
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GTK04 PARADISE GEORGIA 8วนั 5คนื 
เทีย่วจอรเ์จยี... ดนิแดนธรรมชาติแหง่หบุเขาอันงดงาม 

 

‘’นัง่รถ 4WD สู่ Gergeti Trinity Church โบสถเ์กา่กลางเทอืกเขาคอเคซสั’’ 
เทีย่วไฮไลท!์ เดอะโครนิเคลิ โบสถ์เมเตห์คี สะพานสันติภาพ ป้อมนาริกาล โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี ป้อมอนานูรี  

อนสุาวรียม์ิตรภาพ อทุยานแห่งชาติบอร์โจมิ โบสถ์ Gelati  เมืองถ า้โบราณ อนุสาวรีย์ธรรมชาติ วิหารสเวติสเคอเวรี มหาวิหารจวารี 
สุดฟนิ!! พักโรงแรมใน Gudauri หรรูะดบั 4 ดาว พร้อมวิวตระการตาของเทอืกเขาคอเคซัส 

 

เดินทางโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINE (TK) 
น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 30 Kg. + Carry on 7 Kg. 

 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็  
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

24-31 พฤษภาคม 2566 49,888  
 

ไมม่ีราคาเดก็ 
 (Infant ไม่เกนิ 2ปี 
12,500 บาท) 

 
 
 

7,500 

25  

07-14 มถิุนายน 2566 49,888 25  

21-28 มิถนุายน 2566 49,888 25  

12-19 กรกฎาคม 2566 49,888 25  

26 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2566 49,888 25  

16-23 สิงหาคม 2566 49,888 25  

23-30 สิงหาคม 2566 49,888 25  



 

◼ FLIGHT 
DEPARTURE:  TK069      BKK-IST     23.00-05.15  
  TK378       IST-TBS     06.30-09.45 
RETURN:   TK379       TBS-IST     10.35-12.05  
  TK058       IST-BKK     16.35-06.15 

 

 

20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน TURKISH 
AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง  

23.00 น.   น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองทบลิิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบนิ TURKISH AIRLINE (TK) เทีย่วบนิที่ TK069 

 

 

 
05.15 น.    เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตอิิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
06.30 น.   น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานทบลิิช ิโดย สายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) เที่ยวบนิที่ TK378 
09.45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย น าท่านผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร  จากนั้นน า
ท่านเดินทางไปถ่ายภาพสุดชิคที่ เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย (The 
Chronicle of Georgia) เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ซ่ึงเล่าถึง
เร่ืองราวต่างๆผ่านเสาหินขนาดใหญ่จ านวน 16 ต้น โดยเสาหินแต่ละ
ต้นนั้นจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบ และโครงสร้างอันมหึมา
เลยท าให้กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองเห็น
ได้จากระยะไกล และเป็นจุดชมวิวมุมสูงที่สามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซี
และทะเลสาบทบิลิซีที่สวยงาม พาทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองทบิลิชิ 

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  TK069 BKK-IST 23.00-05.15     

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยา
นทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย TK378 IST-TBS 06.30-09.45 
เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย - เมืองทบิลิซี – โบสถ์เมเตห์คี – สะพาน
สันติภาพ – นั่งกระเช้าเคเบิ้ลข้ึนชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน ้าโบราณ 
อะบาโนตูบานี - ศูนย์การค้าเมืองทบิลิซี 

   
Best western Art Tbilisi 
4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    

3 เมืองทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย - 
เทือกเขา Kazbegi – นั่งรถ 4WD ข้ึนชม Gergeti  Trinity Church                                                                                                                                      

    Hotel in Gudauri Inn 4* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน- Uplistsikhe - เมืองถ ้าโบราณ – 
เมืองบอร์โจมิ    

Bakuriani Inn 5*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน    

5 
เมืองบอร์โจมิ - อุทยานแห่งชาติบอร์โจมิ - เมืองคูทาอีซี- โบสถ์ Gelati 
Monastery             

Aria resort and spa 4* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน    

6 เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – 
วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซี      

Best western Art Tbilisi 
4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    

7 
เมืองทบิลิซี - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
TK379 TBS-IST 10.35-12.05     

8 TK058 IST-BKK 16.35-06.15 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

วันทีห่นึ่ง    ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันทีส่อง    ทา่อากาศยานนานาชาตอิิสตันบลู แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง - ทา่อากาศยานทบลิิชิ ประเทศจอร์เจีย - เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย   
                   เมืองทบลิิซี – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานสนัติภาพ – นั่งกระเช้าเคเบ้ิลข้ึนชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน า้โบราณ อะบาโนตูบาน ี
     ศูนยก์ารค้าเมืองทบลิิซี                                                                                                                               อาหาร เที่ยง,เย็น                                                                                                                                                                                                                                              
-                                                                                                                                                                                



 

Tbilisi เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจียต้ังอยู่ริมแม่น ้าคูรา ตามสภาพแวดล้อมที่มีน ้าพุร้อน
ธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก อาคารบ้านเรือนสีพาสเทลพร้อมหลังคาสีส้มสดใสอยู่ตลอดเส้นทาง แม้จะอยู่ในเอเชียแต่ก็
ให้ความรู้สึกเหมือนก าลังเที่ยวชมยุโรป พาทุกท่าน แวะถ่ายภาพกับสถานที่ต่างๆ เริ่มต้นที่ โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi 
Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ต้ังอยู่บริเวณริมแม่น ้าคูรา โบสถ์นี้เรียกได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นการเดินชมเมืองของนักท่องเที่ยว 
เพราะบริเวณนี้สามารถมองเห็นสถานที่เที่ยวต่างๆ รอบเมืองได้อย่างชัดเจน จุดเด่นที่น่าสนใจคือความเก่าแก่ สวยงาม 
และรูปปั้ นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี ผู้ค้นพบเมืองทบิลิซี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง        รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
จากนั้นน าท่านเช็คอินที่ สะพานสันติภาพ (The Bridge 
of Peace) เป็นสะพานที่มีความยาวถึง 150 เมตร ใช้ข้าม
แม่น ้าคูรา เพ่ือเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่
ของทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานนี้ท ามาจากเหล็ก
และกระจก ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรม
ยุคใหม่ที่มีความสวยงามช้ินหนึ่งของประเทศ จากนั้นน า
ท่าน นั่งกระเช้าเคเบ้ิลข้ึนชมป้อมนาริกาลา (Narikala 
Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซ่ึง
นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึง่บน
เส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซิตามอัธยาศัย และ
ชม โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี (Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths)  ด้วยความที่เมืองทบิลิซีนั้นมีบ่อน ้าพุร้อน
เป็นจ านวนมาก แต่โรงอาบน ้าแห่งนี้เป็นโรงอาบน ้าโบราณแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ส าหรับแช่น ้าพุร้อน ที่มีส่วนผสมของแร่
ก ามะถนั ที่ช่วยก าจัดของเสียและท าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง โรงอาบน ้าร้อนแห่งนี้ได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน และใน
ปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการกนัอยู่   

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงส้ินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ศูนย์การค้าเมืองทบิลิซี เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ และแบรนด์ที่
มีช่ือเสียงเช่นกัน และร้านกาแฟน่านั่งหลายร้าน อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  
ที่พัก:  Best western Art Tbilisi 4* หรือระดับใกลเ้คียงกนั    

   (ชื่อโรงแรมทีท่า่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่3) 
พาทุกท่านเยี่ยมชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) 
ป้อมปราการเกา่แกแ่ห่งจอร์เจีย ป้อมปราการนี ้มีก าแพง
ล้อมรอบ ต้ังอยู่ริมแม่น ้า  Aragvi หนึ่งในแม่น ้าสาย
ส าคัญ มองจากมุมสูงจะมองเห็นวิวสวยๆของอ่างเก็บ
น ้าและภูเขาที่ล้อมรอบ ที่นี่สร้างโดย Duke of Aragvi 
ช่วงศตวรรษที่ 16-17 เพ่ือเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยใน
สงคราม ด้านในมีโบสถ์และหอคอยที่ถูกสร้างไว้อย่าง
อลังการ ส่วนข้างล่างเป็นอ่างเก็บน ้า ไว้ส่งต่อน ้าไปยัง
เมืองหลวง เ พ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า และ อนุสาวรีย์
มิตรภาพรัสเซีย–จอร์เจีย (Friendship Monument) 
หรือ อนุสาวรีย์ สนธิสัญญาจอร์จีฟสค์ เป็นอนุสาวรีย์ที่
สร้างขึ้นในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบสองร้อยปีของสนธิสัญญาจอร์จีฟสค์และมิตรภาพทีต่่อเนือ่งระหว่างโซเวียต
จอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย อนุสาวรีย์นี้เป็นหินทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสร้างคอนกรีตที่มองเห็นหุบเขา Devil's 
Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายในอนุสาวรีย์เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั่วทั้งโครงสร้าง และ
แสดงให้เห็นฉากประวัติศาสตร์จอร์เจียและรัสเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  
จากนั้นน าทกุท่านเดินทางสู่ เทือกเขา Kazbegi ที่เปน็ที่
รู้จักจากสถานที่ที่สวยงามในเทือกเขา  Greater 
Caucasus และเป็นศูนย์กลางส าหรับนักเดินป่าและ
การปีนเขา จุดเด่นคือทุ่งหญ้าอัลไพน์และป่าไมข้องเขต
อนุรักษ์ธรรมชาติโดยรอบ  โดยน าท่าน นั่งรถ 4WD 
(Four-Wheel รถที่สามารถรับมือกับถนนที่ขรุขระ ) 
เพ่ือเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ซ่ึงเนไฮไลท์ของโปรแกรม  
Gergeti Trinity Church ห รื อ อี ก ชื่ อ  Tsminda 
Sameba โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัสแห่งจอร์เจีย 
ซ่ึงที่นี่ก็เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออเธอร์ด็อกซ์ ซ่ึงเป็น
นิกายที่เก่าแก่และที่นี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่
เก่าแก่มาที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกนี้ โบสถ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 นี้ตั้งอยู่บนภูเขา Kazbegi ที่มีความสูงถึง 2,170 

วันทีส่าม    เมืองทบลิิซี – ป้อมอนานูรี – อนุสาวรียม์ิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย - เทอืกเขา Kazbegi – นั่งรถ 4WD ขึน้ชม Gergeti  
                  Trinity Church                                                                                                                                   อาหาร เชา้,เที่ยง,เย็น                                                                                                                                    



 

เมตร แม้การเดินทางขึ้นมาค่อนข้างยากล าบาก เพราะถ้าเดินเท้าขึ้นเขาต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเดินทาง
ยังไงก็คุ้มค่าแก่การมาเยือนแน่นอน 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)  
 ที่พัก: Hotel in Gudauri Inn 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน บริเวณโรงแรมพรอ้มววิภเูขาตืน่ตาตืน่ใจกบัทวิทศันอ์นัตระการ
ตาของเทือกเขาคอเคซัส ท าเลที่ตั้งดีเยี่ยม สามารถถ่ายภาพที่ดีที่สุดจากที่นั่น  
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่6) 
จากนั้นพาทุกทา่นเข้าชม พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้น าสหภาพโซเวียต 
ซ่ึงจอร์เจียคือหนึ่งในประเทศในการปกครองของโซเวียตเมื่อในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคารเก่าจ าลองบรรยากาศสมัยที่ท่าน
ยังคงมีชีวิตอยู่ ส่ิงของเคร่ืองใช้ โต๊ะท างาน ภาพถ่าย และรวบรวมชีวประวัติต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ภายใน
บริเวณพิพิธภัณฑ์ ยังมีบ้านที่ท่านเคยใช้ชีวิตในวัยเด็ก มีรถไฟที่ท่านเคยใช้งาน เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต   

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  
จากนั้นน าท่านเดินทางไปที่ Uplistsikhe เพ่ือเข้าชม เมืองถ ้าโบราณ (Cave house) สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่ง
จอร์เจีย ความสวยงามของวิวธรรมชาติ สถานที่แห่งนี้ถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน   ถือ
ก าเนิดมาในยุคโบราณ ถึงจะเป็นแค่ห้องหินที่มีเพียงแค่โครงสร้างก็ต้องทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ในยุคโบราณ แม้
จะไม่ได้มีเคร่ืองมือที่ช่วยทุ่นแรงเหมือนยุคปัจจุบัน แต่ก็สามารถสร้างทั้งห้องต่างๆได้อย่างกว้างขวางและใหญ่โต  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นพาทุกท่านไปที่ เมืองบอร์โจมิ (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ริมแม่น ้า Mtkvari ในเขตซัมซเค-จาวาเคตี เป็น
เมืองที่มีช่ือเสียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน ้าแร่มากที่สุดของประเทศจอร์เจีย เพราะมีแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติที่ดีที่สุด เมื่อ
บวกกับธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์จึงท าให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ มีโรงแรมหลากหลายสไตล์
เปิดให้บริการบ่อน ้าพุร้อน อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ทั้งนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ไปเที่ยวชมมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)  
   ที่พัก:  Bakuriani Inn 5* หรือระดับใกล้เคียงกนั    
   (ชื่อโรงแรมทีท่า่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่9) 
น าทุกท่านเดือนทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park ให้ท่านได้ขึ้น cable car ขึ้นไปบนเขา เพ่ือชมวิวเมืองด้านล่าง
ทสีวยงาม เนื่องจากเป็นเมอืงทีม่ีช่ือเสียงเกีย่วกบัอตุสาหกรรมน ้าแร่มากทีสุ่ดของประเทศจอร์เจีย เมือเดินลงมาสามารถ
เข้าไปในสวน ไปยังจุดที่มีบ่อน ้าแร่ ให้ท่านลองชิมน ้าแร่ธรรมชาติที่นี่อีกด้วย  

วันทีส่ี ่    พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลนิ- Uplistsikhe - เมอืงถ า้โบราณ – เมืองบอร์โจมิ                                  อาหาร เช้า,เทีย่ง,เย็น                  

วันทีห่้า  เมอืงบอร์โจมิ - อทุยานแห่งชาติบอร์โจมิ - เมืองคูทาอีซี- โบสถ์ Gelati Monastery                     อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็                                                                                                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง Kutaisi คูทาอีซี เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เมืองที่มี
ประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สามในประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของแคว้นอีเมเรทีทางภาคตะวันตกของประเทศ 
ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ารีออนี ห่างจากกรุงทบิลีซีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 221 กิโลเมตร พาทุกท่านเข้าชม โบสถ์ Gelati 
Monastery ซ่ึงเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1106 ที่มีการวาดลวดลายอย่างสวยงามบนก าแพงโบสถ์ในทุก
ตารางนิ้ว รวมไปถึงการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี้ให้ยังคงสภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์มาก ท าให้โบสถ์ Gelati Monastery เป็น
อีกสถานที่หนึ่งในจอร์เจียได้รับการยกย่องจาก UNESCOอีกด้วย 

 
 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)  
   ที่พัก:  Aria resort and spa  4* หรือระดับใกล้เคียงกัน    
   (ชื่อโรงแรมทีท่า่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่12) 
พาท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ธรรมชาติ (Prometheus cave) ถ ้านี้ถูกค้นพบและศึกษาโดยนักส ารวจถ ้าชาวจอร์เจีย Mr. 
Jumber Jishkariani และสมาชิก ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 และได้มีการเปลี่ยนถ ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ภายในปี 1989 มี
การวางเส้นทางเดินเท้าในถ า้เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสร้างบันไดและทางเดิน และอุโมงค์ยาว 150 เมตรถกู
เจาะออกที่ทางออก และเร่ิมการก่อสร้างอาคารช้ันล่าง ถ ้ามีไฟส่องสว่าง เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้มาเยือน 

วันทีห่ก   เมืองคูทาอีซี - อนสุาวรียธ์รรมชาติ – เมอืงมสิเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบลิิซี                                                                                                                                                                                                         
                       อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง         รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13)  
 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (Mtsketa) เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของ

จอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี น าท่านถา่ยภาพดา้นหนา้ วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษ
ที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักด์ิสิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ 
Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหัน
มานับถือศาสนาคริสต์ และ เป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม  และน าท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari 
Monastry) หรือ โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักด์ิสิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างข้ึนเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาว
จอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ เดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี Tbilisi 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14)  
   ที่พัก:  Best western Art Tbilisi 4* หรือระดบัใกล้เคียงกนั    
   (ชื่อโรงแรมทีท่า่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที15) 
   ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

10.35 น.    เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKIST AIRWAYS (TK) เที่ยวบินที่ TK379 
12.05 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง  
16.35 น.    น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เทีย่วบนิที่ TK058 
 

 

06.15 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

************************************ 

วันทีเ่จ็ด     เมืองทบลิิซี - ทา่อากาศยานนานาชาติอสิตนับลู แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง                                                           อาหาร เชา้  

วันที่แปด    ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ



 

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน,  
การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เปน็ตน้ โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน 

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพ่ือให้ทา่นทอ่งเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถงึ15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 25,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง จะะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Turkish Airlines สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  



 

7. การประกนัการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกนัภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึน
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆ
ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง 
เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัย
เดินทางนี้โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัทมากกว่าข้อบังคับ ตามพรบ.ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยวท าประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ 
Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินและได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 USD ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน  

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 



 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12.การประกันการเดนิทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปตา่งประเทศกับ Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวัน
เดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่
ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง 
สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การ
ท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ .ร .บ .ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ
เดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการ
ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

 


