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ทบิลิซ ี| คาซเบกี ้| อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point |  
พักบนสกีรีสอร์ทหรือพกับนคาซเบกี้ | บินสายการบิน Full service ระดับ 5 ดาว 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

จอร์เจีย Here We Go  

จอร์เจีย 6 DAYS 3 NIGHTS   

 เดินทาง กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 63  

ราคาแนะนำเริ่มตน้เพียง 35,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วันท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วันท่ี 2. อิสตันบูล – ทบิลิซี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูรี 

วันท่ี 3. ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี – อัพลิสต์ชิเคห์ – กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – ทบิลิซี 

วันท่ี 4. อนุสาวรีย์ประวัติศาสตรจ์อร์เจยี - ทบิลิซี – โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - วิหารศักดิ์สทิธิ์ของทบิลิซี - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า
ชมป้อมนาริกาลา  
วันท่ี 5. ทบิลิซี – มิสเคต้า - วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถ์เมเคตี – ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ้งห้าง East Point – สนามบิน – 

            อิสตันบูล 

วันท่ี 6. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
18.30 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบินเตอร์กิช 

แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 
21.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ TK 65 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันท่ี 16 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.45 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูลเวลา 04.10 น.*** 

วันที่ 2 
อิสตันบูล – ทบิลิซี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกี้  - นั่งรถ 
4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูร ี

05.12 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปล่ียนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ  

07.45 น. นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ TK 378  

***คณะเดินทางตั้งแต่วันท่ี 16 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 06.15 น. และเดินทางถึงทบิลิซีเวลา 09.35 น.*** 

11.10 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนั้น เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 
372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์
จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญใน
ฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโรป 
***คณะเดินทางวันท่ี 24-29 ต.ค. 62 เดินทางถึง เวลา 14.30 น.*** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทางหลวงที่สำคัญของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military 

Highway หรือเส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การ
ควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ ภูมิภาคนี้  ถนนแห่ง
ประวัติศาสตร์นี้เป็นเส้นทางที่จะนำท่านขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และ
เอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ท่ีมีความยาวประมาณ 1 ,100 กม. ท่ีเป็นเส้นกั้น
ระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอร์เจีย นำท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ 
Russia–Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึง
ความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทำมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพ
ประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม 
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่ง
เปล่ียนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้น 
เมืองนี้อยู่ห่างจากเมอืงหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
บนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซ
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เบกี้อีกด้วย จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) นำท่านชมความ
สวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วย
หินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศ
จอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี้ ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 2 ,170 เมตร (***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถ

เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม***) จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองกูดาอู
รี (Gudauri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พัก GUDAURI INN หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 
ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี – อัพลิสต์ชิเคห์ – กอรี – พิพิธภัณฑ์ของ
ท่านสตาลิน – ทบิลิซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีกำแพงล้อมรอบตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ถูกสร้างขึ้นในสมัย

ศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายในกำแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมีหอคอยทรง
ส่ีเหล่ียมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน ทำให้เห็นทัศนีย์ภาพทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการน้ี รวมถึงอ่างเก็บน้ำชิน

วารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานท่ีสำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งทำ
ให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกูดาอูรี ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่ อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบ
เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2 ,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วง
เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรสไวน์พื้นเมืองชั้นดีของประเทศจอร์เจีย 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลสิต์ชเิคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้
กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลดำและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบัน
สถานที่แห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สุด ประกอบไปด้วย
สถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย ถ้ำส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีห้องต่างๆ ซึ่ง
คาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ท่ีสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านท่ีสร้างขึ้นจากถ้ำนี้ตามอัธยาศัย 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนี้เป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตา
ลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความ
โหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวม
เรื่องราว และส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัด
แสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า  

วันที่ 4 
อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี – โรงอาบน้ำโบราณ – วิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - วิหารซีโอนี - เมืองเก่าทบิลิซี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชม
ป้อมนาริกาลา  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาด

ใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่ส่ือถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 
ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเ กี่ยวกับพระ
คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆของ
ประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี นำท่านชมทัศนียภาพ
บรรยากาศของเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำคูรา (Kura) หรือ

เรียกว่า แม่น้ำมิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์

กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งไอบีเรีย ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลีซี เป็นศูนย์กลาง
การทำอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ในส่วนของเส้นทางสายไหม และปัจจุบัน
ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่าง
ทวีปเอเชียกับยุโรป จากนั้นนำท่านชมโรงอาบน้ำโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้ำพุร้อนท่ี
มีแร่ถามะถัน ตามตำนานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กัซล่ีนกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงทำ
ให้ค้นพบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะคล้ายโรงอาบน้ำเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี  
 
 



 

  5    จอร์เจีย Here We Go จอรเ์จีย 6 DAYS 3 NIGHTS  by TK                                         [GQ3TBS-TK001] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนำท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของ

โบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานท่ีแห่งนี้ก็ได้มี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) 

ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มกีารสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งดว้ยกัน จนกระทั่งเป็น
โบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้และได้มีการบูรณะในชว่งศตวรรษที่ 17- 19 จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ของท

บิลิซี (Holy Trinity Cathedral) ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวง
ของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก  นำท่านเที่ยวชม
เมืองเก่าทบิลิซี (Old town) นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณ
ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนคร
เล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อ
ให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบน
เส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด  
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
**พิเศษพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของประเทศจอร์เจีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ** 

ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า  

วันที่ 5 
ทบิลิซี – มิสเคต้า - วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถ์เมเคตี – ช้อป
ปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ้งห้าง East Point – สนามบิน – อิสตันบูล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of 

Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 
20 กม. เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหน่ึงของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1994 นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก 
สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่
บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี (Mtkvari river) และแม่น้ำอรักวี (Aragvi river)  จากนั้นนำท่านชมวิหาร

สเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์
แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริ สต์ และให้
ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
จอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม นำท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ 
ในบริเวณเดียวกัน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังถนนจาน ชาเดอนี่ (Jan sharden street)  เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็น
แหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปล่ียนชื่อ ถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่
นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟมากมาย บริเวณนี้จะ
มีบ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้านำส่ิงของต่างๆมาวางขายมากมาย  ให้ท่านได้
อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังห้าง East Point ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม

มากมาย 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 

 ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
18.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงอิสตนับลู โดยสายการบนิเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 383 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันท่ี 16 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 17.25 น. และเดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล เวลา 19.00 น.*** 

19.45 น. เดินทางถงึกรุงกรุงอิสตันบูล รอเปล่ียนเครื่อง 

20.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ TK 64 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันท่ี 16 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 20.15 น. และเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 09.50 น.*** 
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วันที่ 6 กรุงเทพฯ 
10.15 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ   

 

 

ราคาแนะนำเริ่มต้นเพียง 
  จอร์เจีย Here We Go จอร์เจีย 6 DAYS 3 NIGHTS 

โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์  (TK) 

กำหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ป ี
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันท่ี 02-07 ก.พ. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 13,915.- 4,900.- 

วันท่ี 05-10 มี.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 14,915.- 4,900.- 

วันท่ี 07-12 มี.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 14,915.- 4,900.- 

วันท่ี 16-21 เม.ย. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 14,915.- 4,900.- 

วันที่ 27เม.ย.-02 พ.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 14,915.- 4,900.- 

วันที่ 28เม.ย.-03 พ.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 14,915.- 4,900.- 

วันท่ี 01-06 พ.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 13,965.- 4,900.- 

วันท่ี 02-07 มิ.ย. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 13,965.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
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อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (24 USD) 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 USD) 
 
 

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเกบ็ค่ามดัจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 


