
 
 



 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

23.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองบาทูมี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK69 

(23.00-05.10(+1)) / TK390 (06.55-09.40) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 13.40 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินอสิตนับูล ประเทศตรุกี 

 2 บาทูม-ีถนนเลียบชายหาดบาทูมี-อนุสาวรียอ์าลีและนีโน่-ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด า 



 

 จัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ตกึ Alphabetic Tower 
09.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองบาทูมี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นชา้

กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) เมืองบาทูมี(Batumi) เมืองริมทะเลบนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า เป็น
เมืองหลวงของอตัจารา(Ajara) เป็นสาธารณรฐัอิสระที่ปกครองตนเอง อยู่ทางดา้นตะวนัตกของประเทศ
จอรเ์จีย ครอบคลมุพืน้ที่บริเวณกวา้ง น าท่านสู่ถนนเลียบชายหาดบาทูมี(Batumi Promenade) ถนน
เลียบชายหาดที่ยาวถึง 6 กิโลเมตร สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1884 ประดับดว้ยน า้พุงดงามตลอดสาย และเป็น
ถนนที่ยาวที่สดุบนชายหาดทะเลด า ทศันียภาพผสมผสานวิวภเูขาและวิวทะเล น าชมแลนดม์ารก์ส าคญั 
ๆ ตลอดถนน ชมอนุสาวรียอ์าลีและนีโน่(Ali and Nino Monument) เป็นสถาปัตยกรรมโลหะสมัยใหม่ 

ท าดว้ยเหล็ก เคลื่อนไหวได ้ความสงูประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปินชาวจอรเ์จีย Tamara Kvesitadze ที่
บอกเลา่เรื่องราวความรกัและความเศรา้ของ อาลี หนุ่มมสุลิม กบัเจา้หญิง นิโน แห่งจอรเ์จีย หลงัจากถูก
กองทพัโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนกัเขียนชาวอาเซอรx์ไบจาน นอกจากนีย้งัมีความพิเศษคือรูป
ป้ันนี ้จะขยับเขา้หากันในเวลา 19.00 น.ของทุกวัน ถ่ายรูปกับ หอคอยชิงช้าสวรรค(์Ferris Wheels 

Tower) ที่ตัง้รมิทะเล  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาทูมี ชมความสวยงามของทะเล บา้นเรือนที่ถูกสรา้งขึน้ตามแบบ
รูปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พรอ้มกับรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ เป็นไร่สม้ พืช
พนัธุธ์ัญญาหารและตน้ชา อิสระใหท้่านไดเ้ที่ยวชมบรเิวณทะเลด า 
**การล่องเรือนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม** 
น าท่านสู่จัตุรัสเปียเซซ่า(Piazza Square) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่าบาทูมี(Batumi Old Town) สรา้ง
ขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารที่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอรเ์จีย Vazha Orbeladze ที่สรา้ง
ดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี ้
ไดเ้ริ่มปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง และเลือกซือ้ของฝาก
พืน้เมือง น าท่านถ่ายรูปดดา้นหนา้ตึก Alphabetic Tower เป็นตึกสงูตระหง่า เป็นแลนดม์ารค์ที่ส  าคัญ
ซึ่งสามารถขึน้ไปชมวิวดา้นบนได ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บบตึก Alphabetic Tower ทีส่ามารถมองเหน็ทะเลได้ชมวิวของทัง้
เมืองบาทูมีได้แบบ 360 องศา 

พักที ่Hotel The Grand Gloria - Lake View Batumi หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
(ทีพ่กัตดิทะเลด า) 

 



 

 3 บาทูม-ีคูไตซี-อารามจีลาติ-มหาวหิารบากราต-ิวารด์เซีย-ถ า้โบราณ-บอรโ์จมี-สวนบอรโ์จม ี
 ขึน้กระเช้าสู่จุดชมวิว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี(Kutaisi) เมืองนีม้ีความเจริญเป็นอันดับสองรองจากทบิลีซี ชมความ
สวยงามของเมืองคไูทซีซึ่งมีชื่อเสียงทางดา้นวฒันธรรมและไดร้บัการขึน้ทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกโลก ซึ่งถา้
ยอ้นกลบัไปเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12-13 ไดเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส (Empire of 
Colclis) และอาณาจักรอีเมรีเทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทางดา้นของตะวันตกของประเทศ น า
ท่านชมอารามจีลาติ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมือง ถูกคน้พบในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 12 
โดยทางองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจีลาตินีข้ึน้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณ
อารามแบ่งเป็นสองสว่นคือโบสถเ์ซนต ์นิโคลาส (St. Nicholas) และโบสถเ์ซนต ์จอรจ์ (St.George) โดย
ในโบสถ์เซนตน์ิโคลัสนั้น มีภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงามตระการตามากมายหลายภาพเล่ าเรื่องราว
เก่ียวกบัคริสตศ์าสนา ที่ยงัคงอยู่ในสภาพสมบูรณ ์โดยบริเวณตรงโดมขนาดใหญ่ของโบสถซ์ึ่งเป็นภาพ
พระแม่มารีนัน้ ใชก้ระเบือ้ง โมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 ลา้นชิน้ น าท่านชมมหาวิหารบากราติ
(Bagradi Cathedral) ตั้งชื่อตามพระเจ้าบากราตที่  3 กษัตริย์ผู ้ทรงรวมจอรเ์จีย สร้างขึน้ในปลาย
คริสตศ์ตวรรษที่ 10 โดยมหาวิหารแห่งนีแ้มจ้ะถูกพวกเติรก์ท าลายไปบางส่วน แต่ซากปรกัหักพังของ
โบสถก์็ยงัปรากฏจนถึงทุกวนันี ้โดยไดม้ีการบูรณะมาโดยตลอด ซึ่งสะทอ้นถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางได้
อย่างเดน่ชดั และสวยงามอย่างยิ่ง 



 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองวาร์ดเซีย(Vardzia) อยู่ตอนใตสุ้ดของจอรเ์จีย ห่างจากชายแดนตุรกีเพียง 13 
กิโลเมตร น าท่านชมถ า้โบราณ(Vardzia Cave) ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 11 แบ่งออกเป็นสว่นที่อยู่อาศัย
และส่วนอารามสงฆ ์โดยถ า้เหล่านีถู้กขุดเจาะเป็นโพรงทางฝ่ังซา้ยของแม่น า้ เพื่อหลบหลีกการคุกคาม



 

ของกองทพัมองโกล ลดหลั่นกนัลงไปถึง 19 ขัน้ โดยในยุครุ่งเรือง มีถ า้กว่า 3,000 คหูา และมีคนอาศัย
อยู่ถึง  50,000 คน! นอกจากนั้น นครถ ้าแห่งนี ้เ ป็นที่ตั้งของ  โบสถ์แม่พระแห่งพระบุตรเสด็จสู่
สวรรคาลยั (The Church of Dormition) หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลตข์องจอรเ์จียดว้ย 
น าท่านเดินทางสู่เมืองบอรโ์จมี(Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ทางในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศ
จอรเ์จีย มีประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 15,000 คน ที่มีชื่อเสียงระดบัโลกในเรื่องน า้แร ่โดยน า้แรย่ี่หอ้บอรโ์จมี
ไดม้ีการบรรจุ ณ ธารน า้แร่บริสทุธิ์ท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคเุรียนี(Bakuriani Mountain) และส่งออกไป
ขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกนัว่าจะท าใหม้ี สขุภาพแข็งแรงและสามารถรกัษา
โรครา้ยได ้น าท่านเขา้ชมสวนบอรโ์จมี(Borjomi City Park) สถานที่ท่องเที่ยวและพกัผ่อนของชาวเมือง

บอรโ์จมีที่นิยมมาเดินเลน่และผ่อนคลายโดยการแช่น า้แรใ่นวนัหยุด จากนัน้น าท่านขึน้กระเช้าสู่จุดชม
วิวบนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมี อิสระใหท้่านเก็บภาพวิวทิวทศันธ์รรมชาติจากมมุสงูตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Crowne Plaza Borjomi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 4 บอรโ์จมี-กอรี-พพิธิภณัฑข์องท่านสตาลนิ-อัพลิสตช์ิเคห-์ทบลิิซี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองกอรี(Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิด
ของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษ
ที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี ้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้น าท่านชม
พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน(Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารที่สตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑส์ตาลิน มีการจดัแสดง
ชีวประวติัของสตาลิน ตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอัพลิสตช์ิเคห(์Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่นฐาน
ในดินแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียไปยงั
ทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง 

และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหินและ
เจาะลึกเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศัย ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่า
เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่านอิสระชมหมู่บา้นที่สรา้งขึน้
จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ริมฝ่ังแม่น า้ครูา(Kura) เมืองนีถู้ก
สรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาลี กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ในคริสตศตวรรษที่ 4 ปัจจุบนัทบิลิซี



 

เป็นศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรเ์ป็นจุดตัดระหว่างทวีป
เอเชียกบัทวีปยโุรป  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 5 ทบลิิซี-ย่านเมืองเกา่ทบลิิซี-ขึน้กระเช้าขมป้อมนารกิาลา-วิหารศักดิสิ์ทธิท์บลิิซ ี
 สะพานสนัติภาพ-โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จีย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ปอ้มปราการหินโบราณขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษท่ี 4 ผ่านผูป้กครอง
มาหลายยุคหลายสมยัที่ต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศอ์มุยัยัด
ของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 7  ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชื่อใหใ้หม่ว่า Narin Qala 
แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบน
เสน้ทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีไดย้ากที่สุด น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี
(Holy Trinity Cathedral) ที่เรียกกนัว่า Sameba เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่



 

ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สงูที่สดุ อนัดบัที่ 3 
ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมสะพานสันติภาพ(The Bridge of Peace) ขา้มแม่น า้ครูาเพื่อเชื่อมระหว่างตวัเมืองเก่า และ
ตวัเมืองใหม่ของทบิลิซี สะพานสรา้นจากเหล็กและกระจกใส เปิดใชง้านครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ไดร้บั
การยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามออกแบบโดยสถาปานิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ 
Michele De Lucchi โครงสรา้งถูกออกแบบและสรา้งที่ประเทศอิตาลี และไดน้ าเขา้มาโดยรถบรรทุก 



 

200 คนั เพื่อเขา้มาติดตัง้ในเมืองทบิลิซี น าท่านชมเดอะ โครนิเคิล ออฟ จอรเ์จีย (The Chronicle of 

Georgia) อนสุรณส์ถานที่มีการบนัทึกเรื่องราวต่างๆ ในหนา้ประวติัศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียเอาไวบ้น
เสาขนาดใหญ่จ านวนถึง 16 ตน้ ซึ่งเสาแต่ละตน้นัน้มาในไซสใ์หญ่ยกัษ์ที่มีขนาดราวสิบคนโอบ และสงู
ถึง 35 เมตร และดว้ยท าเลที่ตัง้ซึ่งอยู่บนภูเขา จากบริเวณนีคุ้ณจึงสามารถมองเห็นทิวทัศนข์องเมืองท
บิลิซี ไดแ้บบเต็มๆ ที่ใหค้วามรูส้กึต่ืนตาต่ืนใจและยิ่งใหญ่ชวนตะลงึ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที ่Hotel Courtyard by Marriott Tbilisi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 6 ทลิบซิี-ป้อมอันนานูร-ีอ่างเก็บน า้ชินวารี-กดูาอูรี-คาซเบกี ้
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางชมป้อมอันนานูรี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ที่มีก าแพงล้อมรอบ ริม
แม่น า้อรกัวี ถูกสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง 
ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทศันียภ์าพ
ทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้ รวมถึงอ่างเก็บน ้าชินวารี(Zhinvali 



 

Reservoir) และยงัมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ส  าคญัส าหรบัน าน า้ที่เก็บไวส้่งต่อไปยงัเมืองหลวงและใชผ้ลิต
ไฟฟ้า ซึ่งท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน า้ไวด่ื้มใช ้
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี(Gudauri) เมืองสกีรีสอรท์ที่มีชื่อเสียง ตัง้อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา
ของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ป็นแหล่งที่
พกัผ่อนเลน่สกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางชม
ทิวทัศนอ์ันสวยงาม ตามทางเสน้ทางหลวงที่ส  าคัญของจอรเ์จียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway 
หรือเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคัญที่สดุที่ถูกสรา้งขึน้ในสมัยที่จอรเ์จีย
อยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทือกเขาคอเคซัสจาก
รัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี ้ ถนนแห่งประวัติศาสตรน์ี ้เป็นเส้นทางที่จะน าท่านขึน้สู่ เทือกเขาคอเคซัส
(Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เป็นเส้นกั้น
ระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอรเ์จีย น าท่านแวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia–

Georgia Friendship Monument) อนุสรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อ



 

เฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอรจ์ีเอฟสกี และความสมัพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต
และจอรเ์จีย จดุชมวิวนีถื้อเป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของจอรเ์จีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองคาซเบกี(้Kazbegi) หรือปัจจบุนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepantsminda) 
ชื่อนีเ้พิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโ์ธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศัยและ
ก่อสรา้งสถานที่ส  าหรบัจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร 
เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซสั(Caucasus) 

ที่ส  าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทศันท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอี้ก
ดว้ย จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อเขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) 
น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี(้Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเม
บา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช์ื่อดงักลาง
หุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคัญหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดับ
ความสูงจากน า้ทะเล 2,170 เมตร (ในกรณีที่มีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  



 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Room Hotel Kazbegi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
(โรงแรมแสนโรแมนตกิตดิเทอืกเขาคอเคซสั ววิสวยแสนลา้น) 

 7 คาซเบกี-้ทลิบซิี-ช้อปป้ิง จานชาเดอน่ี-โบสถเ์มเคต-ีสนามบนิทบลิิซ ี

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

น าท่านเดินกลบัสู่เมืองทบิลิซี(Tbilisi) น าท่านสู่ถนนจาน ชาเดอน่ี(Jan sharden street) เป็นถนนคน
เดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนยร์วมทางสงัคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ 
ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนน
สายนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารพืน้เมือง รา้นกาแฟมากมาย บริ เวณนีจ้ะมีบา้นเมืองเก่าในแบบท
บิลิซีที่โดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแลว้ยงัมีพ่อคา้แม่คา้น าสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ใหท้่านได้
อิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัห้าง East Point ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาด
ใหญ่ ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, 
COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI 
SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอื่นๆอีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านชมโบสถเ์มเคตี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่
บรเิวณรมิหนา้ผาที่เบือ้งล่างเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถกูใชเ้ป็นป้อมปราการ และที่พ านกัของกษัตริย ์

ในบรเิวณเดียวกนั น าท่านออกเดินทางกลบัสู ่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) 
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

17.30 น. ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซี กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์(TK) เที่ยวบินที่ TK383 

(17.30-19.00) / TK68 (01.45(+1)-15.25) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 18.55 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินอสิตนับูล ประเทศตรุกี 

 8 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
15.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 



 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
ศกุร-์ศกุร ์ 12-19 สิงหาคม 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 
ศกุร-์ศกุร ์ 09-16 กนัยายน 65 58,999.- 58,999.- 9,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร ์
ทัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 23 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
อัตราไม่รวม 
1. ค่าทิปคนขบัรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ: บรกิารไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 
กลบัถึงไทย ค่าที่พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใชจ้่ายไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ 
ดรูายชื่อโรงแรม SHA+ ไดท้ี่ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list


 

 



 

 



 

 



 

 


