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จอรเ์จยี Here We Go  

จอรเ์จยี 6 DAYS 3 NIGHTS   

 เดนิทาง กุมภาพนัธ ์– มถุินายน 63  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 35,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
18.30 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  ประตู  10 เคาน์เตอร ์U ของสายการบินเตอรก์ิช 

แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
21.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองอิสตันบูล โดยสายการบนิ เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่TK 65 

***คณะเดนิทางตัง้แตวั่นที่ 16 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.45 น. และเดนิทางถึงสนามบินอิสตนับูลเวลา 04.10 น.*** 

วันที ่2 
อิสตันบูล – ทบิลิซี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกี้ - น่ังรถ 
4WD - โบสถเ์กอรเ์กตี ้- กูดาอูรี 

05.12 น. เดนิทางถึงสนามบนิเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดนิทางตอ่  

07.45 น. น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองทบลิิซิ ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์ เท่ียวบนิท่ี TK 378  

***คณะเดนิทางตัง้แตวั่นที่ 16 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 06.15 น. และเดนิทางถึงทบิลิซีเวลา 09.35 น.*** 

11.10 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากร เมืองทบิลิซีนัน้ เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ท่ีสดุของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกวา่ แม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ่น ทบลิิซิ มีเนือ้ท่ีประมาณ 
372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมืองนีถู้กสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์
จอรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศนูย์กลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและ
วฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวตัิศาสตรเ์มืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยังมีบทบาทส าคญัใน
ฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ท่ีตัง้ท่ีเป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวียโุรป 
***คณะเดนิทางวันที่ 24-29 ต.ค. 62 เดนิทางถึง เวลา 14.30 น.*** 

บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงท่ีส  าคัญของจอรเ์จียท่ีมีช่ือว่า Georgian Military 
Highway หรือเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคัญท่ีสุดท่ีถูกสรา้งขึน้ในสมัยท่ีจอรเ์จียอยู่ ภายใตก้าร
ควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพ่ือใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังท่ีภูมิภาคนี้ ถนนแห่ง

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. อิสตนับลู – ทบลิซีิ – อนสุรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จีย – คาซเบกี ้- นั่งรถ 4WD - โบสถเ์กอรเ์กตี ้- กดูาอรูี 

วนัท่ี 3. ปอ้มอนันานรูี - อ่างเก็บน า้ชินวารี – อพัลสิตช์ิเคห ์– กอรี – พพิธิภณัฑข์องท่านสตาลนิ – ทบลิซีิ 

วนัท่ี 4. อนสุาวรียป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จีย - ทบลิซีิ – โรงอาบน า้โบราณ - วหิารซีโอนี - เมืองเก่าทบลิซีิ - ขึน้กระเชา้ไฟฟา้ชมปอ้มนารกิาลา  
วนัท่ี 5. ทบลิซีิ – มสิเคตา้ - วหิารจวารี – วหิารสเวติสโคเวลี – โบสถเ์มเคตี – ชอ้ปปิง้ถนนจาน ชาเดอน่ี - ชอ้ปปิง้หา้ง East Point – สนามบนิ – 

            อิสตนับลู 

วนัท่ี 6. กรุงเทพฯ 
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ประวตัศิาสตรนี์เ้ป็นเสน้ทางท่ีจะน าท่านขึน้สูเ่ทือกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตัง้อยู่ระหวา่งทวีปยุโรป และ
เอเชีย ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสนอ้ย ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม. ท่ีเป็นเสน้กัน้
ระหว่างพรมแดนรสัเซียกับจอรเ์จีย น าท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ 
Russia–Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานท่ีสรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึง
ความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพ
ประวตัิศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซียไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศนอ์ันสวยงาม 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ช่ือนีเ้พิ่ง
เปล่ียนเม่ือปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออรโ์ธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ีส  าหรบัจ าศีลภาวนาขึน้ 
เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบลิซีิ ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเลก็ๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียว
บนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ท่ีส  าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมทิัศนท่ี์สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมววิของยอดเขาคาซ
เบกีอี้กดว้ย จากนั้นน าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ลอ้) เพ่ือเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) น าท่านชมความ
สวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วย
หินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลกัษณ์ส  าคญัหนึ่งของประเทศ
จอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ท่ีระดับความสงูจากน า้ทะเล 2 ,170 เมตร (***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถ

เดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม***) จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังเมืองกูดาอู
รี (Gudauri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั GUDAURI INN หรือเทียบเท่า  
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วันที ่3 
ป้อมอันนานูร ี- อ่างเก็บน า้ชินวารี – อัพลสิตช์ิเคห ์– กอรี – พพิธิภัณฑข์อง
ท่านสตาลิน – ทบิลิซ ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีก าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่ริมแม่น า้อรกัวี ถูกสรา้งขึน้ในสมัย
ศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังท่ีตัง้อยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอรจ์ิน้  ภายในยังมีหอคอยทรง
ส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทัศนียภ์าพทิวทศันอ์ันสวยงามดา้นล่างจากมมุสงูของป้อมปราการนี ้รวมถึงอ่างเก็บน ้าชิน
วารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานท่ีส  าคญัส าหรบัน าน า้ท่ีเก็บไวส้ง่ตอ่ไปยงัเมืองหลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งท า
ใหช้าวเมืองทบิลซีิมีน า้ไวด้ื่มไว ้น าท่านเดินทางตอ่ไปยังเมืองกูดาอูรี ซึ่งเป็นเมืองส าหรบัสกีรีสอรท์ท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่บรเิ วณท่ีราบ
เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสั มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2 ,100 เมตร สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นแหล่งท่ีพกัผ่อนเล่นสกีในช่วง
เดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทิวทศันอ์นัสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษให้ท่านได้ลิม้รสไวนพ์ืน้เมืองช้ันดขีองประเทศจอรเ์จยี 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงัเมืองอัพลิสตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่นฐานในดนิแดนแถบนี้

กนัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอินเดียไปยังทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวนัตก ปัจจุบนั
สถานท่ีแห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณท่ีใหม่ท่ีสดุ ประกอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไมมี่การตกแต่งภายในใดๆ และยังมีหอ้งต่างๆ ซึ่ง
คาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิต ์ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ใหท้่านอิสระชมหมู่บ้านท่ีสรา้งขึน้จากถ า้นีต้ามอัธยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตา
ลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเรื่องความ
โหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้น าท่านชม พิพธิภัณฑข์องท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวม
เร่ืองราว และสิ่งของเครื่องใชต้่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตัวอาคารท่ีสตาลินเกิดดว้ย ภายในพิพิธภัณฑส์ตาลิน มีการจัด
แสดงชีวประวตัขิองสตาลนิตัง้แตเ่กิดจนกระทั่งเสียชีวติ 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MOXI BY MARRIOTT หรือเทยีบเท่า  

วันที ่4 
อนุสาวรียป์ระวัติศาสตรจ์อรเ์จยี - ทบิลิซี – โรงอาบน ้าโบราณ - วิหารซีโอนี 
- เมืองเก่าทบิลิซี – ขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อนุสาวรียป์ระวัติศาสตรจ์อรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลกัษณะเป็นแท่งหินสีด  าขนาด

ใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆท่ีส่ือถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดังก่อสรา้งเม่ือปี 1985 
ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสดุเ ก่ียวกับพระ
คมัภีรข์องศาสนาครสิต ์สว่นกลางเก่ียวกบัเรื่องของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จีย และสว่นบนเก่ียวกบัเหตกุารณส์  าคญัต่างๆของ
ประเทศ ท่านสามารถชมววิเมืองจากมมุสงูไดจ้ากสถานท่ีแห่งนี ้จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทบิลิซี น าท่านชมทัศนียภาพ
บรรยากาศของเมืองทบลิิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ท่ีมีความส าคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมีโครงสรา้ง
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุของจอรเ์จีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือ

เรียกว่า แม่น ้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ่น เมืองทบลิิซี มีเนือ้ท่ีประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถู้กสรา้งโดย วาคตัง กอร์
กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งไอบีเรีย ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลีซี เป็นศูนยก์ลาง
การท าอตุสาหกรรม สงัคม และวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซัส ในประวตัศิาสตร ์เมืองนีอ้ยู่ในสว่นของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุนั
ยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ท่ีตัง้ท่ีเป็นจุดตดัระหวา่ง
ทวีปเอเชียกับยโุรป จากนัน้น าท่านชมโรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานท่ีสาหรบัแช่น า้พรุอ้นท่ี
มีแรถ่ามะถนั ตามต านานเล่าขานว่าในสมยัพระเจา้วคัตงัท่ี 1 กอรก์ัซล่ีนกเหย่ียวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักลา่ว จึงท า
ใหค้น้พบบอ่น า้พรุอ้นแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน า้เหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบน า้แบบตรุกี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย ออรโ์ธด๊อกท่ีถูกสรา้งขึน้ในเมืองนี ้ช่ือของ

โบสถไ์ดน้ ามาจากดนิแดนอันศกัดิส์ทิธิ ์คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเลม็สถานท่ีแห่งนีก้็ไดม่ี้ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) 

ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษท่ี 6-7 และตอ่มาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้บกุรุกแตก่็ไดมี้การสรา้งขึน้ใหมห่ลายครัง้ดว้ยกนั จนกระทั่งเป็น
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โบสถท่ี์ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจบุนันีแ้ละไดมี้การบรูณะในช่วงศตวรรษท่ี 17- 19 น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าทบลิิซี (Old town) น าท่านขึน้
กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษท่ี 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลดักันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศอ์ุ
มยัยัดของชาวอาหรบัไดต้อ่เตมิป้อมในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 7 ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ช่ือใหใ้หมว่่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย 

(Little Fortress) นกัประวตัศิาสตรย์กย่องวา่ปอ้มนารกิาลาเป็นปอ้มแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมท่ีแขง็แกรง่และตีไดย้ากท่ีสดุ  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
**พเิศษพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองของประเทศจอรเ์จยี ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ** 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า  

วันที ่5 
ทบิลิซี – มิสเคต้า - วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถเ์มเคตี – ช้อป
ป้ิงถนนจาน ชาเดอน่ี - ช้อปป้ิงห้าง East Point – สนามบิน – อิสตันบูล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมยัอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of 

Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 
20 กม. เมืองนีถื้อไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ทางประวตัศิาสตรแ์ห่งหนึ่งของประเทศ และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1994 น าท่านชม วหิารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอันศกัดิส์ิทธิข์องศาสนาคริสตน์ิกายออโธด๊อก 
สรา้งขึน้เม่ือครสิตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนบัถือวหิารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายในโบสถมี์ไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถนี์ต้ัง้อยู่
บนภูเขาท่ีมีแม่น า้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่น า้มคิวารี (Mtkvari river) และแม่น า้อรกัวี (Aragvi river)  จากนัน้น าท่านชมวิหาร
สเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาท่ีมีชีวติ(The Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์
แห่งนีถื้อเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดิส์ิทธิ์ท่ีสดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศนูย์กลางท่ีท าใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต ์แ ละให้
ศาสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยคุโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศ
จอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม น าท่านชม โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษท่ี 12 ตัง้อยู่บรเิวณริมหนา้ผาท่ีเบือ้งล่างเป็นแม่น า้มติคาวารี ในอดีตถกูใชเ้ป็นปอ้มปราการ และท่ีพ านกัของกษัตริย ์
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ในบริเวณเดียวกัน จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัถนนจาน ชาเดอน่ี (Jan sharden street)  เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าท่ีเป็น
แหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวฒันธรรม ต่อมาศตวรรษท่ี 9 ต่อมาจึงเปล่ียนช่ือ ถนนมาเป็น Chardin Street เพ่ือเป็นเกียรติแก่
นกัท่องเท่ียวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจบุนัถนนสายนีเ้ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารพืน้เมือง รา้นกาแฟมากมาย บรเิวณนีจ้ะ
มีบา้นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีท่ีโดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแล้วยังมีพ่อคา้แม่คา้น าสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ใหท้่านได้
อิสระชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังห้าง East Point ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปปิ้ง สินคา้แบรนดเ์นม

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 และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 
18.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงอิสตันบูล โดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี TK 383 

***คณะเดนิทางตัง้แต่วันที่ 16 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 17.25 น. และเดนิทางถึงสนามบินอิสตนับูล เวลา 19.00 น.*** 

19.45 น. เดนิทางถึงกรุงกรุงอิสตันบูล รอเปล่ียนเครื่อง 

20.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์ เท่ียวบนิท่ี TK 64 

***คณะเดนิทางตัง้แต่วันที่ 16 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 20.15 น. และเดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 09.50 น.*** 

วันที ่6 กรุงเทพฯ 
10.15 น. เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ   

 

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง 
  จอรเ์จยี Here We Go จอรเ์จยี 6 DAYS 3 NIGHTS 

โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์ (TK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 02-06 ก.พ. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 13,915.- 4,900.- 

วนัท่ี 03-07 ก.พ. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 13,915.- 4,900.- 

วนัท่ี 05-09 มี.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 14,915.- 4,900.- 

วนัท่ี 07-11 มี.ค. 63 36,900.- 36,900.- 36,900.- 14,915.- 4,900.- 
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วนัท่ี 16-20 เม.ย. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 16,915.- 4,900.- 

วนัที่ 27เม.ย.-01 พ.ค. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 16,915.- 4,900.- 

วนัที่ 28เม.ย.-02 พ.ค. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 16,915.- 4,900.- 

วนัท่ี 01-05 พ.ค. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 15,965.- 4,900.- 

วนัท่ี 01-05 ม.ิย. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 15,965.- 4,900.- 

วนัท่ี 02-06 ม.ิย. 63 38,900.- 38,900.- 38,900.- 15,965.- 4,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
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6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (24 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 USD) 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 
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3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 


