
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: GTK02 FANTASTIC GEORGIA 7D4N BY TK 

FANTASTIC GEORGIA 7วัน 4คืน 

จอร์เจีย บาทูมี่ คูทาอีซี กอรี มิสเคด้า คาซเบกิ ทบิลิชิ 

ตะลุยส ารวจสถาปัตยกรรมและความสวยงามตามเส้นทางธรรมชาติ 

เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES ฟรี !! น ้าหนัก 30 กก. 

 ล่องเรือริมฝั่ งทะเลด าของบาทูมีชมความสวยงามของทะเล และบ้านเรือนทรงโบราณริมทะเล  

 ประติมากรรม Ali and Nino เล่าถึงความรักท่ีแสนอาภัพ ชายหนุ่มชาวมุสลิม และ หญิงสาวชาวจอร์เจีย 

 น่ังรถ Four-Wheel เย่ียมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส 

 น่ังกระเช้าเคเบิลคาร์ชมวิวเมืองจอร์เจีย และน่ังกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา 

 ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมแม่น ้า Aragvi 



 

  

 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:  TK069   BKK-IST   23:00-05:15 

  TK390   IST-BUS   06:55-09:40 

RETURN:   TK383   TBS-IST   17:30-19:00 

TK068   IST-BKK   01:45-15:25      

 

 

20:00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาท์

เตอร์ M สายการบิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้าน

เอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง  

23:00 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK069  

 

 

 

05:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปล่ียนเคร่ืองโดย สายการบิน TURKISH 

AIRLINES 

06:55 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี ประเทศจอร์เจีย เท่ียวบินท่ี TK390 

09:40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี ประเทศจอร์เจีย น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธี

การทางศุลกากร น าท่านเดินทางไปสู่ เมืองบาทูม่ี (Batumi) เมืองหลวงของรัฐอัดจารา (Ajara) 

สาธารณรัฐอิสระ ท่ีปกครองตนเองในประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนริมทะเลบนชายฝั่ งตะ วันออกของทะ เลด า 

(Black Sea) เมืองน้ีเต็มไปด้วยแสงสีเสียงจนได้รับ

ฉายาว่าเป็น “The Las Vegas of the Black Sea 

หรือ ลาสเวกัสแห่งทะเลด า’’ ถึงจะเต็มไปด้วยความ

ทันสมัย แต่ก็ยังมีธรรมชาติและความเก่าแก่หลง

เหลืออยู่มากมาย น าทุกท่านเดินทางสู่ ป้อมโกนิโอ 

(Gonio Fortress) คือป้อมท่ีเก่าแก่ ท่ีสุดในจอร์ เจีย 

ตั้งอยู่ทางภาคตะวังตกเฉียงใต้ของประเทศ หมู่บ้าน

แห่งน้ีก่อตั้งขึ้นในศตวรรษ 7-8 ก่อนคริสตกาล 

ป้อมโกนิโอ สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นป้อมปราการของชาว

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็กอาย ุ

(INF) 0-2 ปี พักเดี่ยว ที่นั่ง หมายเหตุ 

07-13 กันยายน 65 47,888 

9,500 
พักเดี่ยว  

เพิ่ม 7,500 

20 
 

 
 

 04-10 พฤศจิกายน 65 47,888 20 

18-24 พฤศจิกายน 65 47,888 20 

02-08 ธันวาคม 65 47,888 20 

09-15 ธันวาคม 65 47,888 20 

  วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ 

 

  วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตอิิสตนับลู – ท่าอากาศยานนานาชาตบิาทมูี่ – เมืองบาทูมี่ - ป้อมโกนิโอ -จัตุรัส

เปีย 

                             เซซ่า – ประติมากรรม Ali and Nino                                                                               



 

โรมันใน ป้อมแห่งน้ีมีความยาวท้ังหมด 900 เมตร ก าแพงสูง 5 เมตร และหอคอย 18 แห่งท่ีสูง 7 เมตร 

เป็นหน่ึงในจุดหมายท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเย่ียมเยียนอีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยท่ี ตลาด 

ท้องถิ่น ตลาดนัดในเมืองบาทูมี ขายของพ้ืนเมืองท่ัวไปของประเทศจอร์เจีย เช่น อาหาร ขนม ผัก ผลไม้ และของ

พ้ืนเมือง 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี1)  

จากน้ันน าท่านเดิ นทาง สู่ จัตุรัสเปีย เซซ่ า 

(Piazza Square) เมืองบาทูมี แหล่งท่องเท่ียว

ส าคัญใจกลางเมือง สร้างขึ้นในปี 2009 เป็น

อาคารท่ีได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง

ชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze ท่ีสร้างด้วย

สไต ล์สถ าปัตยกรรมแบบผสมผสานและ

จินตนาการนิทาน และในปี 2011 ท่ีผ่านมา 

สถานท่ีแห่งน้ีได้เร่ิมปรับปรุงเพ่ือให้เป็นแหล่ง

บันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของ เมือง 

ซึ่งประกอบไปด้วยภัตตาคาร โรงแรม ไนท์คลับ และอื่นๆ ไปชมความสวยงามท่ี ประติมากรรม Ali and Nino 

ท่ีตั้งอยู่ในเมืองบาทูมี รูปปั้ น ชาย หญิง ท่ีถูกแกะสลักจากเหล็ก มีความสูงถึง 8 เมตร นับว่าเป็นรูปปั้ นท่ีสูง

มาก จนต้องแหวนหน้ามองกันเลยทีเดียวประติมากรรมน้ี ถูกออกแบบมาให้มีความน่าสนใจและแปลก

ประหลาด แบบท่ีไม่เคยมีท่ีไหนท ามาก่อน สร้างขึ้นโดยศิลปินท่ีชื่อว่า Tamara Kvesitadze โดยการสร้างรูป

ปั้ นน้ี Tamara ได้รับแรงบัลดาลใจจากนวนิยายชื่อดัง เร่ือง Kurban ท่ีเน้ือเร่ืองเล่าถึง ความรักท่ีแสนอาภัพ

ของ Ali ชายหนุ่มชาวมุสลิม และ Nino หญิงสาวชาวจอร์เจีย ท่ีเป็นคริสเตียน ซึ่งท้ังคู่ได้พรัดพรากจากกัน

เน่ืองจากการรุกรานของโซเวียต 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี2)  

 ท่ีพัก:  Hotel in Batumi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี3)  

จากน้ันน าท่าน ล่องเรือริมฝั่ งทะเลด าของบาทูมี ชม

ความสวยงามของทะเล และบ้านเรือนโดยรอบท่ีถูก

สร้างขึ้นตามแบบรูปทรงโบ ราณท่ีป ลูกกันอ ย่าง

สวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้ วย

ธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธ์ุธัญญาหารและต้นชา 

อิสระให้ท่านได้เท่ียวชมบริเวณทะเลด า **การล่องเรือ

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีท่ีไม่สามารถล่องเ รือ ได้ 

ทางบ ริษั ทขอป รับ เป ล่ียนโป รแกรมตามความ

เหมาะสม** จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดท้องถิ่น 

อิสระให้ท่านชอปปิ้ งตามอัธยาศัย ได้เลือกซื้อขนม เคร่ืองประดับอีนาเมล ขนมคูซเซล่า ไวน์ และวอดก้า หรือ

ของพ้ืนบ้านประจ าเมืองไปเป็นของท่ีระลึกได้เลย 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี4)  

  วันที่สาม เมืองบาทูมี – ล่องเรือริมฝั่ งทะเลด า - เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาต ิ            อาหาร เช้า, 

เที่ยง, เย็น                   



 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองคูทาอีซี (Kutaisi) เป็น

หน่ึงในเมืองท่ีมีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเน่ืองท่ีเก่าแก่ท่ี สุดใน

โลก เมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดเป็นอันดับ ท่ีสามใน

ประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของแคว้นอีเมเร ทีทาง

ภาคตะวันตกของประเทศ ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น ้ารีออนี ห่าง

จาก ก รุงทบิ ลีซี ไ ปทาง ทิศต ะวันตกปร ะมาณ 221 

กิโลเมตร พาทุกท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ธรรมชาติ  

(Prometheus cave) ถ ้าน้ีถูกค้นพบและศึกษาโดยนัก

ส ารวจถ ้าชาวจอร์เจีย Mr. Jumber Jishkariani และ

สมาชิก ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการเปล่ียนถ ้าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงท่อง เ ท่ียว 

ภายในปี 1989 มีการวางเส้นทางเดินเท้าในถ ้าเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสร้างบันไดและทางเดิน 

และอุโมงค์ยาว 150 เมตรถูกเจาะออกท่ีทางออก และเร่ิมการก่อสร้างอาคารชั้นล่าง ถ ้ามีไฟส่องสว่างชั่วคราว 

เน่ืองจากนักท่องเท่ียวกลุ่มเล็กๆ เร่ิมเข้ามาเย่ียมชมมากขึ้น 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี5)  

 ท่ีพัก:  Hotel in Tskhaltubo 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี6)  

น าท่านเดินทางไปท่ี Uplistsikhe เพ่ือเข้าชม Cave house เมืองถ ้าโบราณ ตามภาษาจอร์เจียแปลว่า “ป้อม

ปราการของขุนนาง” ซึ่งเมืองถ ้าแห่งน้ีตั้งอยู่บนหิน

ผา ใช้การก่อสร้างด้วยการขุดและเจาะจนเกิดเป็นถ ้า

เ พ่ื อ ใ ช้ เป็ น ท่ีอ ยู่อ าศั ยขึ้ นมา  เป็ นสมบั ติ ทาง

ประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย ความสวยงามของวิว

ธรรมชาติท่ีมองเห็นได้จากท่ีน่ีแล้ว สถานท่ีแห่งน้ียัง

ถือเป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่และมีประ วัติศาสต ร์อัน

ยาวนาน ถือก าเนิดมาในยุคโบราณ ถึงจะเป็นแค่ห้อง

หินท่ีมีเพียงแค่โครงสร้างก็ต้องท่ึงกับความสามารถ

ของมนุษย์ในยุคโบราณ แม้จะไม่ได้มีเคร่ืองมือ ท่ีช่วย

ทุ่นแรงเหมือนยุคปัจจุบัน แต่ก็สามารถสร้างท้ังห้องต่าง ๆ วิหาร รวมไปถึงโรงละครท่ีกว้างขวางและใหญ่โต

ขึ้นมาได้ เนินด้านบนก็จะท าให้มองเห็นทัศนียภาพท่ีเป็นพ้ืนดินสีเขียวชะอุ่มและมีแม่น ้าตัดผ่านซึ่งมีความ

สวยงามมาก รวมไปถึงพ้ืนท่ีหินอันโล่งกว้างก็ท าให้เราได้เห็นภาพอันงดงาม 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี7)  

พาทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้น าสหภาพโซ

เวียต ซึ่งจอร์เจียคือหน่ึงในประเทศในการปกครองของ

โซเวียตเม่ือในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคาร เก่าจ า ลอง

บรรยากาศสมัยท่ีท่านยังคงมีชีวิตอยู่ ส่ิงของเคร่ืองใช้ 

โต๊ะท างาน ภาพถ่าย และรวบรวมชีวประวัติต่างๆ ของ

โจเซฟ สตาลิน ตั้งแต่เกิดจนกระ ท่ังเสียชีวิต ภายใน

บริเวณพิพิธภัณฑ์ ยังมีบ้านท่ีท่านเคยใช้ชีวิตในวัยเด็ก 

มีรถไฟท่ีท่านเคยใช้งาน เหมือนพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชี วิต ได้

ท้ังความรู้ ได้ท้ังความรู้สึก เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีน่าสนใจ

เม่ือมาจอร์เจีย จากน้ันพาท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี 

 วันที่สี่  Uplistsikhe -เมืองถ ้าโบราณ-พิพธิภณัฑ์ โจเซฟ สตาลิน-วหิารสเวตสิเคอเวร-ีเมอืงทบิลชิิ Tbilisi 

                                                                                                                                                                   

 อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                   



 

(Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งน้ีถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ี สุด

ของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีก

ท้ังยังเป็นศูนย์กลางท่ีท าให้ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์ มา

เป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม น าพาทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองทบิลิชิ Tbilisi  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี8)  

  ท่ีพัก:  Hotel in Tbilisi 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน    

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี9)  

น าทุกท่านเดินทางไปชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ป้อมปราการน้ี 

มีก าแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมแม่น ้า Aragvi หน่ึงในแม่น ้าสายส าคัญของประเทศจอร์เจีย จากมุมสูง เราจะ

มองเห็นวิวสวยๆของอ่างเก็บน ้าและภูเขาท่ีล้อมรอบ 

ท่ีน่ีสร้างโดย Duke of Aragvi ช่วงศตวรรษท่ี 16-17 

เพ่ือเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในสงคราม ด้านในมี

โบสถ์และหอคอยท่ีถูกสร้างไว้อย่างอลังการส่วน

ข้างล่างเป็นอ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) 

ไว้ส่งต่อน ้าไปยังเมืองหลวง เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 

จากน้ันเก็บภาพกับ อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซี ย –

จอร์เจีย (Friendship Monument) หรือ อนุสาวรีย์ 

สนธิสัญญาจอร์จีฟสค์ เป็นอนุสาวรีย์ท่ีสร้างขึ้ นใ นปี 

1983 เ พ่ื อ เฉ ลิมฉลองครบ รอบสอง ร้อยปี ของ

สนธิสัญญาจอร์จีฟสค์และมิตรภาพท่ีต่อเน่ืองระ หว่าง

โซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย อนุสาวรีย์น้ี ตั้งอยู่

บ นทางหลวงทหารจอร์ เจียร ะห ว่างเ มืองรีสอร์

ทสกีGudauriและทางผ่าน Jvari อนุสาวรีย์น้ีเป็นหิน

ทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสร้างคอนกรีตท่ีมองเ ห็น

หุบเขา Devil's Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายใน

อนุสาวรีย์เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ท่ี

ครอบคลุมท่ัวท้ังโครงสร้าง และแสดงให้เห็นฉาก

ประวัติศาสตร์จอร์เจียและรัสเซีย จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เทือกเขา Kazbegi ท่ีเป็นท่ีรู้จักจากสถานท่ีท่ี

สวยงามในเทือกเขา Greater Caucasus และเป็นศูนย์กลางส าหรับนักเดินป่าและการปีนเขา จุดเด่นคือทุ่ง

หญ้าอัลไพน์และป่าไม้ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Kazbegi โดยรอบ 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี10)  

จากน้ันน าทุกท่านน่ังรถ 4WD (Four-Wheel รถท่ีสามารถรับมือกับถนนท่ีขรุขระ ) เพ่ือเย่ียมชมความ

มหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church หรือ Tsminda Sameba ซึ่งท่ีน่ีก็เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออเธอร์ด็

อกซ์ ซึ่งเป็นนิกายท่ีเก่าแก่และท่ีน่ีก็ถือว่าเป็นชุมชนชาวคริสต์ท่ีเก่าแก่มาท่ีสุดแห่งหน่ึงบนโลกน้ี โบสถ์ท่ีสร้าง

ขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 น้ีตั้งอยู่บนภูเขา Kazbegi ท่ีมีความสูงถึง 2,170 เมตร แม้การเดินทางขึ้นมา

ค่อนข้างยากล าบาก เพราะถ้าเดินเท้าขึ้นเขาต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง หรือถ้าใช้รถต้องใช้รถ 4W ขึ้น

เขามาราว 30 นาที แต่บอกเลยว่าคุ้มค่าและตะลึงเม่ือเห็นสถานท่ีน้ีแน่นอน จนถึงสมควรเวลาแล้วพาทุกท่าน

เดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี Tbilisi 

วันทีห่้า ป้อมอนานูรี -อนุสาวรีย์มิตรภาพรสัเซีย จอร์เจีย- Kazbegi-นั่งรถ 4WD ชม Gergeti  Trinity 

Church-เมืองทบิลิซ ีTbilisi                                                                                                    

 อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี11)  

  ท่ีพัก:  Hotel in Tbilisi 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน    

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี12) 

น าพาทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองทบิลิชิ Tbilisi เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจียตั้งอยู่

ริมแม่น ้าคูรา มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน ทบิลีซีก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษท่ี 5 โดยพระเจ้าวาคตังท่ีหน่ึง

แห่งไอบีเรีย และนับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา นครได้ท าหน้าท่ีเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรและสาธารณรัฐ

จอร์เจีย ระหว่าง ค.ศ. 1801–1917 นครกลายเป็นส่วนหน่ึงของจักรวรรดิรัสเซีย โดยท าหน้าท่ีเป็นนครอุปราช

หลวง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตอนเหนือและใต้ของคอ เคซั ส

เน่ืองจากมีท่ีตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอ เชี ย 

และอยู่ใกล้กับทางสายไหม ท าให้กลายเป็นดิ นแดน

กันชนของมหาอ านาจของ โลก  จากน้ันน า ท่ าน

เดินทางสู่ โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) ตั้งอยู่

เหนือเนินผาสูงริมแม่น ้ามิทควารี (Mtkvari River) 

เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 

1278 - 1284 โดยมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์ 

Vakhtang Gorgasali ผู้สถาปนาทบิลิซีเป็นนคร

หลวง ตั้งตระหง่านอยู่คู่กันในอดีตโบสถ์ถูกท าลาย

และได้รับการบูรณะอยู่หลายคร้ังเคยถูกใช้เป็นคุกใน

ยุคท่ีราชวงศ์ซาร์สปกครองและเปล่ียนมาเป็นโรง

ละครในยุคโซเวียต ซึ่งได้รับการบูรณะล่าสุดปลายปี 

1980 เพ่ือเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของเมือง จากน้ัน

แวะถ่ายภาพท่ี สะพานสันติภาพ (The Bridge of 

Peace) หรืออีกชื่อก็คือ Mshvidobis Khidi เป็น

สะพานท่ีมีความยาวถึง 150 เมตร ใช้ข้ามแม่น ้าคูรา 

เพ่ือเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า และตัวเมืองใหม่ของท

บิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานน้ีท ามาจากเหล็ก

และกระจกใส มีการเปิดใช้งานคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 2010 ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ี

มีความสวยงามชิ้นหน่ึงของประเทศจอร์เจีย โดยใครท่ีไปเยือนสะพานน้ีในช่วงเวลากลางคืนถึงเช้ามืดก็จะ ได้

เห็นแสงสีท่ีสวยงามของสะพานแห่งน้ี สะพานน้ีออกแบบโดยสถาปัคนิกชาวอิตาเล่ืยนชื่อ Michele De 

Lucchi โครงสร้างน้ันถูกออกแบบและสร้างท่ี อิตาล่ี และ น าเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพ่ือเข้ามาติดตั้ง

ในเมือง Tbilisi ท่ีตั้งน้ันอยู่บนแม่น ้า Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง  

  วันที่หก เมืองทบิลิชิ  - โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) - The Bridge of Peace – นั่งกระเช้าเคเบ้ิลขึ้น 

                             ชมป้อมนาริกาลา- ท่าอากาศยานทบิลชิิ-   ท่าอากาศยานอิสตนับล ู                               

 อาหาร เช้า, เที่ยง  



 

น าท่าน น่ังกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษท่ี 

4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหน่ึงบนเส้นทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีได้ยากท่ี สุด 

อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซิตามอัธยาศัย 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี13)  

14.00  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

17:30 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน TURKIST AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TK383 

19:00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปล่ียนเคร่ือง 

 

 

 

01:45 น.    น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เท่ียวบินท่ี TK068 

15:25 น.                 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

***************************** 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 

หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วัคซีนพาสปอต์ (เล่มเหลือง) ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว  

 

เงื่อนไขการเดนิทางเข้าประเทศจอร์เจีย ( update 16 มิถุนายน 2565 ) 

 

ตั้งแตว่นัที ่16 มิถนุายน 65 เป็นต้นไป ข้อบังคับในการเดินทางเข้าประเทศจอร์เจียได้ถูกยกเลิก ไม่จ าเป็นต้องกักตัว หรือ 

แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือ ลงทะเบียนการการเดินทางล่วงหน้า  

 

► ผู้เด ินทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ท่ีประเทศไทยรับรอง มี ดังน้ี 

1. CoronaVac (Sinovac) 

2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 

3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 

4. Moderna 

5. COVILO (Sinopharm) 

6. Janssen (Johnson & Johnson) 

7. Sputnik V 

8. Covaxin 

9. Novavax / Covavax 

10. Medigen 

11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 

► ส าหรับคนต่างชาติ ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD   

 

วันท่ีเจ็ด         ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับล ู- ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ 

 



 

► ส าหรับผู้เดินทางท่ีไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อน

เดินทางมาถึงประเทศไทย  

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน   

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท  

 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่าน

จ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 

 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ัน

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

เงื่อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทัวร ์ 

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามท่ี เกิดขึ้นจริงเช่น 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออื่นๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจ าตัวเคร่ืองบิน  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

5. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเท่ียว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้อง

จ่าย ท้ังน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรือ

อื่นๆ 

 

อัตราคา่บรกิารนี้รวม  

(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกท้ังหมด หรืออย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  



 

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงาน

แฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมท่ีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับ อากาศท่ีสามารถป รับ

ควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบท้ังปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ท่ีน่ังเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเล่ือน

วันได้ ใน กรณีท่ีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง และการจัดท่ี

น่ังของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

6. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน

ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียก

เก็บ  

8. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน

ประกันภัย Group tour ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยท้ังน้ีการท าประกันน้ี

จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ

เดินทางเท่าน้ัน แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณี

ท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ  

9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราคา่บรกิารนี้ไมร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

6.    ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

7. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 60 EUR หรือ ประมาณ 2,300บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  



 

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/

ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้ เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกันภัย Group tour ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยท้ังน้ี

การท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกันเฉพาะ

อุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ ไซด์ 

Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ  

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 


