
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: GTK02 FANTASTIC GEORGIA 7D4N BY TK 

FANTASTIC GEORGIA 7วนั 4คนื 
จอร์เจีย บาทูม่ี คูทาอีซี กอรี มิสเคด้า คาซเบกิ ทบิลิชิ 

ตะลุยส ารวจสถาปัตยกรรมและความสวยงามตามเส้นทางธรรมชาติ 
เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES ฟรี !! น ้าหนัก 30 กก. 

 ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาทมูีชมความสวยงามของทะเล และบา้นเรือนทรงโบราณริมทะเล  
 ประตมิากรรม Ali and Nino เล่าถึงความรักทีแ่สนอาภัพ ชายหนุม่ชาวมุสลมิ และ หญิงสาวชาวจอร์เจีย 
 นั่งรถ Four-Wheel เยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส 
 นั่งกระเช้าเคเบลิคาร์ชมวิวเมืองจอร์เจีย และนั่งกระเชา้ไฟฟา้ชมปอ้มนาริกาลา 
 ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก่แห่งจอร์เจีย ต้ังอยู่ริมแมน่ ้า Aragvi 

  
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็กอายุ 
(INF) 0-2 ปี พักเดี่ยว ที่นัง่ หมายเหต ุ

07-13 กันยายน 65 47,888 

9,500 
พักเดี่ยว  
เพ่ิม 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 ธนัวาคม 65 47,888 20 



◼ 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 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้าน
เอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง  

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

 

 

05:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเคร่ืองโดย สายการบิน TURKISH 
AIRLINES 

06:55 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี ประเทศจอร์เจีย เที่ยวบินที่ TK390 
09:40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี ประเทศ

จอร์เจีย น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
พิธีการทางศุลกากร น าท่านเดินทางไปสู่ เมืองบาทูมี่ 
(Batumi) เ มื อ งหลวงของ รัฐอั ดจ า ร า  (Ajara) 
สาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองในประเทศจอร์เจีย 
ตั้งอยู่บนริมทะเลบนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า 
(Black Sea) เมืองนี้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงจนได้รับ
ฉายาว่าเป็น “The Las Vegas of the Black Sea หรือ 
ลาสเวกัสแห่งทะเลด า’’ ถึงจะเต็มไปด้วยความทันสมัย 
แต่ก็ยังมีธรรมชาติและความเก่าแก่หลงเหลืออยู่
มากมาย น าทุกท่านเดินทางสู่  ป้อมโกนิโอ (Gonio 
Fortress) คือป้อมที่เก่าแก่ที่สุดในจอร์เจีย ต้ังอยู่ทาง
ภาคตะวังตกเฉียงใต้ของประเทศ หมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้ง
ขึ้นในศตวรรษ 7-8 ก่อนคริสตกาล ป้อมโกนโิอ สร้างขึ้น
เพ่ือใช้เป็นป้อมปราการของชาวโรมันใน  ป้อมแห่งนี้มี
ความยาวทั้งหมด 900 เมตร ก าแพงสูง 5 เมตร และ
หอคอย 18 แห่งที่สูง 7 เมตร เป็นหนึ่งในจุดหมายที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยียนอีกด้วย อิสระให้ท่านช้
อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ ตลาดท้องถิ่น ตลาดนัดในเมืองบาทูมี ขายของพ้ืนเมืองทั่วไปของประเทศจอร์เจีย เช่น 
อาหาร ขนม ผัก ผลไม้ และของพ้ืนเมือง 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเปียเซซ่า (Piazza Square) เมืองบาทูมี แหล่งท่องเที่ยวส าคัญใจกลางเมือง 
สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze ที่
สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้
เร่ิมปรับปรุงเพ่ือให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง ซ่ึงประกอบไปด้วยภัตตาคาร 
โรงแรม ไนท์คลับ และอื่นๆ ไปชมความสวยงามที่ ประติมากรรม Ali and Nino ที่ตั้งอยู่ในเมืองบาทูมี รูปปั้ น 

  วันที่หนึง่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  
 

  วันทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับลู – ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี่ – เมืองบาทูมี่ - ป้อมโกนิโอ -จัตุรัสเปีย 
                             เซซ่า – ประติมากรรม Ali and Nino                                                                                อาหาร เที่ยง,เย็น                 

 



ชาย หญิง ที่ถูกแกะสลักจากเหล็ก มีความสูงถึง 8 เมตร นับว่าเป็นรูปปั้ นที่สูงมาก 
จนต้องแหวนหน้ามองกันเลยทีเดียวประติมากรรมนี้ ถูกออกแบบมาให้มีความ
น่าสนใจและแปลกประหลาด แบบที่ไม่เคยมีที่ไหนท ามาก่อน สร้างขึ้นโดยศิลปินที่ชื่อ
ว่า Tamara Kvesitadze โดยการสร้างรูปปั้ นนี้ Tamara ได้รับแรงบัลดาลใจจา
กนวนิยายชื่อดัง เร่ือง Kurban ที่เนื้อเร่ืองเล่าถึง ความรักที่แสนอาภัพของ Ali 
ชายหนุ่มชาวมุสลิม และ Nino หญิงสาวชาวจอร์เจีย ที่เป็นคริสเตียน ซ่ึงทั้งคู่ได้
พรัดพรากจากกันเนื่องจากการรุกรานของโซเวียต 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  
 ที่พัก:  Hotel in Batumi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)  
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือริมฝ่ังทะเลด าของบาทูมี ชม
ความสวยงามของทะเล และบ้านเรือนโดยรอบที่ถูก
สร้างขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่าง
สวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วย
ธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชา 
อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบริเวณทะเลด า **การล่องเรือ
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ 
ท างบ ริ ษัทขอปรับ เปลี่ ยน โปรแกรมตามความ
เหมาะสม** จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดท้องถิ่น 
อิสระให้ท่านชอปป้ิงตามอัธยาศัย ได้เลือกซ้ือขนม เคร่ืองประดับอีนาเมล ขนมคูซเซลา่ ไวน์ และวอดก้า หรือของ
พ้ืนบ้านประจ าเมืองไปเป็นของที่ระลึกได้เลย 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคูทาอีซี (Kutaisi) เป็น
หนึ่งในเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดใน
โลก เมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สามใน
ประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของแคว้นอีเมเรทีทาง
ภาคตะวันตกของประเทศ ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ารีออนี ห่าง
จากกรุงทบิลซีีไปทางทศิตะวันตกประมาณ 221 กิโลเมตร 
พาทุกท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ธรรมชาติ (Prometheus 
cave) ถ ้านี้ถูกค้นพบและศึกษาโดยนักส ารวจถ ้าชาว
จอร์เจีย Mr. Jumber Jishkariani และสมาชิก ในช่วง
ต้นทศวรรษ 1980 ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการเปลี่ยนถ ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยว ภายในปี 1989 มีการ
วางเส้นทางเดินเท้าในถ ้าเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสร้างบันไดและทางเดิน และอุโมงค์ยาว 150 
เมตรถูกเจาะออกที่ทางออก และเร่ิมการก่อสร้างอาคารช้ันล่าง ถ ้ามีไฟส่องสว่างช่ัวคราว เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ เร่ิมเข้ามาเย่ียมชมมากข้ึน 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)  
 ที่พัก:  Hotel in Tskhaltubo 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 

 

  วันที่สาม เมืองบาทูมี – ล่องเรือริมฝั่ งทะเลด า - เมอืงคูทาอีซี - อนสุาวรีย์ธรรมชาติ             อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                 

 



 
 
 
 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6)  
น าท่านเดินทางไปที่ Uplistsikhe เพ่ือเข้าชม Cave house เมืองถ ้าโบราณ ตามภาษาจอร์เจียแปลว่า “ป้อม
ปราการของขุนนาง” ซ่ึงเมืองถ ้าแห่งนี้ต้ังอยู่บนหิน
ผา ใช้การก่อสร้างด้วยการขุดและเจาะจนเกิดเป็นถ ้า
เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ า ศั ยขึ้ น ม า  เ ป็ น สมบั ติ ท าง
ประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย ความสวยงามของวิว
ธรรมชาติที่มองเห็นได้จากที่นี่แล้ว สถานที่แห่งนี้ยัง
ถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน ถือก าเนิดมาในยุคโบราณ ถึงจะเป็นแค่ห้อง
หินที่มีเพียงแค่โครงสร้างก็ต้องทึ่งกับความสามารถ
ของมนุษย์ในยุคโบราณ แม้จะไม่ได้มีเคร่ืองมือที่ช่วย
ทุ่นแรงเหมือนยุคปัจจุบัน แต่ก็สามารถสร้างทั้งห้องต่าง ๆ วิหาร รวมไปถึงโรงละครที่กว้างขวางและใหญ่โต
ข้ึนมาได้ เนินด้านบนก็จะท าให้มองเห็นทัศนียภาพที่เป็นพ้ืนดินสีเขียวชะอุ่มและมีแม่น ้าตัดผ่านซ่ึงมีความ
สวยงามมาก รวมไปถึงพ้ืนที่หินอันโล่งกว้างก็ท าให้เราได้เห็นภาพอันงดงาม 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  
พาทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้น าสหภาพโซ
เวียต ซ่ึงจอร์เจียคือหนึ่งในประเทศในการปกครองของ
โซเวียตเมื่อในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคารเก่าจ าลอง
บรรยากาศสมัยที่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่ ส่ิงของเคร่ืองใช้ 
โต๊ะท างาน ภาพถ่าย และรวบรวมชีวประวัติต่างๆ ของ
โจเซฟ สตาลิน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ภายใน
บริเวณพิพิธภัณฑ์ ยังมีบ้านที่ท่านเคยใช้ชีวิตในวัยเด็ก 
มีรถไฟที่ท่านเคยใช้งาน เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มชีีวิต ได้ทั้ง
ความรู้ ได้ทั้งความรู้สึก เป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจเมื่อ
มาจอร์เจีย จากนั้นพาท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี 
(Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่  11 
โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักด์ิสิทธิ์
ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ 
Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ 
อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความ
เชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มา
เป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจยีเมือ่ป ีค.ศ.337 และถอื
เป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่ สุดของ
ประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่าง
งดงาม น าพาทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองทบิลิชิ Tbilisi  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)  
  ที่พัก:  Hotel in Tbilisi 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคยีงกนั    
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
 

  วันที่ส่ี  Uplistsikhe -เมืองถ ้าโบราณ-พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลนิ-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองทบิลิชิ Tbilisi 
                                                                                                                                                                    อาหาร เช้า, เทีย่ง, เย็น                 

 



 
 
 
 

 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9)  

น าทุกท่านเดินทางไปชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ป้อมปราการนี้ มี
ก าแพงล้อมรอบ ต้ังอยู่ริมแม่น ้า Aragvi หนึ่งในแม่น ้าสายส าคัญของประเทศจอร์เจีย จากมุมสูง เราจะ
มองเห็นวิวสวยๆของอ่างเก็บน ้าและภูเขาที่ล้อมรอบ 
ที่นี่สร้างโดย Duke of Aragvi ช่วงศตวรรษที่ 16-17 
เพ่ือเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในสงคราม ด้านในมี
โบสถ์และหอคอยที่ถูกสร้างไว้อย่างอลังการส่วน
ข้างล่างเป็นอ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) 
ไว้ส่งต่อน ้าไปยังเมืองหลวง เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 
จากนั้นเก็บภาพกับ อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย–
จอร์เจีย (Friendship Monument) หรือ อนุสาวรีย์ 
สนธิสัญญาจอร์จีฟสค์ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 
1983 เ พ่ื อ เฉลิ มฉลองครบรอบสอง ร้อยปี ของ
สนธิสัญญาจอร์จีฟสค์และมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่าง
โซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย อนุสาวรีย์นี้ ตั้งอยู่
บนทางหลวงทหารจอร์ เจียระหว่างเมืองรีสอร์
ทสกีGudauriและทางผ่าน Jvari อนุสาวรีย์นี้เป็นหิน
ทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสร้างคอนกรีตที่มองเห็น
หุบเขา Devil's Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายใน
อนุสาวรีย์เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่
ครอบคลุมทั่วทั้งโครงสร้าง และแสดงให้เห็นฉาก
ประวัติศาสตร์จอร์เจียและรัสเซีย จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เทือกเขา Kazbegi ที่เป็นที่รู้จักจากสถานที่ที่
สวยงามในเทือกเขา Greater Caucasus และเป็นศูนย์กลางส าหรับนักเดินป่าและการปีนเขา จุดเด่นคือทุ่ง
หญ้าอัลไพน์และป่าไม้ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Kazbegi โดยรอบ 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)  
จากนั้นน าทุกท่านนั่งรถ 4WD (Four-Wheel รถที่สามารถรับมือกับถนนที่ขรุขระ ) เพ่ือเยี่ยมชมความ
มหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church หรือ Tsminda Sameba ซ่ึงที่นี่ก็เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออเธอร์ด็
อกซ์ ซ่ึงเป็นนิกายที่เก่าแก่และที่นี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่เก่าแก่มาที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกนี้  โบสถ์ที่สร้าง
ขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 นี้ตั้งอยู่บนภูเขา Kazbegi ที่มีความสูงถึง 2,170 เมตร แม้การเดินทางขึ้นมาค่อนข้าง
ยากล าบาก เพราะถ้าเดินเท้าขึ้นเขาต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง หรือถ้าใช้รถต้องใช้รถ 4W ขึ้นเขามาราว 
30 นาที แต่บอกเลยว่าคุ้มค่าและตะลึงเมื่อเห็นสถานที่นี้แน่นอน จนถึงสมควรเวลาแล้วพาทุกท่านเดินทางกลับ
สู่ เมืองทบิลิซี Tbilisi 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ห้า ป้อมอนานูรี -อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย จอร์เจีย- Kazbegi-นั่งรถ 4WD ชม Gergeti  Trinity Church-
เมืองทบิลซิี Tbilisi                                                                                                     อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                 

 



เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)  
  ที่พัก:  Hotel in Tbilisi 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคยีงกนั    
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12) 
น าพาทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองทบิลิชิ Tbilisi เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจียต้ังอยู่ริม
แม่น ้าคูรา มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน ทบิลีซีก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 5 โดยพระเจ้าวาคตังที่หนึ่งแห่ง
ไอบีเรีย และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นครได้ท าหน้าที่เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรและสาธารณรัฐจอร์เจีย 
ระหว่าง ค.ศ. 1801–1917 นครกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย โดยท าหน้าที่เป็นนครอุปราชหลวง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ตอนเหนือและใต้ของคอเคซัส
เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย 
และอยู่ใกล้กบัทางสายไหม ท าให้กลายเปน็ดินแดนกนั
ชนของมหาอ านาจของโลก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) ตั้งอยู่เหนือเนนิผา
สูงริมแม่น ้ามิทควารี (Mtkvari River) เมืองทบิลิซี 
ประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1278 - 1284 โดย
มี อ นุ ส า ว รี ย์ ท ร งม้ า ข อ งก ษั ต ริ ย์  Vakhtang 
Gorgasali ผู้สถาปนาทบิลิ ซี เป็นนครหลวง ตั้ ง
ตระหง่านอยู่คู่กันในอดีตโบสถ์ถูกท าลายและได้รับ
การบูรณะอยู่หลายคร้ังเคยถูกใช้เป็นคุกในยุคที่
ราชวงศ์ซาร์สปกครองและเปลี่ยนมาเป็นโรงละครใน
ยุคโซเวียต ซ่ึงได้รับการบูรณะล่าสุดปลายปี 1980 
เพ่ือเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของเมือง จากนั้นแวะ
ถ่ายภาพที่ สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) 
หรืออีกชื่อก็คือ Mshvidobis Khidi เป็นสะพานที่มี
ความยาวถึง 150 เมตร ใช้ข้ามแม่น ้าคูรา เพ่ือเช่ือม
ระหว่างตัวเมืองเก่า และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี 
โครงสร้างหลักของสะพานนี้ท ามาจากเหล็กและ
กระจกใส มีการเปิดใช้งานคร้ังแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มี
ความสวยงามช้ินหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โดยใครที่ไปเยือนสะพานนี้ในช่วงเวลากลางคืนถึงเช้ามืดก็จะได้เห็น
แสงสีที่สวยงามของสะพานแห่งนี้ สะพานนี้ออกแบบโดยสถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi 
โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ อิตาลี่ และ น าเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพ่ือเข้ามาติดตั้งในเมือง 
Tbilisi ที่ต้ังนั้นอยู่บนแม่น ้า Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง  
น าท่าน นั่งกระเช้าเคเบ้ิลข้ึนชมป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 
ซ่ึงนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด 
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซิตามอัธยาศัย 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13)  
14.00  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิช ิประเทศจอร์เจีย เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
17:30 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน TURKIST AIRWAYS เที่ยวบินที่ TK383 
19:00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

 
 
 

01:45 น.    น าทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ เที่ยวบนิที่ TK068 

  วันที่หก เมืองทบิลชิิ  - โบสถ์เมเตหค์ี (Metekhi Church) - The Bridge of Peace – นัง่กระเชา้เคเบ้ิลขึ้น 
                             ชมป้อมนาริกาลา- ท่าอากาศยานทบิลชิิ-   ท่าอากาศยานอิสตันบล ู                                อาหาร เช้า, เที่ยง  
 

 

วันทีเ่จ็ด         ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 



15:25 น.                 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

***************************** 
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 

หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  
2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วัคซีนพาสปอต์ (เลม่เหลอืง) ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว  
 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศจอร์เจีย ( update 16 มถินุายน 2565 ) 
 

ตัง้แตว่นัที ่16 มถินุายน 65 เปน็ตน้ไป ข้อบังคับในการเดนิทางเข้าประเทศจอร์เจยีไดถ้กูยกเลกิ ไมจ่ าเป็นต้องกกัตัว หรือ 
แสดงหลกัฐานการได้รับวัคซีน หรือ ลงทะเบียนการการเดนิทางล่วงหน้า  
 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี ้

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 าหรับคนตา่งชาติ ผู้เดนิทางต้องขอ Thailand Pass และมปีระกันสุขภาพตา่งชาติครอบคลมุ 10,000 USD   
► ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. กอ่น
เดินทางมาถึงประเทศไทย  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร้ังนี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 
► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  



- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท  
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดนิทางท่านจ าเปน็ตอ้ง
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นั้น 
 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะตอ้งมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหนา้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งให้บริษัทมฉิะนัน้ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที่ เกดิข้ึนจริงเช่น ค่าวี
ซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่ามดัจ าโรงแรม หรืออื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกดิข้ึน จริงเชน่ ค่าวีซ่า 
ค่ามดัจ าตัวเคร่ืองบนิ  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 
4. กรณีผู้เดนิทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าทา่น

สละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 
7. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดนิทางของนักทอ่งเทีย่ว 

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใชจ้่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหกัจากเงินค่าบริการทีต่้องจา่ย ทั้งนี้ ผู้
ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออืน่ๆ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกนั  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียวเพ่ิม) 

หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมอืงทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ตา่งๆ 
บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเยน็
ได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเปน็ Business Class ได้ และต้องเดนิทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลื่อนวัน
ได ้ใน กรณีทีท่า่นต้องการแยกวันเดนิทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หนา้ที่เพ่ือสอบถามราคาอกีคร้ัง และการจดัทีน่ั่ง
ของผู้เดนิทาง เปน็การจัดการภายในของสายการบนิ ทางบริษัทไมส่ามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  
6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. ค่าน า้หนกักระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถอืข้ึนเคร่ืองได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภัยเคร่ืองบนิตาม

เง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่กีารเรียกเก็บ และกรณีน า้หนกัสัมภาระเกินทา่นต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเกบ็  
8. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผู้เดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน

ประกนัภัย Group tour ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัย  โดยทั้งนีก้ารท าประกนันีจ้าก
บริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกนัเฉพาะอุบัติเหตุในการเดนิทางเทา่นัน้ 
แต่ทั้งนี้ ทา่นสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีทา่นต้องการซ้ือความ
คุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  



9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  จากทา่น 
3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
6.    ค่าพนกังานยกกระเปา๋ที่โรงแรม 
7. ค่าทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR หรือ ประมาณ 2,300บาท/ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแตค่วามประทับใจ  

 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/
ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกนัภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท า
ประกันนีจ้ากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุใน
การเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  
กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  



14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 


