ราคาและวัน
เดินทาง
ราคาทั
วร์/ท่าน

ราคา
48,999. -

วันที่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

กรกฎาคม65 09-16 ก.ค. / 23-30 ก.ค.

กาหนดการเดินทาง

1

สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล

2

กรุงอิสตันบูล - เมืองบาตูมี

3

เมืองบาตูมี - เมืองคูไทซี

4

ราคา
ห้องพัก
เดี่ยวเพิ่ม

กาหนดการ
เดินทาง

เมืองคูไทซี–เมืองกอรี–เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองคาซ
เบกี

5

เมืองคาซเบกี–เมืองกูดาอูรี-กรุงทบิลิซี

6

กรุงทบิลิซ–ี่ เมืองมิทสเคต้า-กรุงทบิลิซี่

7

กรุงทบิลิซ–ี กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

8

สนามบินสุวรรณภูมิ

8,000. -

พักโรงแรม
Boom or Elegance or Admiral 4*
หรือเทียบเท่า
Tskaltubo Plaza 4*หรือเทียบเท่า
Gudauri Inn 4*หรือเทียบเท่า
Ibis Stadium or Tribeca Hotel 4*
หรือเทียบเท่า
Ibis Stadium or Tribeca Hotel 4*
หรือเทียบเท่า

วันที่ 1

สนามบินสุ วรรณภูมิ อิสตันบูล

18.00น.

พบกันที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน Mประตู 6-7 สายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ TKเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์
เที่ยวบินที่ TK 69บินตรง (ใช้ เวลาในการบิน ประมาณ 10.25 ชั่ วโมง)

23.00 น.

วันที่ 2

กรุ งอิสตันบูล - เมืองบาตูมี

05.10 น.
06.45 น.

เดินทางถึง กรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)
ออกเดินทางสู่ เมืองบาตูมีโดยสายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 390
(ใช้ เวลาในการบิน ประมาณ 1.55 ชั่ วโมง)

09.35 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองบาตูมี Batumi ประเทศจอร์ เจีย เป็ นเมืองท่าชายทะเลและเป็ นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สาํ คัญ
ของประเทศจอร์ เจีย ตัวเมืองบาตูมีน้ นั ตั้งอยูต่ ิดทะเลดํา อยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ เมืองบาตูมียงั ได้รับการ
สนับสนุนให้เป็ นเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็ นต้นมา โดยได้มีการปรับรู ปโฉมตัวอาคารและตัวเมืองเก่า ซึ่ งมี
โรงแรมที่มีระดับมาตรฐานเชนโรงแรมสากลเปิ ดใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อรองรับการขายตัวของการท่องเที่ยวใน
อนาคตที่นบั วันจะมียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน
้ เมือง
นําท่านเดินชมย่าน จัตุรัสปิ อาซซ่ าPiazza Squareหนึ่งในจัตุรัสที่สาํ คัญของเมืองบาตูมี ภายในจัตุรัสจะรายล้อมไปด้วย
ร้านอาหาร ร้านกาแฟน่ารัก มากมายอยูท่ ว่ั ไป มีเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตร มีประชากรราว 200,000 คน ตั้งอยูใ่ กล้
กับงทะเลดํา สถาปั ตยกรรมส่ วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจมากจากประเทศอิตาลี โดยจะสังเกตได้จากภาพโมเสกและ
งานกระจกสี ต่าง ๆ ที่หาดูได้ตามอาคารโดยรอบจัตุรัส นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ รู ปปั้นอาลี และ นีโน่ Ali and Nino
Moving Sculpturesรู ปปั้ นพิเศษมีความสู ง 8 เมตร ตั้งอยูร่ ิ มทะเลดํา รู ปปั้ นหญิงชายคู่น้ ีสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ทุก
ๆ 10 นาที (เริ่ มตั้งแต่ 19.00 น.) สําหรับจุดประสงค์ที่สร้างรู ปปั้ นนั้นก็เพื่อแสดงถึงวามรักของหนุ่มสาวที่มีความ
แตกต่างกันทางด้านเชื่อชาติ ศาสนา และยังแสดงให้เห็นถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์ เจีย และ ประเทศอาร์ เซอร์ ไบ
จาน อีกด้ว

จากนั้นนําท่าน ล่ องเรื อทะเลดํา ชมความงดงามของอ่าวเมืองบาตูมี สาเหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดําก็เนื่องจากดินโคลน
บริ เวณชายฝั่งนั้น เป็ นดินทรายของทะเลแห่งนี้เป็ นสี ดาํ อันเนื่องมาจากสารไฮโดเจนซัลไฟด์นนั่ เอง ท่านจะได้สัมผัส
ถึงความเจริ ญเติบโตของเมืองบาตูมี ไม่วา่ จะเป็ นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ต้ งั ตระหง่านให้เห็นอย่างชัดเจน หรื อว่าจะเป็ น
ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ เป็ นภาพที่มีความสวยงามแปลกตาสําหรับนักท่องเที่ยว

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน
้ เมือง
พักค้ างคืน ทีB่ oom or Elegance or Admiral 4* หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 3

เมืองบาตูมี – เมืองคูไทซี

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี Kutaisi(ระยะทาง 157 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่มีขนาด
ใหญ่เป็ นดับสองของประเทศจอร์ เจีย และเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักร โคลซิ ส Colchis หรื ออาณาจักร
จอร์ เจียนโบราณนัน่ เอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน
้ เมือง
นําท่านชม โบสถ์ เบกราติ Bagrati Churchโบสถ์ออโธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์ เจีย และมีความสําคัญทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมจนได้ขน
ึ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เป็ นที่เรี ยบร้อย
โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11ตอนที่รบได้รับชัยชนะจากสงครามและรวบรวมจอร์ เจียกลับมาเป็ น
ปึ กแผ่นได้ ซึ่ งต่อมาได้ถูกทําลายจากผลของสงครามกับเติร์ก ส่ งผลทําให้โบสถ์น้ นั ได้รับความเสี ยหายไปบ้าง และ
ได้รับการบูรณะกลับมาได้ใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด จากนั้นนําท่านชม อารามเกลาติ Gelati Monasteryอารามหลวง
ของเมือง ถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริ ยเ์ ดวิดที่ 4 กษัตริ ยผ์ ปู ้ กครองประเทศจอร์ เจีย ในช่วงศตวรรษที่ 10-11
โดยที่อารามนั้นจะประกอบไปด้วยโบสถ์ 2 แห่ง คือ โบสถ์พระแม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์ จ-เซนต์นิโคลัส ภายในตัว
่ ลายภาพด้วยกัน นอกจากนี้อารามเกลาติน้ นั ยังเป็ นสถาบันชั้นนํา
โบสถ์น้ นั จะมีภาพเขียเฟรสโก้ที่สวยงามมากมายอยูห
ของประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์ ,นักเทววิทยาและนักปราชญ์ชื่อดังเป็ นจํานวนมาก ซึ่ ง องค์ การยูเนสโก้ ได้ ประกาศ
ให้ อารา เกลาติแห่ งนีเ้ ป็ นหนึ่ง ในมรดกโลกสถาน เมื่อปี ค.ศ. 1944 เป็ นต้นมา

เทีย่ ง

คํ่า

จากนั้นนําท่าน เดินเล่ น ชิ ลด์ ชิ ลด์ ชมสิ นค้ าพืน
้ เมือง หาซื้ อของฝากของที่ระลึกติดไม้ติดมือกันที่ตลาด Central
Marketตลาดแห่งนี้มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้ อได้มากมาย โดยเฉพาะสิ นค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง ไวน์ ขนม และ
ผลไม้ ที่มีวางขายเป็ นจํานวนมาก จนได้รับฉายาว่า Colorful Marketก็เนื่องจากมี ผลไม้นานาพันธุ์ที่มีสีสันสดใส
วางขายเรี ยงรายกันอย่างสวยงาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้ างคืน ทีT่ skaltubo Plaza 4* หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 4

เมืองคูไทซี–เมืองกอรี–เมืองอัพลิสต์ ซิเคห์ -เมืองคาซเบกี

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโกรี Gori(ระยะทาง 149 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) อดีตเป็ นเมืองอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต และเป็ นบ้านเกิด
ของ โจเซฟสตาลิน Joseph Stalinจอมเผด็จการที่ทรงอิทธิ พลและ
อันตรายที่สุด
คนหนึ่งของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน
้ เมือง

เทีย่ ง

นําท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน Joseph Stalin State
Museumซึ่ งตั้งอยูใ่ นจัตุรัสกลางเมืองกอรี Goriอดีตเป็ นผูป้ กครอง
สหภาพโซเวียตนั้นเอง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็ นที่เก็บรวบรวมเรื่ องราว
ของสตาลินไว้อย่าง

มากมาย ไม่วาจะเป็ นภาพถ่ายภาพวาด ข้าวของเครื่ องใช้ส่วนตัว ของขวัญของกํานัลจากบรรดามิตรประเทศ โดยแบ่ง
ออกเป็ น3โซนด้วยกัน ได้แก่ Stalin’s Houseที่จาํ ลองบ้านเกิดสมัยเด็กของสตาลินเอาไว้ Stalin Museumโซนนี้คือ
โซนหลักของพิพิธภัณฑ์ ซึ่ งเก็บรวบรวมเรื่ องราวทั้งหมดของสตาลินรวมไปถึงรู ปต่าง ๆ แถมยังเป็ นส่ วนของ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ แห่งลัทธิ สังคมนิยมอีกด้วย และสุ ดท้าย คือ Stalin’s Railway Carriageเป็ นโบกี้รถไฟสี เขียว
ที่นาํ มาจัดแสดงไว้ เพราะว่าสตาลินเป็ นคนนํารถไฟรุ่ นนี้เข้ามาใช้ในโซเวียตเป็ นครั้งแรก โจเซฟ สตาลิน คือผูน้ าํ ที่
ยิง่ ใหญ่ของสหภาพโซเวียต ได้รับการขนานนามว่า“บิดาแห่ งสหภาพโซเวียต”เป็ นผูน้ าํ คอมวิวนิสต์ที่สามารถนําพาโซ
เวียตให้มีชยั ชนะเหนือพวกนาซี ได้ในสงครามโลก และได้พฒ
ั นาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าจนทําให้สหภาพโซเวียต
ก้าวขึ้นสู่ ประเทศมหาอํานาจของโลก และได้ปกครองสหภาพโซเวียตด้วยระบบคอมมิวนิสต์คู่ขนานไปกับอเมริ กาที่มี
การปกครองแบบประชาธิ ปไตย ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองอัพลิสต์ ซิเคห์ Uplistsikhe(ระยะทาง 15
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นําท่านชม Uplistsikhe Caveหนึ่งในเมืองถํ้าเก่าแก่ของจอร์ เจีย ที่ตาม
ประวัติศาสตร์ ของชาวจอร์ เจียได้มีการจดบันทึกเรื่ องราวไว้วา่ ณ เมืองถํ้าแห่งนี้ได้มีการตั้งฐิ่นฐานในดินแดนแถบนี้
กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริ ญถึงขีดสุ ดคือ ในช่วง คริ สตวรรษที่ 9-11 ก่อนที่จะถูกรุ กรานและทําลายโดย
ชาวมองโกลในช่วงคริ สตวรรษที่ 11 หิ นผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็ นช่องห้องโถงมากมาย คือที่ต้ งั ของ
นครบนแนวเทือกเขาหิ นทราย ในอดีตกาลนครถํ้าแห่งนี้ยงั เป็ นส่ วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบ
แซนไทน์กบั ประเทศอินเดียและประเทศจีน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี Kazbeki(ระยะทาง 197 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)หรื อ

คํ่า

ปั จจุบนั เรี ยกว่า เมืองสเตปันสมินดา Steansmindaชื่อนี้เปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์ โธด๊อก ชื่อ สเต
ฟาน ได้มาพํานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาํ หรับจําศีลภาวนาขึ้น เป็ นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ เทอร์ ก้ ี ถือ เป็ น
ศูนย์ กลางทางการท่ องเทีย่ วบนเทือกเขาคอเคซัส Caucasusที่สาํ คัญของประเทศจอร์ เจีย มีภูมิทศั น์ที่สวยงามโดยรอบ
และเป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้อีกด้วย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พักค้ างคืน ทีG
่ udauri Inn 4* หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 5

เมืองคาซเบกี–เมืองกูดาอูรี-กรุ งทบิลซ
ิ ี

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ขึน
้ รถ4WD(รถขับเคลื่อน 4 ล้ อ) เพื่อเข้าสู่ ใจกลางหุ บเขาคอเคซัสCaucasusนําท่านชมความสวยงามของ โบสถ์
เกอร์ เกตี้ Gergeti Trinity Churchหรื อเรี ยกว่า โบสถ์ สมินดา ซาเมบา TsmindaSameba Churchสร้างด้วยหิ นแกรนิต
ขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ชื่อดังกลางหุ บเขาคอเคซัส และเป็ นสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของประเทศ
จอร์ เจีย ตั้งอยูบ่ นเทือกเขาคาซเบกี้ ที่ระดับความสู งจากนํ้าทะเล 2,170 เมตรเป็ นจุดชมวิวยอดเขา Kazbegหนึ่งในยอด
เขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาคอเคซัส
(*** ในกรณีทมี่ ีหิมะตกหนัก จนไม่ สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ***)

ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เช็คอิน ดื่มดํ่ากับอากาศที่แสนบริ สุทธิ์ ได้เวลาพอสมควรนําท่านออก
เดินทางต่อไปยัง อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์ เจีย Russia Georgia Friendship Monumentหรื อสนธิ สัญญา Georgievsk
Monument(ระยะทาง 354 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิม
ฉลองร้อยปี ของสนธิ สัญญา Georgievskและมิตรภาพที่ตอ่ เนื่องระหว่างโซเวียต จอร์ เจีย กับ โซเวียต รัสเซี ย ให้ทา่ นได้
ภาพเป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี่ Gudauri(ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง)

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน
้ เมือง
นําท่านเดินทางสู่ ป้ อมอนานูรี่ Ananuri Fortress(ระยะทาง 57 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) ป้ อม
ปราสาทที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งซ้ายของแม่น้ าํ อรักวี เป็ นที่ประทับของเอริ สตาวิสหรื อดยุคแห่งอรักวีราชวงศ์ศกั ดินาผูป้ กครอง
ดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ าํ อารักวี และเป็ นสมรภูมิรบแย่งชิงอํานาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ หลายต่อหลายครั้ง ภายใน
ป้ อมปราการประกอบไปด้วยประสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์แม่พระผูพ้ รหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้น
สวรรค์ (อัสสัมชัญ) และที่ฝังศพของดยุคแห่งอรักวี ซึ่ งเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบจอร์ เจีย

เย็น
คํ่า

จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ อนุสาวรีย์
The
Chronicle of Georgia (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) หรื อแท่งหิ นสี ดาํ
แกะสลักขนาดใหญ่ยกั ษ์ บนแท่นหิ นจะแกะสลัก
ออกมาเป็ นรู ปต่าง ๆ บอกเล่าเรื่ องราวของประเทศ
จอร์ เจียในอดีต สร้างขึ้นโดย ซุ ราป สถาปนิกชื่อดัง
เริ่ มสร้างขึ้นเมื่อปี 1985 ประกอบไปด้วยแท่งเสา 16
แท่ง แต่ละแท่งสู ง 35 เมตร โดยที่แต่ละเสาจะแบ่ง
ยอกเล่าเรื่ องราวออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ล่างสุ ดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ส่ วนกลาง คือ เรื่ องของชนชั้นสู งในจอร์ เจีย และ
ส่ วนบนจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์สาํ คัญของประเทศ
รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร อาหารจีน
พักค้ างคืน ทีI่ bis Stadium or Tribeca Hotel 4* หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 6

กรุ งทบิลซ
ิ ี่–เมืองมิทสเคต้ า–กรุ งทบิลซ
ิ ี่

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้ า Mitskheta(ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที) ที่ต้ งั อยู่
ทางตอนเหนือของกรุ งทบิลีซี ในจังหวัดคาร์ ทลี่ ทางด้านตะวันออกของจอร์ เจีย เมืองนี้นบั ว่าเป็ นเมืองที่มีความเก่าแก่
แห่งหนึ่งของประเทศจอร์ เจีย โดยปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมิทสเคต้าและเทียนิต้ ี มีประชากรอาศัย
ยูป่ ระมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์ มากมายแห่งจึง ได้ รับการขึน
้ ทะเบียนเป็ นมรดก
โลกในปี ค.ศ. 1994 UNESCO World Heritage Siteนําท่านชม วิหารจวารี Jvari Churchหรื ออารามแห่งกางเขน ซึ่ ง
เป็ นวิหารในรู ปแบบของคริ สต์ศาสนา นิกายออร์ โธดอกซ์ ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ต้ งั อยูบ่ นภูเขา
ที่แม่น้ าํ สองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ าํ มิควารี และ แม่น้ าํ อรักวี ภายในโบสถ์แห่งนี้มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่ ง
ชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโนแห่งคัปปาโดเกีย (ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญของประเทศตุรกี) ได้นาํ ไม้
กางเขนมาพร้อมกับการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์เป็ นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล อิสระให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึกได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนําท่านสู่ วิหารสเวติสโคเวลี Svetitskhoveli Cathedralสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมานับถือ
ศาสนาคริ สต์ ซึ่ งกลายมาเป็ นศาสนาประจําชาติ เมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็ นสิ่ งก่อสร้างในยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ของจอร์ เจีย สร้างขึ้นในคริ สตวรรษ ที่ 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ ที่สวยมีความสวยงามเป็ นอย่างมาก

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคารอาหารพืน
้ เมือง
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งทบิลซ
ิ ีTbilisi(ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)จากนั้นนําท่านไปยัง
เขตเมืองเก่า ชมบริ เวณ โรงอาบนํา้ แร่ กาํ มะถัน Sulphur Bathsหรื อภาษาจอร์ เจียน เรี ยกว่า Abanotubani(อะบานูออูบา
นิ) เป็ นสถานที่สาํ หรับแช่น้ าํ พุร้อนที่มีแร่ กาํ มะถัน ตามตํานานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริ ยว์ าคตัง ที่ 1 กอร์ กชั ลี นกเหยีย่ ว
ของพระองค์ได้ตกลงไปในบริ เวณดังกล่าว จึงทําให้คน้ พบบ่อนํ้าพุร้อนแห่งนี้ข้ ึน ลักษณะของโรงอาบนํ้าคล้าย ๆ กับ
ออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมผสานกับการอาบนํ้าแบบตุรกี นําท่านชมโรงอาบนํ้าที่มีการสร้าง สร้างเป็ นหลังคาโดม และ
ให้บริ การตั้งแต่ยคุ กลางจนถึงปั จจุบนั ที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่งมีหอมินาเร่ ตข์ นาบข้าง ประดับด้วย
โมเสคชิ้นเล็กสวยงามยิง่ ระหว่างทางท่านสามารถที่จะมองเห็นโบสถ์นิกายออร์ โธดอกซ์ที่เก่าแก่มากมาย นําท่านสู่
ถนนชาร์ เดนี Shardeni Streetซึ่ งเป็ นถนนคนเดิน สองข้างทางไปด้วยร้านค้าที่เป็ นลักษณะห้องแถวยาว ๆ และมีร้าน
ขายกาแฟตกแต่งสไตล์น่ารัก ๆ ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงงานศิลปกรรมที่ผลิตด้วยมือ นอกจากนี้ยงั มีพวกเสื้ อผ้า
แฟชัน่ ที่มีชื่อเสี ยงของจอร์ เจีย ให้ท่านได้สัมผัสกับผูค้ นที่เดินท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่เดินจับจ่ายซื้ อสิ นค้าที่เนือง
แน่นบนถนนแห่งนี้ จากนั้นนําท่านสู่ สะพานแห่ งอิสรภาพ The Bridge of Peaceสะพานคนเดินสไตล์โมเดิร์น สร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยใช้เหล็กและกระจกใส สร้างข้ามแม่น้ าํ มตควารี เพื่อเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ของกรุ ง ทบิ
ลิซี มีความยาวโดยประมาณ 150 เมตร ซึ่ งสะพานแห่งนี้ถือเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งทบิลิซียคุ ใหม่ อิสระให้ท่านได้ภาพ
เป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนําท่านเดินต่อสู่ สถานีกระเช้า เพื่อนําท่าน ขึน
้ กระเช้ าไฟฟ้ าสู่ ป้ อมนาริคาล่ า Narikala Fortressให้ทา่ นได้ชม
ป้ อมปราการซึ่ งเป็ นป้ อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรู ปแบบของซู ริสทซิ เค หมายถึงรู ปแบบที่ไม่มีความ
สมํ่าเสมอกันและต่อมาในราวศตวรรษที่ 7สมัยราชวงศ์ฮุมยั ยาด ได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัย
ของกษัตริ ยเ์ ดวิด (ปี ค.ศ. 1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกซึ่ งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้
เรี ยกชื่อป้ อมแห่งนี้วา่ นาริน กาลา Narin Qalaซึ่ งมีหมายถึง ป้ อมอันเล็ก Little Fortressและต่อมาบางส่ วนก็ได้
พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหว และได้ถูกรื้ อทําลายลง ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพจากมุมสู งของป้ อมจะเป็ นมอง
บริ เวณตัวเมืองทบิลิซี ได้อย่างชัดเจน

เย็น
คํ่า

รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารอาหารไทย
พักค้ างคืน ทีI่ bis Stadium or Tribeca Hotel 4* หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 7

กรุ งทบิลซ
ิ ี–กรุ งอิสตันบูล–กรุ งเทพมหานคร

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม โบสถ์ ตรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral of Tbilisiหรื อ ซามีบา มี
ความหมายว่า โบสถ์พระตรี เอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุ งทบิลิซี หรื อ อาราม
ซามีบา ชื่อเรี ยกของคนท้องถิ่น เป็ นวิหารหลักของชาวคริ สต์นิกายจอร์ เจีย
นออร์ โธดอกซ์ ในกรุ งทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1995-2004 ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 3 ของศาสนาคริ สนิกายออร์
โธดอกซ์ตะวันออกทัว่ โลก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็ นบถ์ตวั อย่างของสถาปั ตยกรรมแบบจอร์ เจียนท้องถิ่น ที่มี

เทีย่ ง

17.25 น.

รู ปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถ์เป็ นอาคารขนาดใหญ่ที่มีความ
สวยงามโดดเด่นเป็ นอันมาก จากนั้นนําท่านสู่ โบสถ์ เมเตห์ คี Metekhi
Churchเป็ นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานอยูค่ ู่บา้ นคู่เมืองของท
บิลิซี ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มหน้าผาของแม่น้ าํ ทวารี เป็ นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยูใ่ น
บริ เวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่ งเป็ นประเพณี โบราณที่มีมาแต่ก่อน
กษัตริ ยว์ าคตัง ที่ 1 แห่งจอร์ กาซาลี ได้สร้างป้ อมและโบถส์ไว้ที่บริ เวณ
นี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริ ย ์ เซนต์ เดมิท รี อสั ที่ 2 ให้มีโดมสู งเป็ นสัญลักษณ์ของ
โบสถ์ในนิกายออร์ โธดอกซ์ ต่อมาได้ถูกทําลาย และได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปี ค.ศ. 1235 ได้ถูกพวก
มองโกลบุกทําลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน
้ เมือง
จากนั้นนําท่านสู่ Tbilisi Mallห้างสรรพสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของกรุ งทบิลิซี ช้อปปิ้ งสิ นค้าก่อนที่จะอําลาจอร์ เจียด้วยความ
ประทับใจ ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนาบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 383
(ใช้ เวลาในการบิน ประมาณ 2.35 ชั่ วโมง)

18.55 น.

เดินทางถึง กรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

วันที่ 8

สนามบินสุ วรรณภูมิ

01.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
(ใช้ เวลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชั่ วโมง)

15.25 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ98,000.-บาท
(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน
่ ั่ง confirm เท่ านั้น)
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่ น จึงไม่ มีราคาสํ าหรับเด็ก
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่ น ต้ องเดินทางไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ านั้น
ราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่ น ไม่ สามารถสะสมไมล์ ได้
**ราคาอาจมีการปรับขึน
้ – ลง ตามราคานํา้ มันทีป่ รับขึน
้ ลง แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และทีม่ ีเอกสารยืนยันเท่ านั้น (คิด ณ วันที่ 1 พ.ค. 2565) **

ข้ อแนะนําบางประการและต้ องแจ้ งให้ นักท่ องเทีย่ วทราบก่ อนการเดินทาง
สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอแนะนําให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (นํา้ หนักไม่ เกิน 30 กิโลกรัม)
กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry(นํา้ หนักไม่ เกิน 8 กิโลกรัม)

อัตราค่ าบริการนีร้ วมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (นํา้ หนักกระเป๋าเดินทาง ไม่ เกิน 30 กิโลกรัม/ท่ าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ ครอบคลุมผู้ทมี่ ีอายุเกิน 85 ปี )
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, นํ้าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิด 6วัน รวมเท่ ากับ 30 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิด 8วัน รวมเท่ ากับ 24 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม จอร์ เจีย 8 วัน
การชํ าระเงิน

งวดที1่ : สํ ารองทีน
่ ั่งมัดจําท่ านละ 20,000.- บาทภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง
งวดที2่ : ชํ าระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด ภายใน 45 วันล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง
กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม จอร์ เจีย 8 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค้าใช้จ่าย 100%(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทางตํ่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า อย่าง
น้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี
ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ว หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งคอยดูแลเป็ นพิเศษที่ตอ้ งนัง่ รถเข็น Whellchair, เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่านจะต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครองครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นที่จะต้องคอยดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด

ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วน
ต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ที่ยกเลิกการ
เดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบิน
สามารถทําการ Refundได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆยืนยัน
การเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 ที่นงั่ Long Legโดยปกติจะอยูบ่ ริ เวณประตูทางออกฉุ กเฉิ น ซึ่ งคุณสมบัติของผูท้ ี่จะนัง่ ที่ทางสายการบินกําหนดไว้ เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่
มีร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ ว ในกรณี ที่เครื่ องบินมีเหตุขดั ข้อง ตัวอย่างเช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ น
ได้ (ประตูฉุกเฉิ นมีน้ าํ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผทู ้ ี่ปัญหาทางด้านสุ ขภาพร่ างกาย และที่สาํ คัญอํานาจในการตัดสิ นใจในการ
อนุมตั ิเรื่ องที่นงั่ Long Legนั้น จะขึ้นอยูก่ บั เจ้าหน้าที่เช็คอินของทางสายการบินเท่านั้น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถอนุญาตได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Doubleในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Roomขึ้นอยูก่ บั
ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกันซึ่ งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกัน
ตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงที่เป็ นฤดูหนาว จะไม่เปิ ดเครื่ องปรับอากาศ จะเปิ ดให้บริ การในช่วงเฉพาะช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยยกกระเป๋ า หรื อบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่เข้าพัก ดังนั้นเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ ว ท่านสามารถยกกระเป๋ าของท่านเข้าห้องพักของท่านเองจะเป็ นการดีที่สุด แต่ถา้ ไม่สะดวกเจ้าหน้าที่จะบริ การนํา
กระเป๋ าไปวางยังหน้าห้องพักของท่านแต่จะใช้เวลานานพอสมควร
 โรงแรมระดับ 4 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง หรื อเทียบเท่า
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อ
ย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน
้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคมทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็ นต้น กรุ ณาใส่
ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ นํ้าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะ
อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้และห้ามมี
ร่ องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20 กิโลกรัม
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 พนักงานยกกระเป๋ าของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ นั ส่ วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณี ที่ท่านต้องการจะได้กระเป๋ าที่รวดเร็ ว ขอ
แนะนําว่าท่านสามารถนํากระเป๋ าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็ นการดีที่สุด แต่ถา้ ไม่รีบร้อนทางมัคคุเทศก์ชาวไทย และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
จะบริ การยกกระเป๋ ามาวางไว้หน้าห้องพักของท่าน

