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ราคาเริม่ตน้เพียง. . .562,900.- 
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จอรเ์จยี มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จียก็เป็นหน่ึงในภาษาเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ี
ยงัมีการใชอ้ยู ่เมืองหลวงทบิลิซี ซ่ึงมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีงดงามซ่ึงถูกแบ่งโดยแม่น ้ามทควารี 
ในอดีตพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์กและมองโกล ในระหว่าง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ถึงศตวรรษท่ี 18 
•ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าข้ึนป้อมนาริคาล่า •ชมโบสถ์เมเตหคี์ •แวะถ่ายรปูสะพานสนัติภาพ •ชอ้ปป้ิงชาเดนีและรุสทาเวลี 

•ชมอนานุรี •ซินวาลี •ชมโบสถ์เกอรต้ี์ •ชมวิหารจาวารี •ชมวิหารสเวติสโคเวลี •ชมพิพิธภณัฑส์ตาลิน •บา้นถ ้าอุ

พลีสตซ์ีคห ์•ชมวหิารจีลาตี •ชมวหิารบากราดี •ชมเข่ือนเอนกรูี่ •ชมหมูบ่า้นอุชกลูล่ี •ชมโบสถ์ลามาเรีย •ชมเมือง

บาตมูี •ล่องเรือทะเลด า 

ก ำหนดวนัเดินทำง 
ธนัวำคม 05 – 14 ธนัวำคม 2562 62,900.- 
ธนัวำคม 23 ธนัวำคม  2562 – 01 มกรำคม 2563 65,900.- 

ตำรำงเท่ียวบิน   
วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ เวลำในกำรเดินทำง 

วนัท่ีแรก กรุงเทพฯ อิสตนับลู BKK-IST TK-069 22.50-05.45(+1) 09.55 ชม. 
วนัท่ีสอง อิสตนับลู ทบิลิซี IST-TBS TK-378 07.45-11.10 02.16 ชม. 
วนัท่ีเกา้ บาตมูี อิสตนับลู BUS- IST TK-383 17.45-19.10 02.15 ชม. 
วนัท่ีสิบ อิสตนับลู กรุงเทพฯ IST -BKK TK-064 20.55-10.10(+1) 09.24 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ-อิสตนับูล  

19.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 

แถว U เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน ์(TK) ประตูทำงเขำ้ที่ 9 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

22.50 น. “เหิรฟ้าสู่อิสตนับลู” โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK069 
(ใช้เวลาบินประมาณ 09.55 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบน

เคร่ืองบิน) 

 

วนัที่สอง อิสตนับูล-กรุงทบิลิซี  

05.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับลู ประเทศตุรกี เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 

07.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุทบิลิซี" โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK378 
(ใช้เวลาบินประมาณ 02.16 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบน

เคร่ืองบิน) 

 

11.10 น. ถึงสนามบิน กรุงทบิลิซี (TBILISI) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้... กรุงทบิลิซี (TBILISI) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่

ท่ีสุดของจอรเ์จีย ตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น ้ำคูรำ (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ำมตควำรี 

(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมี

ประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดย วำคตัง จอรก์ำซำลี 

(Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ี

ขึ้ นในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคม

และวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตรเ์มืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึง

ของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการ

ขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความ 

จากน้ันน าท่านขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนำริคำล่ำ (Narikala Fortress) ใหท่้าน

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
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ไดช้มป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบ

ของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสม า่เสมอกนั และต่อมาในราว

ศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศ์อูมัยยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก 

และต่อมาในสมัยของกษัตริยเ์ดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ีการสรา้ง

เพ่ิมเติมขึ้ นอีก ซ่ึงต่อมาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อม

แห่งน้ีว่า นำริน กำลำ (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (Little 

Fortress) และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะวา่เกิดแผ่นดินไหวและไดถู้ก

ร้ือท าลายไป น าท่านไปชมโบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church) เป็นโบสถท่ี์มี

ประวติัศาสตร์อยู่คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ า

มตควารี เป็นโบสถ์หน่ึงท่ีสรา้งอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ ซ่ึงเป็น

ประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษัตริยว์าคตัง ท่ี 1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้ง

ป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ีต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยาย

โดยกษัตริย์ เซน้ต์ เดมิท รีอัส ท่ี 2 ใหม้ีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ใน

นิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลาย และไดม้ีการก่อสรา้งขึ้ นอีกหลายครั้ง จน

ในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและก็ไดส้รา้งขึ้ นใหม่อีก 
บ่ำย รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  อำหำรพ้ืนเมือง 

 จากน้ันน าท่านแวะชม The Bridge of Peace สะพานคนเดินสไตลโ์มเดร์ิน

สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยใชเ้หล็กและกระจกใสสรา้งขา้มแม่น ้ามตควารี 

เพ่ือเช่ือมฝัง่เมื่อเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี มีความยาวประมาณ 150 เมตร 

ซ่ึงสะพานแห่งน้ีถือเป็นสญัลกัษณข์องทบิลิซียุคใหม่ 

น าท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน “ชำเดนี” (Shardeni Street)เป็นถนนคนเดิน
ย่านเมืองเก่าท่ีจะเป็นแหล่งรวมของรา้นอาหารพ้ืนเมืองรา้นกาแฟ ท่ีเต็มไป

ดว้ยผูค้น บริเวณน้ันจะมีบา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีท่ีโดดเด่น นอกจากด้าน

อาหารแลว้ยงัมีพ่อคา้แมค่า้น าส่ิงของต่างๆมาวางขายมากมาย 
จากน้ันน าท่านไปเดินเท่ียวชม ถนนรุสทำเวลี (Rustaveli) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่
ของเมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ินไอแบบยุโรป และอาคารท่ีถูกสรา้งขึ้ นท่ีมีรูปร่าง

ลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ีมีสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ

มากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็น

สินคา้พ้ืนเมืองอันหลากหลายใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัยและเลือกซ้ือ

สินคา้ต่างๆ 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 BW TBILISI หรือเทียบเท่ำ TBILISI 
วนัที่สำม กรุงทบิลิซี-อนำนูรี-คำซเบก้ี-กรุงทบิลิซี  

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้น

การทหารท่ีเรียกว่า Georgian Military Highway ไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยสหภาพโซ

เวียตในสมยัท่ีจอร์เจียตกอยู่ภายใตก้ารปกครองส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงั

ภมูิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขา คอเค

ซสัใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็นเสน้กั้น

พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย ระหว่างทางใหท่้านไดช้ม ป้อมอนำนูรี 

(Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่

ริมแม่น ้าอรกัวี ท่ีตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสรา้ง ขึ้ นใหเ้ป็น

ป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัท่ีถูกสรา้งไดอ้ย่าง

งดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพทิวทัศน์อัน

สวยงามของเบ้ืองล่างและ อ่ำงเก็บน ้ำซินวำลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมี

เขื่อนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรบัน าน ้าท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยงัเมืองหลวง พรอ้ม
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กบัผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 

จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมืองกูดำอูรี (GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกีรี

สอร์ทท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่ีมี

ความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ี

พกัผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียท่ีจะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือน

เมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา  

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อาหารพื้นเมือง 
 จากน้ันใหท่้านไดเ้ปล่ียนรถนัง่เป็นรถท่ีขบัเคล่ือน 4 ลอ้ เพ่ือเดินทางต่อไปยงั 

เมืองคำซเบก้ี (KAZBEGI) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็น

ช่ือ สเตพำนทส์มินดำ้ (Stepantsminda) หลงัจากนักบุญในนิกายออรโ์ธด๊อก

ช่ือ สเตฟำน ไดม้าพ านักอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ีส าหรบัจ าศีลภาวนาขึ้ นมา

เมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่น ้าเทอร์ก้ีท่ีมีความยาว

ประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 

เมตร ในฤดรูอ้นจะมีอุณหภมูิท่ีอยูป่านกลางมีความช้ืนและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 

14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ี

ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด น าท่าน

ไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) ซ่ึงถูกสรา้ง

ขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกนัว่า ทสมินดำ ซำมีบำ (Tsminda 

Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถ์ศกัด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่

ริมฝั่งขวาของแม่น ้าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบก้ี (การเดินทางมายงั

สถานท่ีแห่งน้ี ขึ้ นอยูก่บัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ี

ปกคลุมอยู ่และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด) ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบัไปยงัเมืองทบิลิซี 

  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พรอ้มชมกำรแสดงพ้ืนเมือง อาหารพื้นเมือง 
 BW TBILISI หรือเทียบเท่ำ TBILISI 
วนัที่สี่ กรุงทบิลิซี-คำเคซี-ซินำก้ี-กรุงทบิลิซี  

08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
09.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองเทลำวี (Telavi City) ท่ีตั้งอยู่ทางด้าน

ตะวนัออกเฉียงเหนือของทบิลิซี เป็นเมืองท่ีส าคญัและศูนยก์ลางการบริหาร

ของจงัหวดัคาเคต้ี ท่ีอยูท่างดา้นตะวนัออกของจอรเ์จีย เมืองน้ีตั้งอยู่บริเวณเชิง

เขาของทซิบกอมบอรี ท่ีมีระดับความสูงจาก ระดับน ้าทะเลประมาณ 500-

800 เมตร เมืองน้ีมีความสวยและช่ือเสียงในดา้นท่ีมีความเก่าแก่โบราณใน

ยุคของบรอนซ์ จนกระทัง่ตกมาถึงในศตวรรษท่ี 2 และต่อมาจนถึงใน 

ศตวรรษท่ี 10 ชาวอาหรบั อลั มกูาดาซีไดท้ าการบนัทึกเร่ืองราวของเมืองน้ีท่ี

มีความส าคญัต่อบริเวณคอเคซสั จากศตวรรษท่ี 10จนถึงศตวรรษท่ี 12 เมือง

เทลาวีไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นเมืองหลวงของอำณำจกัรคำเคตี้  (Kingdom of 

Kakheti) และต่อมาก็เป็นอาณาจกัรคาเคต้ี-เฮเรต้ี ซ่ึงไดช่ื้อว่า เป็นยุคทอง

ของรฐัจอรเ์จีย ใหท่้านไดช้มวิหำรบอดี (Bodbe Monastery) ซ่ึงตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี

ของเมืองซินาก้ี (Sighnaghi) เป็นวิหารของชาวจอรเ์จียนท่ีนับถือศาสนาคริสต์
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นิกายออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้ นในครั้งแรกราวศตวรรษท่ี 9 และต่อมาใน

ศตวรรษท่ี 17 ก็ได้มีการสร้างต่อเติมขึ้ นมาอีก จนกระทัง่วิหารแห่งน้ีมี

ความส าคญัและเป็นหน่ึงในวิหารท่ีจะมีน าท่องเท่ียวเดินทางมาท าพิธีแสวงบุญ    

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  อาหารพื้นเมือง 

 น าท่านไปเท่ียวขมความสวยงามของเมืองซินาก้ี ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและ

ศนูยก์ลางการปกครองเขตซินาก้ี ท่ีตั้งอยูใ่นตวัจงัหวดัหรือแควน้คาเคต้ี เมืองซิ

นาก้ีมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ2 ,200 คน ส่ิงท่ีส าคัญและเป็นแหล่ง

เศรษฐกิจของเมืองน้ี คือ การท าเหล้าไวน์ และยังมีการท าพรมท่ีเป็น

วฒันธรรมของชาวจอรเ์จียนตั้งแต่สมยัโบราณ จากน้ันน าท่านเท่ียวชมเมืองท่ี

เป็นธรรมชาติของการตกแต่งดว้ยลวดลายการก่อสรา้งท่ีสวยงาม  และชม

ก าแพงท่ีถูกสรา้งส าหรับการป้องกันตัวเมือง ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 18 

ซ่ึงเป็นก าแพงท่ีมีป้อมหอคอยถึง 23 หอท่ีมีความยาวประมาณ 4.50  กม. 

และยังถูกตั้งช่ือต่างๆตามช่ือของเมือง และยังมีประตูเขา้-ออกถึง 6 แห่ง 

ความกวา้งของก าแพง 1.50 เมตรและสูงประมาณ 4.50 เมตร จากน้ันน า

ท่านชมพิพิธภณัฑซิ์นำนดลัล่ี (Tsinandali Museum) อดีตเป็นบา้นของขุน

นางกวีในสมัยศตวรรษท่ี  19 ช่ือว่า  เอล็กซำนเดอร์ เชำชำวำดเซ่ 

(Alenxander Chavchavadze) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1835 เป็นสไตลอิ์ตาเล่ียน

ทั้งตัวอาคารและสวนภายในบา้นหลงัน้ี และในปี ค.ศ. 1947 บา้นแลว้สวน

แห่งน้ีได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์  เชาชาวาดเซ่เป็นขุนนางทหารท่ีมีบทบาท

ทางดา้นนักการทูตรวมทั้งการประดิษฐ์ดว้ย เคา้เป็นกวีผูม้ากความสามารถ

จนไดร้บัยกยอ่งวา่เป็น “บิดาแห่งความโรแมนติกแห่งจอรเ์จีย” พิพิธภณัฑแ์ห่ง

น้ีไดร้ับการบูรณะในปี ค.ศ. 2008 และในส่วนของหอ้งไดม้ีการบูรณะและ

ตกแต่งดว้ยเฟอรนิ์เจอรใ์นแบบศตวรรษท่ี 19  เชาชาวาดเซ่เป็นเป็นขุนนาง

จอร์เจียคนแรกท่ีผลิตไวน์จอร์เจียใส่ขวด และใชว้ิธีการการผลิตแบบยุโรป 

ภายในไร่องุ่นของเคา้ยงัมีการท าไวน์องุ่นขาวซินานดัลล่ีอีกดว้ย โรงกลัน่ไวน์

สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1835 มีไวน์ทั้งหมด 16,500 ขวด รวมถึงไวน์ Saperavi 

จากปี 1839 ซ่ึงมีการเก็บเก่ียวครั้งแรกท่ีซินานดัลล่ี น าท่านชมหอ้งเก็บไวน์  

จนกระทัง่สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองทบิลิซี   

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อาหารพื้นเมือง 
 BW TBILISI หรือเทียบเท่ำ  TBILISI 

วนัที่หำ้ กรุงทบิลิซี-มิทสเคตำ้-กอรี-บอรโ์จมี  

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
09.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมิทสเคตำ้ (MTSKHETA) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้น

เหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจงัหวดัคารท์ล่ีทางดา้นตะวันออก

ของจอรเ์จีย เมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และใน

ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิต้ี มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้น

ประวติัศาสตรม์ากมายหลายแห่ง จึงไดร้บักำรข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ.1994 

น าท่านไปชม วิหำรจวำรี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของ
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คริสต์ศาสนาออรโ์ธ ด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่

บนภเูขาท่ีมีแมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แมน่า้มิควารี และแม่น ้าอรกัวี

และถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคย

เป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนใน

บริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5  น าท่านไป

ชม วิหำรสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์อีกแห่ง

หน่ึงท่ีอยู่ในบริเวณของมตสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอรเ์จียออรโ์ธด๊อกถูกสรา้ง

ขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 11 โดยมีสถาปัตยกรรมของจอรเ์จีย 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) ซ่ึงอยู่ทางดา้นตะวนัตก 

ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. กอรี เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการ

ปกครองของจังหวดัชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ใหท่้านไดช้ม

ความสวยงามของเมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคัญทางดา้นทหารในยุค

กลางเป็นท่ีตั้งของกองก าลังท่ีอยู่บนถนนสายส าคัญท่ีเช่ือมกับทางด้าน

ตะวันออกและด้านตะวันตก นอกจากน้ันเมืองน้ียังเป็นเมืองบา้นเกิดของ 

โจเซฟ สตำลิน อดีตผูน้ าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็ก

ซำนเดอร ์นำดีรำซี ผูเ้ป็นนักออกแบบช่ือดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของ

โซเวียต น าท่านชม พิพิธภณัฑข์องสตำลิน (Museum of Stalin) ซ่ึงเป็น

สถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ พรอ้มทั้งเร่ืองราวต่างๆของสตาลิน 

และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต    

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองอุพลีสตซี์คห ์(UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูก

ท าข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อน

คริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือ

แถบหมูบ่า้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก 

ท าใหเ้กิดการพฒันาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เป็น

เมืองหน่ึงท่ีเป็นศูนย์กลางการค้า ได้ถูกสร้างขึ้ นในราว 1 ,000 ปีก่อน

คริสตกาล และต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวางใหท่้านไดช้มหมู่บา้นท่ี

ถูกสรา้งจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

คือ ส่วนใต ้ส่วนกลำง และส่วนเหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ท่ีสุด 

ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่

อาศยั นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต่้อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงคแ์ละทางแคบๆ 

และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยังส่วนต่างๆ ถ ้า

ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ ้า

ใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่งถึงแมจ้ะ

ใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลงัหรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย ซ่ึงบางท่ี

อาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีดา้นบน

ของสถานท่ีแห่งน้ีได้ถูกสรา้งเป็นยอดโดมด้วยหินและก่ออิฐ ซ่ึงต่อมานัก

โบราณคดีไดค้น้พบส่ิงต่างๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินและอญัมณี

ต่างๆ และยงัมีเคร่ืองเซรามิคส์และการแกะสลักท่ีสวยงาม ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ 

เหล่าน้ีไดถู้กน าไปไวท่ี้ในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี  
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น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองคูไทซี (Kutaisi) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นตะวันตก

เฉียงเหนือห่างประมาณ 150 กม. เมืองน้ีมีความเจริญเป็นอันดับสองรอง

จากทบิลีซี  

น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองบอร์โจมี  (Borjomi) ท่ีตั้ งอยู่ทางด้าน

ตะวนัออกเฉียงใตห้่างประมาณ 98 กม. เมืองน้ีมีความสวยงามท่ีเป็นสถานท่ี

ท่ีมีบรรยากาศอยู่ในหุบเขาทางดา้นใตข้องบริเวณพ้ืนท่ีตอนกลางของประเทศ

ซ่ึงมีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 15,000 คน บอรโ์จมี เป็นเมืองทีมีช่ือเสียง

ในดา้นน ้าแร่ เพราะมีล าธารน ้าท่ีใส บริสุทธ์ิท่ีไหลมาจากยอดเขำบำคูเรียนี 

(Bakuriani Mountain) ท่ีมีความสูงประมาณ 2,300 เมตร ท่ีถูกคน้พบโดย

นายทหาร รสัเซียในปี ค.ศ.1820 ต่อมาก็ไดม้ีการสรา้งท่ีพกัตากอากาศ และ  

ในปี ค.ศ.1890 ไดเ้ร่ิมมีการตั้งโรงงานผลิตและส่งออกน ้าแร่ท่ีมีช่ือเสียงเป็น 

1 ใน 3 ของโลกไปยงัประเทศต่างๆ กวา่ 40 ประเทศ    

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 BORJOMI PALACE หรือเทียบเท่ำ  BORJOMI 
วนัที่หก บอรโ์จมี-คูไทซี  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
 น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของอุทยำนบอรโ์จมี-คำรำเกำลี (Borjomi-

Kharagauli National Park) ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณหุบเขาของเทือกเขาคอเคซสัน้อย มี

พ้ืนท่ีประมาณ 5,300 ตร.กม. หรือ ประมาณรอ้ยละ 7.6 ของพ้ืนท่ีของ

ประเทศ ซ่ึงเป็นหน่ึงในอุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป สถานท่ีแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ น

ในปี ค.ศ.1995 และไดร้ับการดูแลส่งเสริมและพรอ้มกบัการสนับสนุนจาก 

รฐับาลของเยอรมนีและต่อมาก็เป็นของทางการจอรเ์จียในปี ค.ศ.2001 น า

ท่านขึ้ นกระเช้าเพ่ือชมความสวยงามของอุทยาน ชมวิวและทิวทัศน์ของ

ธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงของบอรโ์จมี   

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  อำหำรพ้ืนเมือง 
บ่ำย จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยังเมืองคูไทซี (Kutaisi) ท่ีตั้งอยู่ทางด้าน

ตะวนัตกเฉียงเหนือห่างประมาณ 150 กม. เมืองน้ีมีความเจริญเป็นอันดับ

สองรองจากทบิลีซี    ชมความสวยงามของเมืองคูไทซีซ่ึงมีช่ือเสียงทางดา้น

วฒันธรรมและไดร้บัการขึ้ นทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกโลก  ซ่ึงถา้ยอ้นกลบัไปเมื่อ

สมยัศตวรรษท่ี 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอำณำจกัรโคลคลิส 

(Empire of Colclis) และอำณำจกัรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ท่ีอยู่

ทางด้านของตะวันตกของประเทศ  น าท่านไปชม วิหำรจีลำตี  (Gelati 

Monastery) ซ่ึงไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 12 โดยกษัตริยผ์ูม้ีช่ือเสียง คือ 

กษัตรยเ์ดวิดที่ 5 (King David V) ในอดีตไดใ้ชเ้ป็น สถานท่ีศึกษาและ   

ศาสนสถานส าหรบัศูนยก์ลางการศึกษาและศูนยก์ลางวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียง   

เป็นสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมภาพจิตรกรรมฝาผนังจ านวนมากมายท่ีไดบ้อกเล่า

เก่ียวกับนักบุญและกษัตริยใ์นยุคต่างๆอยู่ภายในใจกลางของ วิหำรเวอรจ์ิน 

(Virgin Cathedral) ชมวิหำรบำกรำดี (Bagradi Cathedral) ไดถู้กก่อสรา้งขึ้ น

ในราวปลายศตวรรษท่ี 10 โดยกษัตริยบ์ากราด ท่ี 3 ซ่ึงเป็นกษัตริยอ์งคแ์รกท่ี
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ไดร้วบรวมแควน้ต่างๆของจอรเ์จีย สถานท่ีแห่งน้ีแมจ้ะถูกท าลายไปบางส่วน

โดยพวกเติรก์ในปี ค.ศ.1691 แต่ก็ยงัมีเหล่ือซากปรกัหกัพงัปรากฏอยู่  

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 TSKALTUBO SPA RESORT  หรือเทียบเท่ำ  KUTAISI 
วนัที่เจ็ด คูไทซี-บำตมีู  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองบำตูมี (Batumi) ระยะทางประมาณ 
268 กม.ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอะจาร่าท่ีปกครองตนเอง และตั้งอยู่

บริเวณริมฝั่งดา้นตะวนัออกของทะเลด า เมืองน้ีมีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 

200,000 คน เป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญัในดา้นการคา้และเป็นศูนยก์ลาง

การพาณิชย ์นอกจากน้ันยงัเป็นท่ีตั้งของเมืองในเขตรอ้นท่ีเต็มไปด้วยผลิตผล

ของพืชผัก ผลไมต่้างๆหลายอย่าง และท่ีส าคัญยงัมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

ส าคัญของเมือง  รวมถึงโรงงานต่อเ รือ ผลิตอาหารและยังมีการท า

อุตสาหกรรมเบาอีกหลายอย่าง ซ่ึงต่อมาดา้นเศรษฐกิจท่ีส าคัญของเมืองน้ี

กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2010 เมืองน้ีมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วพรอ้มกับการปรับปรุงเพ่ือใหเ้ป็นแหล่งสถานท่ี

บันเทิงส าหรับการพักผ่อน มีการสรา้งโรงแรม ภัตตาคาร ไนต์คลับและส่ิง

อ านวยความสะดวกต่างๆ มากมายหลายอยา่ง 

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 

น าท่านไปชมความสวยงามของเมืองท่ีเต็มไปดว้ยทิวทัศน์ของธรรมชาติอัน

งดงาม และยงัเป็นเมืองส าคญัท่ีมีท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณริมฝั่งทะเลด าดา้น

ตะวนัออก จากน้ันใหท่้านได ้ชมบรรยำกำศของบำ้นเรือนในย่ำนเมืองเก่ำ 

(Old Town) และชมอาคารท่ีไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงสรา้ง
ขึ้ นในรปูแบบของสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานกนัเป็นพิเศษท่ีมีความสวยงาม

น่ารกั ซ่ึงอาคารส่วนมากถูกตกแต่งขึ้ นมาดว้ยความเพอ้ฝันอนัเล่ือนลอย เป็น

รูปสิงโต และบางแห่งถูกสรา้งขึ้ นโดยไม่ทราบช่ือและท่ีมาจากนิทานโบราณ 

และท่ีน าความภูมิใจมาใหช้าวบาตูเมียน ก็คือ รูปของเด็กกับขลุ่ยตน้ออ้ (A 
boy with the reed-pipe) น าท่านเดินชม จตัุรสัเปียซซ่ำ (Piazza Square) 
หน่ึงในจัตุรัสส าคัญของเมืองบาตูมี ซ่ึงรายลอ้มดว้ยรา้นอาหารและโรงแรม

มากมายบนเน้ือท่ีกวา่ 5,700 ตารางเมตรใกลริ้มอ่าวทะเลด า สถาปัตยกรรม

โดยรอบนับวา่ไดแ้รงบนัดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท ้สังเกตไดจ้ากภาพโม

เสคและงานกระจกสีท่ีหาดไูดต้ามอาคารรอบจตุัรสั น าท่านแวะถ่ายรูปกบั รูป

ป้ันอำลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปป้ันพิเศษสูง 8 
เมตร ริมทะเลด าท่ีสามารถเคล่ือนไหวไดทุ้กๆ 10 นาที จุดประสงคท่ี์ถูกสรา้ง

ขึ้ นเพ่ือแสดงถึง ความรกัของหนุ่มสาวต่างเช้ือชาติและศาสนา และยงัแสดงถึง

สนัติภาพระหวา่งประเทศจอรเ์จีย และอารเ์ซอไบจานดว้ 

 

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 BW PREMIER BATUMI หรือเทียบเท่ำ  BATUMI 
วนัที่แปด บำตมีู  
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เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ป้อมโกนีโอ ้(Gonio Fortress) ป้อมปราการ

โบราณชายฝัง่ทะเลด า ใกลอ้าณาเขตประเทศตุรกี ถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือป้องกนัการ

รุกรานของอาณาจกัรออตโตมนัในอดีต นอกจากน้ียงัถูกเช่ือว่าเป็นสถานท่ีฝัง

ศพของนักบุญมัทธีอัส หน่ึงใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่ไดม้ีการขุด
เจาะสถานท่ีเพ่ือพิสจูน์แต่อยา่งใด เน่ืองจากค าสัง่หา้มของรฐับาลจอรเ์จีย เหตุ

เกรงวา่จะเป็นการท าลายโบราณสถานใหท้รุดโทรมลง 

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 

น าท่านล่องเรือริมฝั ง่ทะเลด ำของบำตูมี  ชมความสวยงามของทะเล 

บา้นเรือนท่ีถูกสรา้งขึ้ นตามแบบรูปทรงโบราณท่ีปลกูกนัอย่างสวยงามตามริม

ทะเล พรอ้มกบัรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ เป็นไร่สม้ พืชพนัธุ์ธัญญาหารและ

ต้นชา อิสระให้ท่านได้เท่ียวชมบริเวณทะเลด าจนกระทัง่สมควรแก่เวลา

รบัประทานอาหาร 

 

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 BW PREMIER BATUMI หรือเทียบเท่ำ  BATUMI 
วนัที่เกำ้ บำตมีู-อิสตนับูล  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศัยจนกระทัง่สมควรแก่เวลาเช็คเอา้ท์ออก

จากโรงแรมท่ีพกั 
 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 

น าทุกท่านเดินทาง สู่สวนพฤกษศำสตร์บำตู(BATUMI BOTANICAL 

GARDEN) ติดชายฝัง่ทะเลสีด า และเป็นหน่ึงในสวนพฤกษศาสตรท่ี์ ใหญ่ท่ีสุด

และรวยท่ีสุด ตั้งอยู่ 9 กิโลเมตรทางตอนเหนือของบาทูมิ Mtsvane Kontskhi 

ดา้นในประกอบดว้ยพืชพันธุ์หลายชนิดท่ีสวยงามของพืช สรา้งขึ้ น โดยนัก

พฤกษศาสตรช์าวรสัเซีย อนัเดรย ์Andrei Nikolayevich ซ่ึงในยุค1880 สวน

ทางเปิดเมื่อ 3 พฤศจิกายน 1912 และ เพ่ิง ฉลองรอ้ยปีสวนมีความสวยงาม

ตลอดทั้งปีแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตน้ไมแ้ละพุ่มไมจ้ะสวยและแบ่งบานในฤดู

ใบไมผ้ลิภายในมีพ้ืนท่ีกวา่ 111 ไร่ และเป็น แบ่งออกเป็นส่วนท่ีแสดงพนัธุพื์ช

จากส่วนต่าง ๆ ของโลก  

 

14.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินบำตมีู เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงกลบั  

17.45 น. “เหิรฟ้าสู่อิสตนับลู” โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK393 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 02.15 ชม.)  

19.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับลู ประเทศตุรกี เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 

20.55 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK064 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 09.24/รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัที่สิบ กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ  
10.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*.  
 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี  
 กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ 

จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 
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ค่าทวัรต่์อท่าน : 05 – 14 ธนัวำคม  2562  (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป) 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ลดท่านละ 

       62,900.- 
8,900.-        

62,900.- 
22,000.- 

ค่าทวัรต่์อท่าน : 23 ธนัวำคม 2562– 01 มกรำคม 2563  (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป) 
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ลดท่านละ 

       65,900.- 
9,900.-        

65,900.- 
24,000.- 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 30,000 บำท/ท่ำน 

(เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตาม

วนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับลู-ทบิลิซี-//บาตมีู-อิสตนับลู-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน

เตอรกิ์ส แอรไ์ลน์  (TK) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 40 ดอลลาร ์

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรค์นไทย ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 30 ดอลลาร ์
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้
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จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่าง 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัคา่มดัจ า  30,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : 

หนังสือเดินทำงไทยไม่ตอ้งท ำวีซ่ำ 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ 

ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้

หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
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หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง

ฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้และหา้ม

มีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ี่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย

ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไม่

แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


