
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIAL GEORGIA  
7 วนั 4 คนื 
 

• ชมความงามของ วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ี
• ชม สะพานแห่งสนัตภิาพ ทีอ่อกแบบรว่มสมยั 
• ชม ป้อมนารกิาลา และ อนุสาวรยีม์ารดาแห่งจอรเ์จยี  
• ชมความงามของ วหิารสเวตสิเคอเวร ี 
• ชมความงามของ วหิารจวาร ี 
• ชม พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ ทีน่่าสนใจ 

• ชม สวนบอรโ์จม ีสถานทีพ่กัผ่อนของชาวเมอืง 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - อสิตลับูล 
 
19:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ 9 เคานเ์ตอร ์

U สายการบนิ Turkish Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
22:35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ อสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิที ่TK65 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 10 ชม.) 
 
วนัที ่2  อสิตนับูล - ทบลิชิ ิ  
 
05:45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ อสิตนับูล ประเทศตุรก ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
07:45 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน Turkish Airlines 

เทีย่วบนิที ่KC378 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 20 นาท)ี 
 
11:10 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน เมอืงทบลิซิ ีTbilisi ประเทศจอรเ์จยี หลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง น า

ท่านเดินทางสู่ที่พัก น าท่านเดินทางสู่ กรุงทบิลิซ  ีเมืองหลวงของ ประเทศจอรเ์จีย ที่มีความส าคญัของ
ประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญสุ่ดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ัง
แม่น ้าคูรา Kura หรอืเรยีกว่า แม่น ้ามิตควาร ีMtkvari ในภาษาทอ้งถิน่ เมืองทบิลซิ ีมีเนือ้ทีป่ระมาณ 372 
ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1 ,093 ,000 คน เมืองนี้ถูกสรา้งโดย วาคตัง กอรก์าซาลี Vakhtang 
Gorgasali กษตัรยิจ์อรเ์จยีแห่งคารต์ลี ไอบีเรยี ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซเีป็น
ศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตร ์เมืองนีอ้ยู่ในสาย
ทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยงัมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ 
เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ที่ต ัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชยีกบัยุโรป น าท่านเขา้ชม
วหิารศกัดิส์ิทธิข์องทบลิิซ ีHoly Trinity Cathedral ที่เรยีกกนัว่า Holy Sameba เป็นโบสถห์ลกั
ของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่ในทบิลิซเีมืองหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 
2004 และเป็นวหิารทีสู่งทีสุ่ด อนัดบัที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 
 
 
 

 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันน าท่านชม สะพานแห่งสนัติภาพ The Bridge Of Peace เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมที่
น่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอติาเลืย่นชือ่ Michele De Lucchi สะพานมีความ
ยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรว่มสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2010 



3 | ห น้ า  
 

โครงสรา้งน้ันถูกออกแบบและสรา้งทีอ่ิตาล ีและน าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คนั เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมือง 
Tbilisi ที่ต ั้ง น้ันอ ยู่บนแม่น ้ า  Mtkvari River สามารถมองเห็นได ้หลายมุมจากใน เมือง และยังม ี
Illuminating ทีจ่ะแสดงแสงสจีากไฟ Led ทีต่ดิตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 นาทกีอ่นทีพ่ระอาทติยจ์ะลบั
ขอบฟ้า เมอืงทบลิซิ ีถูกสรา้งโดยกษตัรยิว์าคตงั จอรก์าซาล ีVakhtang Gorgasali เมือ่คร ัง้ครสิตศรรษที ่
5 หรอืเมือประมาณ 1,500 ปีก่อน เมืองนีอ้ยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาท
ส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ ัง้ทีเ่ป็นจดุตดั
ระหว่างทวีปเอเชยีกบัทวปียุโรป น าทุกท่าน นั่งกระเชา้ลอยฟ้าจากสถานีทีส่วน Rike ใกล ้Evropis 
Moedani ฝ่ังตรงขา้มแม่น ้าขึน้ไปยงัป้อมดูววิทิวทศันค์่อยๆ ไต่ระดบัความสูงขึน้เร ือ่ยๆ ท าใหเ้ราไดเ้ห็นวิว
ของเมืองทบิลิซิไีดอ้ย่างเต็มตา ซึง่ถา้มองจากดา้นป้อมดา้นบนลงมาเราก็จะเห็นแลนมารค์หลกัๆ ทีส่ าคญัใน
เมืองเกอืบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็น สะพานสนัติภาพ The Bridge Of Peace สะพานความยาว 150 เมตร ที่
สรา้งพาดผ่านแม่น ้าคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ทบิลิซ ี, โบสถเ์มเตคี Metekhi 
Cathedral, รูปป้ันของกษตัรยิว์าคตงั จอรก์าซาล ีVakhtang Gorgasali รวมถงึโบสถท์รนิิตีโ้ลเคช ัน่ดว้ย 
น าท่านเที่ยว ชมเมืองทบิลิซ ี Oldtown: Metechi ชม ป้อมนารกิาลา Narikala Fortress และ 
อนุสาวรยีม์ารดาแห่งจอรเ์จีย Kartlis Deda, Mother Georgia ป้อมนารกิาลาเป็นปราการหิน
ขนาดใหญ่ตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือนครทบลิซิ ีสรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุค
หลายสมยัที่ต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศอ์ุมยัยดั Umayyad 
Dinasty ของชาวอาหรบัไดต้่อเตมิป้อมในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชือ่ใหใ้หม่ว่า Narin 
Qala แปลว่าป้อมน้อย Little Fortress นักประวตัิศาสตรย์กย่องว่าป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบน
เสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกรง่และตไีดย้ากทีส่ดุ ผ่านชม โรงอาบน ้า Sulfur Bath บรเิวณนีเ้ป็นโรงอาบน ้ามทีัง้
ทีเ่ป็นสาธารณะและส่วนตวั เน่ืองจากบรเิวณใกลเ้คยีงมีล าธารที่มีสายแรก่ ามะถนั ปะปนอยู่ หากลงไปเดิน
ตรงล าธารเล็กๆ เราก็จะไดก้ลิน่ของก ามะถนัดว้ยบรเิวณนีจ้ะเห็นเป็นโดม แต่ะละโดมคอื 1 หอ้งอาบน ้า โดย
เชือ่ว่าการมาอาบน ้าผสมก ามะถนันี ้จะท าใหร้า่งกายสะอาดและดตี่อสุขภาพ 

 
 
 

 
 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Best Western Hotel  หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3 ทบลิซิ ี- อนันานูร ี- คสัเบก ิ- เกอเกต ิ- กูดาร ี
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางไปตามเสน้ทางหลวงของจอรเ์จยีทีม่ีช ือ่ว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้
เป็นถนนสายส าคญัทีสุ่ดที่ถูกสรา้งขึน้ในสมยัที่จอรเ์จยีอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช ้
เป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทอืกเขาคอเคซสัจากรสัเซยีมายงัทีภู่มภิาคนี ้น าท่านขึน้สู่ เทอืกเขาคอเคซสั 
The Caucasus Mountain เป็นเทือกเขาที่ต ัง้อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชยี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ
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เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อยระหว่างทางน าท่านแวะ ชม ป้อมอนันานูร ีAnauri 
Fortress ป้อมปราการอนัเก่าแก่ ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมรอ่งรอยของซากก าแพงที่
ลอ้มรอบป้อมปราการแห่งนีไ้วเ้ปรยีบเสมือนม่านทีซ่อ่นเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัทีต่ ัง้อยู่ภายใน ซึง่
เป็นโบสถของชาวเวอรจ์นิ ภายในยงัม ีหอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญ่ทีต่ ัง้ตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้
จะมองทศันียภาพทีส่วยงามของ อ่างเก็บน ้าชนิวาร ีZhinvali ทีซ่ ึง่ท าใหช้าวเมืองทบลิซิมีีน ้าไวด้ืม่ไวใ้ฃ ้
และชืน่ชมทศันียภาพทวิทศัน ์ของภูเขาลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี ้จากน้ันออกเดนิทางต่อไปตามเสน้ทางหลวง 
รมิฝ่ังแม่น ้า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ทีร่ะดบัความสูง 2,395 เมตร จากน้ันน าท่านเดนิทางขึน้สู่ เทอืกเขา
คอเคซสัใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองคสัเบกิ Kazbegi ความสูงที่ 1,700เมตร หรอืในปัจจุบนัเรยีกว่า 
เมืองสเตปันสมินดา Stepansminda ชือ่นี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมกัจะเรยีกติดปากกนัอยู่ว่า 
คสัเบกอิยู่ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบลิซิ ีประมาณ 157 กโิลเมตร ถอืเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วบน
เทือกเขาคอเคซสัที่ส าคญัของประเทศจอรเ์จยี มีภูมิทศันท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิวของยอด
เขาคสัเบกอิกีดว้ย  
 
 
 

 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากน้ันเปลีย่นยานพาหนะเป็น รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ นั่งรถจิป๊ 4X4 1คนั ขึน้ไดป้ระมาณ 6 ท่านเท่าน้ัน 

เพือ่ขึน้เขาไปชมโบสถ ์ระยะทางประมาณ 6 กโิลเมตร ใชเ้วลาราว 30 นาท ีน าทุกท่านขึน้สู่เนินเขาทีต่ ัง้ของ 
โบสถส์มินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรอื โบสถเ์กอเกติ Gergeti Trinity Church คือ
โบสถช์ือ่ดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซึง่เป็นสญัลกัษณส์ าคญัแห่งหน่ึงของประเทศจอรเ์จยี โบสถค์รสิตนิ์กาย
จอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซเ์ก่าแกนี่ ้สรา้งดว้ยหนิแกรนิตขนาดใหญ่มาตัง้แต่ศตวรรษที ่14 บนยอดเขาทีม่คีวาม
สูงถงึ 2,170 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ดว้ยทวิทศันธ์รรมชาตขิองเทอืกเขาคอเคซสัรอบทศิและโบสถเ์ล็กๆที่
ต ัง้อยู่อย่างโดดเดีย่วเปลีย่วเหงาจงึท าใหท้ีน่ี่เป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่วมาตัง้แต่สมยัทีจ่อรเ์จยียงัอยู่ภายใต ้
การปกครองของสหภาพโซเวยีตซึง่ตัง้อยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซึง่ลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งหญา้
เขยีวขจ ีทีร่ะดบัความสูง 2,170 เมตร ***หมายเหตุ เน่ืองดว้ยเดอืนพฤศจกิายน - ถงึเมษายน ของ
ทุกปีจะเป็นช่วง Winter ของประเทศจอรเ์จีย หิมะจะตกเป็นจ านวนมากแต่ละปีความความ
หนาวเย็นของน ้าแข็งหมิะ ก็ไม่เท่ากนัท าใหท้างขึน้เขาสู่ โบสถส์มนิดา วาเมบา นั้นปิดเพราะ
ถนนลืน่ก่อใหเ้กนิอนัตราย รถบสัใหญ่ไม่สามารถขึน้ไปไดแ้ละรถรถจิป๊ 4X4 ก็ไม่สามารถขึน้
ไปบนยอดเขาสมนิดาไดเ้ชน่กนั  โดยหน้างานในแต่ละคร ัง้จะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั *** 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Gudauri Loft  Hotel หรอืเทยีบเท่า             
 
วนัที ่4  กูดาร ี- มสิเคดา้ - ทบลิซิ ี
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมอืงมสิเคดา้ Mtskheta ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมืองที่เก่าแก่
ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ี(ระยะทาง 25 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35
นาท)ี และในอดตีเมืองนีเ้คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรอเิบเรยี Iberia Kingdom ซึง่เป็นราชอาณาจกัร
ของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีก่อนครสิตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนีไ้ม่มีอะไรจากสมยัน้ันหลงเหลืออยู่แลว้ 
ศาสนาครสิตเ์ขา้มาเผยแผ่ในเมอืงนีช้ว่งศตวรรษที ่4 องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีน โบราณสถานแห่งเมอืง
มิสเคดา้ Historical Monument Of Mtskheta เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้องคก์าร
ยูเนสโกไดขึน้ทะเบยีนโบราณสถานแห่งเมอืงมิทสเคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Site
และลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาคอเคซสัเป็นจุดตดัของแม่น ้าอกัราว ิAragvi และแม่น ้ามิกวาร ิMtkvari ความ
โดดเด่นของเมืองนีค้อืภูมิประเทศทีส่วยงามและอาคารบา้นเรอืนทีย่งัคงรกัษาเอกลกัษณส์ถาปัตยกรรมแบบ
ยุคกลางไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีบา้นเรอืนส่วนใหญ่ทาสขีาว หลงัคาสสีม้ปนแดงสดใส มสิเคทาเป็นสถานทีต่ ัง้ของ
มรดกโลกถึง 2 ที่คือจวาร ิJvari Church โบสถส์ถาปัตยกรรมไบแซนไทนบ์นเนินเขาและสเวทิชโคเวล ิ
Svetitskhoveli Church โบสถห์ลวงสถาปัตยกรรมยุคกลางที่เคยใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธรีาชาภิเษก
และเป็นสุสานหลวงของราชวงศจ์อรเ์จยี น าท่านเขา้ชม วหิาร Samtavro Monastery ตัง้อยู่ในเมืองมิส
เคดา้ ซึง่เป็นศูนยก์ลางทางจติวญิญาณของจอรเ์จยี และถอืเป็นสถานทีส่ าคญัทีม่ีช ือ่เสยีงของเมืองนี ้สรา้ง
ขึน้โดย คิงมิเลีย่น King Mirian น าท่านชม วหิารสเวตสิเคอเวร ีSvetitskhoveli Cathedral สรา้ง
ราวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งนี้ถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่ศกัดิส์ิทธิท์ี่สุดของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย
สถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่ า
ใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหนัมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติ
ของจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภายใน
มภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม มหาวหิารจวาร ีJvari Monastery หรอืโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิส์ทิธิ ์ของศานาครสิต ์
นิกายออโธดอ๊ก สรา้งขึน้เมื่อครสิตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จยีสกัการะนับถอืวหิารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายใน
โบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ่ ซึง่ชาวเมอืงกล่าวกนัว่า นักบุญนีโน่ หรอืแม่ชนีีโน่ แห่งคปัปาโดเกยี เมอืงหน่ึง
ในประเทศตุรกปัีจจบุนั ไดน้ าไมก้างเขนนีเ้ขา้มาและเผยแพรศ่าสนาครสิตเ์ป็นคร ัง้แรกในชว่งโบราณกาลพา
ทุกท่านกลบัเขา้สู่ เมอืงทบลิซิ ีแวะหา้งคารฟู์ใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 
 
 

 
 
 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Best Western Hotel หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่5  ทบลิซิ ี- กอร ี- อุพลสิชเิค่ - บอจอรม์ี ่  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงกอร ีGori (ระยะทาง 87 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 30 นาท)ี ทุก

วนันี ้เป็นเมอืงแห่งประวตัศิาสตร ์เป็นทีรู่จ้กักนัดวี่าเป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” Joseph Stalin ชาว
จอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมีชือ่เสยีง เร ือ่งความ
โหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรแีห่งนี้ น าท่านชม อุพลิสชเิค่ Ulistsikhecave – Toen หน่ึงใน
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เมอืงถ า้เกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กว่า 3000 ปีกอ่น ในอดตีชว่งยุค
โบราณกอ่นยุคกลาง Hellenistic And Late Antique Periods ชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ค.ศ. 500 
เมอืงนีเ้ป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และชว่งทีเ่มอืงนีม้ีความเจรญิสุดขดีคอื ในชว่งครสิตวรรษที ่
9 ถงึ 11 กอ่นจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองรา้งไป ท่าน
จะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่ีหอ้งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพิธกีรรมซึง่เป็นลทัธิ
บูชาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนีก้่อนทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมือ่ 1700 ปีก่อน และยงัมีหอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่า
เป็นโบสถเ์กา่แก่ของชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 เป็นหนิผาขนาดใหญ่ทีถู่กสกดัเป็นชอ่ง
หอ้งโถงมากมายที่ต ัง้ของนครบนแนวเทือกเขาหนิทราย ซึง่มีเนือ้ที่ประมาณ 8 เฮกตารห์รอืราว 50 ไร ่ใน
อดีตกาล นครถ า้แห่งนี้ยงัเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหมที่เช ือ่มต่ออาณาจกัรไบแซนไทนก์บัประเทศ
อนิเดยีและประเทศจนี 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ Museum Of Stalin ซึง่เป็นสถานทีท่ีไ่ดร้วบรวมสิง่ของเครือ่งใช ้
ต่างๆ พรอ้มทัง้เร ือ่งราวต่างๆของท่านสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวตัิชวีติตัง้แต่เกดิจนกระทั่งเสียชวีิต 
จากน้ันออกเดนิทาง สู่ เมอืงบอรโ์จม ีBarjomi เขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 

 
 
 

 
 
 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Barjomi Palace Hotel  หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัที ่6  บอจอรม์ี ่- ทบลิซิ ี- อสิตลับูล 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชม เมืองบอรโ์จมี Borjomi เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศ

จอรเ์จยีมปีระชากรอาศยัอยู่ไม่ถงึ 15,000 คน เป็นเมืองทีม่ีช ือ่เสยีงระดบัโลกในเรือ่งน ้าแรโ่ดยไดม้กีารบรรจ ุ
ณ ธารน ้าแรบ่รสิุทธิท์ี่ไหลรนิจากยอดเขาบาคุเรยีนี Bakuriani Mountain และส่งออกไปขายกว่า 40 
ประเทศทั่วโลกโดยในอดตีชาวเมอืงเชือ่กนัว่าจะท าใหม้สีุขภาพแข็งแรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้น าท่าน
เขา้ชม สวนบอรโ์จม ีBorjomi City Park สถานทีท่่องเทีย่วและพกัผ่อนของชาวเมอืงบอรโ์จมทีีนิ่ยมมา
เดนิเล่นและผ่อนคลายโดยการแชน่ ้าแรใ่นวนัหยุด จากน้ันน าท่านขึน้กระเชา้สู่จดุชมววิบนหนา้ผาเหนือสวน
บอรโ์จมอีสิระใหท่้านเก็บภาพววิทวิทศันธ์รรมชาตจิากมุมสูงตามอธัยาศยั 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เมอืงทบลิชิ ิประเทศจอรเ์จยี 
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18:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ อสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบิน Turkish Airlines 
เทีย่วบนิที ่TK383 

 
19:45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ อสิตนับูล ประเทศตุรก ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
20:55 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK64 
 
วนัที ่7  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
10:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
- 

เดอืน  พฤศจกิายน 

04 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62  45,900 45,900 44,900 7,900 - 

18 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62  45,900 45,900 44,900 7,900 - 

25 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62  45,900 45,900 44,900 7,900 - 

30 พ.ย. 62 - 06 ธ.ค. 62 * วนัพ่อ 47,900 47,900 46,900 7,900 - 

เดอืน  ธนัวาคม 

04 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 * วนัพ่อ 47,900 47,900 46,900 7,900 - 

10 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 * วนัรฐัธรรมนูญ 47,900 47,900 46,900 7,900 - 
 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากที่ไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
• กรณีที่ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจากทีท่่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน กอ่นหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
• ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมาตราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
• การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกบั

ผูใ้หบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 



9 | ห น้ า  
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
• ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Turkish Airlines 
• ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 46 USD /ท่าน ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย พจิารณาตามพงึพอใจเพือ่ใหเ้ป็นสนิน ้าใจ 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกิน 7 
กโิลกรมั 

• ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
• ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
• ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
• ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่

ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบรษิัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
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รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัท หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
เง่ือนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ า งวดแรก 20,000 บาท  
• ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินทัง้หมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ จอรเ์จยี 
 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


