึ่ง และกลายเป็นอาหารยอดนิยมและรู้จักแพร่หลายตั้งแต่สมัยส

ตาลิน ผู้น าสหภาพโซเวียตผู้สบือ านาจต่อจากเลนิน ที่น าเอาอาหารชาติตัวเองเข้ามา จนเกิดเป็นร้านอาหารจอร์เจียมากมาย 

➢นอกจากนี้จอร์เจียยังมีชื่อเสียงมาก เกี่ยวกับไวน์และน้ าแร่ เเต่เสียดายที่เราจะไม่พบเจอสินค้าเหล่านี้มากนัก เพราะความ

ขัดแยังทางนโยบายทางการเมืองตั้งแต่สิ้นสุดสหภาพโซเวียต 

➢โดยบนโต๊ะอาหารของชาวจอร์เจียจะแบ่งเป็น ของทานเล่นก่อนมื้ออาหาร, อาหารจานหลัก, ซุป, สลัด,ขนมหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

07.00 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการ

เดินทาง เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์ อัสตาน่า 

10.05 น.✈ ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี  (ALA) ท่าอากาศยานนานาชาติของคาซัคสถาน  

โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC932 (ใช้เวลาบิน 7 ชัว่โมง 15 นาที) 

 
16.35 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี  (ALA) ท่าอากาศยานนานาชาติของคาซัคสถาน  
          ห่างจากกรุงอัลมาตีไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร (รอเปลี่ยนเครื่อง) สู่เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย 

19.30 น.✈ ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC139 
(ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที  พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่องบิน) 

21.45 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอร์เจีย  

น่าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออก

ของผู้โดยสายขาเข้า จากนั้นน าท่านดินทางเข้าสู่ตัว เมืองทบิลิซี และเดินทางไปยังโรงแรมท่ีพัก ให้ท่านได้พักผ่อนตาม

อัธยาศัย 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI DAY1 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

เช้า ☺บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันแรก    กรุงเทพ -  อัลมาตี  ALA – ทบิลิชิ TBS   (-/-/-)                              

วันที่สอง ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อ่างเก็บน ่าชินวารี – คัสเบกิ – ทบิลิซี     (B/L/D) 



 

 
 

  

น าท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสาย
ส าคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้าม
เทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็นเส้นทางที่จะ 
น่าท่านขึ นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย  ระหว่างทางน าท่านแวะ ชมป้อมอันนานูรี 
(Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงที่ล้อมรอบ
ป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถของชาว
เวอร์จิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงาม
ของ  
อ่างเก็บน ่าชินวารี (ZHINVALI)ที่ซึ่งท าให้ชาวเมือง 
ทบิลิซีมีน้ าไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อไปตาม
เส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อ
เดินทาง สู่เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา 
(Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมือง
หลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่ส าคัญของประเทศจอร์เจีย 
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย  
 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น  

  
***หมายเหตุ เนื่องด้วย เดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอร์เจีย หิมะจะตก
เป็นจ านวนมากและแต่ละปีความความหนาวเย็นของน้ าแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากัน ท าให้ทางขึ้นเขาสู่โบสถ์สมินดา วาเมบา
นั้นปิดเพราะถนนลื่น ก่อให้เกินอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปได้ โดนหน้างานในแต่ละครั้งจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ **** 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ท่านใดสนใจ สามารถ สอบถาม หน้างาน หรือเข้าเว็บไซต์เช็คราคาเครื่องเล่นได้ค่ะ  

Ski/Snowboard Season ปกติเปิด กลางเดือนธันวาคม – กลางเดือนเมษายนของทุกปี 

https://www.skiresort.info/ski-resort/hochkoenig-maria-almdientenmuehlbach/ 

https://www.skiresort.info/ski-resort/gudauri/trail-map/ 

 

 

 

 

 

 
เนื่องจากสภาพอากาศช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน เป็นฤดูหนาว เราจึงน่าทุกท่านกลับลงมานอนใน 
ตัวเมืองทบิลิซีเพื่อความปลอดภัย 

ค่่า ☺รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ASTORIA HOTEL@TBILLISI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

เช้า ☺บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางจากเมืองทบิลิซี สู่ เมืองกอรี (GORI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที )  

ทุกวันนี้ เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาว

จอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมใน

การปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้  

วนัที่สาม TBILLISI – GORI – KUTAISI       (B/L/D)                                  

    

https://www.skiresort.info/ski-resort/hochkoenig-maria-almdientenmuehlbach/
https://www.skiresort.info/ski-resort/hochkoenig-maria-almdientenmuehlbach/
https://www.skiresort.info/ski-resort/gudauri/trail-map/
https://www.skiresort.info/ski-resort/gudauri/trail-map/


 

 
 

 

น าท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ่งในเมืองถ้ าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดน

แถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) 

ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุด

ขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็น

เมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็น

ลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเม่ือ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์

เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 จาก 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 

พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

 
 
 
 
 
 

 

 

เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น 

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นั้นน าท่านเดินทาง สู่เมืองคูไตซี(KUTAISI) พาท่านย้อนกลับไปเมื่อสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ ของอาณาจักรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอร์เจียน
โบราณนั่นเอง 

ค่่า ☺รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพัก 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKqdPFr93VAhWJLo8KHULeBeYQvwUIIigA
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKqdPFr93VAhWJLo8KHULeBeYQvwUIIigA


 

 
 

 

 น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TSKABULTO SPA RESORT HOTEL @KUTAISI DAY3 ระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเท่า 

 

เช้า ☺บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านชมตลาดผลไม้และขายข้าวของต่างๆยามเช้า ให้ได้ รู้จักผลไม้อันขึ้นชื่อของจอร์เจีย สินค้าพ่ืนเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
จากตัวเมืองไปไม่ ไกลนักเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์ เจียแห่งแรก  นั้นคือ อารามจีลาติ”  
(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวง ของเมือง ถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ซึ่งทางองค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้อารามจีลาติเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์ นิโคลาส  
(St. Nicholas) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ (St.George) ในโบสถ์เซนต์นิโคลัสนั้น มีภาพเขียนสีเฟรสโกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
คริสต์ศาสนาที่สวยงามตระการ ตามากมายหลายภาพ  
และยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และที่ส าคัญตรง บริเวณโดมขนาดใหญ่ของโบสถ์ซึ่งเป็นภาพพระแม่มารีนั้น ใช้กระเบื้อง 
โมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 ล้านชิ้น งดงามมากๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สี่  KUTAISI – BATUMI     (B/L/D)                                      



 

 
 

 
และสถานที่ส าคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของ จอร์เจียคือ “มหาวิหารบากราติ” ตั้งอยู่ในเมือง
คูไตซี เช่นกัน แม้จะถูกท าลายไปบ้างจากพวกเติร์ก แต่บางส่วนก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ สร้างในปีศตวรรษท่ี 11 สะท้อน
ถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั้งจากศัตรูผู้รุกรานและภัยธรรมชาติมา
หลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด และสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเนื่องจากโบสถ์ตั้งอยู่บนเนินเขา 
Ukimerioni ท าให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
เที่ยง ☺บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น  

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไป ยังเมืองบาทูม่ี (BATUMI) (ระยะทางประมาณ 140 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
2 ชม.) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลด า เป็นเมืองหลวงของ  
อัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณ
กว้างปละมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขา
ที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พ้ืนที่ด้านหนึ่ง
ของเมืองที่ถูกล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลด า เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือส าคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่
เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง  
จากนั้นน าท่าน ชม รูปปั้นความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรีย์ที่โรแมนติกท่ีสุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึ่งเป็นรูปปั้นขนาด
ใหญ่ที่แสดงถึงความรักท่ีแท้จริง ประวัติของประติมากรรม "Ali and Nino" ด้วยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไม่
สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะผู้ชายคนนั้นเป็นมุสลิมและผู้หญิงคนนั้นเป็นคริสเตียน พวกเขาต้องอดทนทั้งการปฏิวัติและ
สงครามกลางเมืองเพื่อเป็นพยานในการก่อตัวของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยอาลีและนีโม่จะค่อยๆขยับเข้าหากัน 
เปลี่ยนท่าทกุ ๆ 10 นาทีจนกระท่ังพวกเขาพบกันและรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว  

 
 
 
 



 

 
 

 
น่าท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square สร้างข้ึนในปี 
2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพ่ือให้เป็นแหล่งบันเทิงและ
พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

ค่่า ☺รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 น่าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก WORLD PALACE HOTEL @BATUMI DAY 4 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

เช้า ☺บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว เดินทางสู่ ทบิลิซี (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง 20 นาที ) 

เที่ยง  ☺บริการอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหาร  
 ก่อนกลับเข้าสู่ทบิลิซี เยี่ยมชมโรง ณ Chateau Mukhrani Winery ที่มีชื่อเสียงและชิมไวน์รสชาติดีเยี่ยม 

บรรยากาศกลางสวน พร้อมกับให้ทุกท่านได้เลือกสรรซื อไวน์กลับไปฝากคนที่คุณรักได้  
 
 

 
 
 
 
 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (MTSKHETA) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของ
จอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีต
เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี 

วันที่ห้า    BATUMI – CHARDAKHI – MTSKHETA - TBILISI   (B/L/D)                                   

   

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKqdPFr93VAhWJLo8KHULeBeYQvwUIIigA
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjKqdPFr93VAhWJLo8KHULeBeYQvwUIIigA


 

 
 

 
ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี้ช่วง
ศตวรรษที่ 4 องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF 
MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทส
เคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE) 
น าท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็น
ศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับสองของประเทศ อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และ
ให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่
ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม 
 
 
 

 
 
 

 
จากนั น น่าท่านเข้าชมโบสถ์ท่ีมีประวัติความน่าสนใจ อีก 1 โบสถ์ นั นก็คือ SAMTAVRO MONASTERY ซึ่งเป้น

โบสถอ์อร์โธดอกซ์และเป็นส านักแม่ชี นักบุญ นีโน เป็นที่เชื่อกันว่าคริสตจักรถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 โดย King 

Mirian III  

 

 
 
 
 
 
 

ค่่า  ☺บริการอาหารค่่า ณ ร้านอาหาร GEORGIAN NATIONAL FOLK SHOW RESTAURANT 

 น่าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ASTORIA HOTEL HOTEL@TBILLISI DAY5 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่หก TBILISHI - ALMATY อัลมาตี    (B/-/-)      



 

 
 

 
เช้า ☺บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านดินทางเข้าสู่ตัวเมืองทบิลิซี ถูกสร้างโดยกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali)  
เมื่อครั้งคริสตศรรษที่ 5 หรือเมือประมาณ 1,500 ปีก่อน เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยัง
มีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัด
ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป 
น าท่านเที่ยวชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรีย์
มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือ
นครทบิลิซี สร้างข้ึนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ 
บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัด (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 
7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า NARIN QALA แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อม
นาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากท่ีสุด 
 
 
 
 
 

 
จากนั นน่าทุกท่าน สู่สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจใน
เมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะ
การออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่อิตาลี 
และน าเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมือง Tbilisi ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ า Mtkvari River สามารถ
มองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 
90 นาทกี่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า 

 
 
 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B


 

 
 

 
น่าท่านแวะช้อปปิ้งห้างดัง ก่อนเข้าสนามบิน 
East Point เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีมีร้านค้ามากมาย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม,เสื้อผ้า  
น่าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอัสาตี ALA เพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพ 

13.50 น.ออกเดินทางสู่ เมืองอัลมาตี  ALA โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 142  
19.35 น.เดินทางถึง เมืองอัลมาตี    (รอต่อไฟล์สู่กรุงเทพฯ 0110 KC931) 

 

01.10 น.ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 931 
            (ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ชั่วโมง 40 นาที) 
08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 
 

อัตราค่าบริการ ขั นต่่า 15 ท่าน  

ก่าหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

04 – 10 ธ.ค.62 
 ( 20ท่ีเท่านั น ) 

44,888 บาท 8,500 บาท 

25 – 31 ธ.ค.62 
05-11 ก.พ.62 
18 – 24 มี.ค.62 

46,888 บาท 45,888 บาท 44,888 บาท 8,500 บาท 

UPDATE 04NOV19 
 
*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก *** 

ราคานี้ขายในคณะที่มากกว่า 15 – 20 ท่านขึ้นไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยัน

การเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะที่ใช้ในการน าเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้

กรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีทีต่่ ากว่า 15 ท่าน ทางคณะทัวร์จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในกรณีท่ีคณะทัวร์ทุกท่านต้องการออก

เดินทาง พร้อมมีหัวหน้าทัวร์ไทย อ านวยความสะดวก 

วันที่เจ็ด ALMATY อัลมาตี  – BKK    (-/-/-)      



 

 
 

 

งวดที่ 1 : ส่ารองท่ีนั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง  

        พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทางทันที  
งวดที่ 2 : ช่าระส่วนที่เหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออก

บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

หลังจากช าระค่ามัดจ าแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะท าการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการ

เดินทาง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)  , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องจะเป็นเตียง  TWIN ROOM รวมทั้งสิ้น   5 คืน   
3. ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
4.  ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ 
5. อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
6. ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้

เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 
% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)  

7. กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry)  
8. น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

1. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
2. ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ 
3. พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก  

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

  

อัตราค่าบริการนี รวม 

  

เงื่อนไขการจอง 



 

 
 

 
4. ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก 
5. เมืองไทย USD/วัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 
6. 3 USD / ท่าน ส่าหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  x 6 วัน = 18 USD 
7. 2 USD / ท่าน ส่าหรับคนขับรถต่อวัน  x 6 วัน = 12 USD 
8. 3 USD /ท่าน ส่าหรับหัวหน้าทัวร์ไทย  x 7 วัน = 21 USD 
9. รวมค่าทิป 51 USD/ท่านหรือประมาณ 1,650 บาทไทย 

 

1. ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้  
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น)  

2. ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
3. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล รับรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสาร

ไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณา
และตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคัญ 

 

1. กรณีผู้เดินทางไมส่ามารถ เข้า-ออก เมืองได้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ทาง
คณะทัวร์ ขอเพ่ิมท่านละ 2,000 บาท กรณีที่คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีไกด์ อ านวยความสะดวก ** 

3. ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ ากว่า 15ท่าน หรือต่ ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอ
พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกที 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ 

กรณียกเลิก 

หมายเหตุ โปรดอ่าน !! 

 



 

 
 

 
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใน
เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน  เครื่องบินรีเลย์  ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 
อุบัติเหตุต่าง  

6. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

7. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

8. ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง 
10. ส าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออก  

11. หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือไดว้่าท่านไดย้อมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามท่ีแจ้งไว้ตามเอกสาร
ด้านบนแล้ว  

12. ภาพที่ใช้ในการโฆษณา 
 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กับ
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการรับผิดชอบทุกกรณี* 

 


