
 

 

จอร์เจีย 8 วนั 5 คืน โดยสายการบนิเตอร์กชิ 

ก าหนดการเดนิทาง 11 – 18 เมษายน 2563 
วนัเสาร์ที ่11 เม.ย. 63 (1)  สนามบินภูเกต็ 

18.00 น. บริการรถรับท่านจากท่ีบา้นและเดินทางมาสนามบิน (เฉพาะในพื้นท่ีภูเก็ต) 

19.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินภูเก็ตอาคารผูโ้ดยสารต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง  

21.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตนับูล ประเทศตรุกี โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที่ TK173 

วนัอาทติย์ที ่12 เม.ย. 63 (2) ภูเกต็ – อสิตันบูล – ทบิลซีิ (จอร์เจีย) – วิหารศักดิ์สิทธ์ิ – โบสถ์เมเตคี – สะพานสันติภาพ –  
ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้าแร่ก ามะถัน – Jan Shaden Street - Gabriadze Rezo Theatre 
- Anchiskhati Basilica 

04.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
06.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยเทีย่วบินที ่TK 378 

09.35 น. เดินทางถึง เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย น าท่านผา่นพิธีการศุลกากร 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ ตัวเมืองทบิลิซี ถูกสร้างโดยกษตัริยว์าคตงั จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เม่ือคร้ังค
ริสศตวรรษท่ี 5 หรือเม่ือประมาณ 1,500 ปีก่อน เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเส้นทางสายไหม และปัจจุบนั
ยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้ง
ท่ี เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป / น าท่านสู่  วิหารศักดิ์ สิทธ์ิของทบิลิซี  (Holy Trinity 
Cathedral) ท่ี เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของ
คริสตจกัรออร์โธดอกจอร์เจียตั้ งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวง
ของจอร์เจีย สร้างข้ึนระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็น
วิหารท่ีสูงท่ีสุด อนัดบัท่ี 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก / 
น าท่ านเข้าชม โบสถ์เมเตคี  (Metekhi Church) โบสถ์
เก่าแก่อายุราว 800 ปี  ซ่ึงสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี 
จากนั้ นน าท่ าน ถ่ายรูปกับ  สะพานสันติภาพ  (Peace 
bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซ่ึงเช่ือมระหว่างตัว 
เมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใชง้านคร้ังแรกเม่ือปีค.ศ. 2010 จดัวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ีสวยงามแห่ง
หน่ึงซ่ึงพาดผ่านแม่น้าคูรา / น าท่าน น่ังกระเช้าเคเบิ้ลชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการ



 

โบราณสมยัยุคศตวรรษท่ี 4 ซ่ึงนกัประวติัศาสตร์ยกยอ่งวา่เป็นป้อมปราการป้อมหน่ึงบนเส้นทางสายไหมท่ี
แขง็แกร่ง และตีไดย้ากท่ีสุด มีเวลาอิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซ่ีไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมบริเวณ โรงอาบน ้าแร่ ก ามะถัน (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียนเรียกว่า Abanot Ubani (อะ

บานู อุบานิ) เป็น สถานท่ีส าหรับแช่น ้ าพุร้อนท่ีมีแร่ก ามะถนั ตาม
ต านานเล่าขานว่าในสมยัพระเจา้วคัตงัที กอร์กซัลี นกเหยียวของ
พระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงท าให้ค้นพบบ่อน้าพุ
ร้อนแห่งน้ีข้ึน ลกัษณะของโรง อาบน ้ าคล้าย ๆ กบัการออนเซน
ของชาวญ่ีปุ่นผสมรวมกบัการอาบน ้ าแบบตุรกี ชมหมู่โรงอาบน ้ า
ท่ี มี  การสร้างและให้บริการตั้ งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันท่ี มี
รูปแบบตวัอาคารท่ีหลากหลาย บางแห่งสร้างเป็น หลงัโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบขา้ง ประดบัดว้ยโม
เสคชินเล็กสวยงาม / น าท่านสู่ Jan sharden street ถนนคนเดินยา่นเมืองเก่าท่ีเป็นแหล่งศูนยร์วมทางสังคม
และวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศตวรรษท่ี 9 ต่อมาจึงเปล่ียนช่ือถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่
นักท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศส Jean Chardin / น าท่านสู่ Rezo Gabriadze Theatre หรือท่ีรู้จกักนัในนาม Clock 
Tower หอนาฬิกาบิดเบ้ียวท่ี  เหมือนกบัหลุดมาจากเทพนิยายแห่งน้ี เป็นท่ีตั้งของจุดจ าหน่ายตัว๋ส าหรับโรง
ละครท่ีอยูด่า้นหลงั ช่ือของโรงละครแห่งน้ีนั้นเป็นช่ือของผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัผลงานสร้างสรรคแ์ห่งน้ี เขาเป็น
ทั้ง คนเขียนบท ผูก้  ากับ จิตกร นักป้ัน และ นักเชิดหุ่นละคร คนส าคญัของจอร์เจียอีกด้วย / น าท่านชม 
Anchiskhati Basilica โบสถเ์ก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 6 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว ์
 เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม BRIM HOTEL / TRIBECA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัจันทร์ที ่13 เม.ย. 63 (3) ทบิลซีิ – วหิารบอดเบ – ซิกนาก ิ– โรงผลติไวน์ควาเรล ี– โรงบ่มไวน์และไร่องุ่น 

  พเิศษ !!! ชมสาธิตการท าขนมปังและการท าขนมชูเคล่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านสู่ วิหารบอดเบ (Bodbe Monastery) เป็นวิหารของชาว
จอร์เจียนที/นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอ ดอกซ์ถูกสร้างข้ึน
ในคร้ังแรกราวศตวรรษท่ี 9 และต่อมาในศตวรรษท่ี 17 ก็ไดมี้การ
สร้างต่อเติมข้ึนมาอีก จนกระทัง่วิหารแห่งน้ีมีความส าคญัและ
เป็นหน่ึงในวิหารท่ีจะมีน าท่องเท่ียวเดินทางมาท าพิธีแสวงบุญ / 
น าท่านสู่ เมืองซิกนากิ (Sighnaghi)  เป็นเมืองศูนย์กลางการ
ปกครองเขตซิกนากี ในจงัหวดัคาเคตีท่ีอยู่ทางด้านตอนใต้ของประเทศ เป็นเมืองเล็กๆท่ีมีพื้นท่ีประมาณ 
2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศยัอยู่ ประมาณ 4,000 คนมีการปลูกพืชพนัธ์ุไมห้ลายอยา่งโดยเฉพาะตน้
องุ่นพนัธ์ุต่าง ๆ จึงท าให้เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัท่ีมีการท าเหลา้ไวน์ ผลิตพรม และผลิตอาหารท่ีส าคญัของ
จอร์เจีย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โรงผลิตไวน์ควาเรลี (Kvareli Gvirabi) หรือ
รู้จักในช่ือ อุโมงค์บ่มไวน์ควาเรลี (Kvareli  Wine Tunnel) ชม
โรงบ่มไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในจอร์เจีย อุโมงค์และห้องแสดงไวน์มี
ความยาวกวา่ 7.7 ก.ม.รักษาอุณหภูมิคงท่ีท่ี 12-14 องศาเซลเซียส 
และความช้ืนท่ี 70% ตลอดทั้งปี เป็นท่ีเก็บไวน์ท่ีดีท่ีสุด แต่เดิม
แลว้ อุโมงคน้ี์ถูกสร้างข้ึนเพื่อวตัถุประสงคท์างการทหาร ในช่วง
สงครามเยน็ แต่ถูกซ้ือไปโดย Winery Khareba น ามาใช้ในการจดัเก็บไวน์กว่า 25,000 ขวดแทน / น าท่าน
ชม J.S.C. “โรงบ่มไวน์และไร่องุ่น Kindzmarauli  ท่ีน่ีมีไร่องุ่นราว 150 เฮก็เตอร์ ซ่ึง 100 เฮก็เตอร์นั้นอยูใ่น
อุทยานประวติัศาสตร์คินซมารอลิ  ทุกปีจะมีการผลิตไวน์ท่ีแตกต่างกัน 25 ชนิด และบร่ันดี 10 ชนิด 
(Koniaks) โดยใชอ้งุ่นท่ีเก็บจากไร่ของ J.S.C. และจากเกษตรกรทอ้งถ่ิน  / น าทุกท่านลิม้ลองไวน์ของจอร์เจีย

ท่ีมีความเป็นมามากกวา่ 8,000 ปี  พิเศษ!!! ชมการสาธิตวิธีการท าขนมปังของจอร์เจียและการท า ชูเคล่า 

(Churchkhela) ขนมพื้นเมืองของชาวจอร์เจีย ซ่ึงด้านในเป็นถั่วเคลือบด้วยแป้งผสมน ้าผลไม้  / น าท่าน
เดินทางกลบั เมืองทบิลซีิ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม BRIM HOTEL / TRIBECA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัองัคารที ่14 เม.ย. 63 (4) ทบิลซีิ – มทิสเคต้า – วหิารสเวติสเคอเวลี ่– คาสเบก ิ– ป้อมอนันานูรี – อ่างเกบ็น า้ชินวาล ี 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่อดีตเมืองหลวงของจอร์เจีย เมืองมิทสเคต้า เมืองน้ีถูกเรียกว่าเยรูซาเล็มแห่งท่ี2 เน่ืองจาก
เป็นเมืองท่ีฝังผา้คลุมพระศพของพระเยซู ท่ีพระองค์ใส่ก่อนท่ีจะถูกตรึงกางเขน และเมืองน้ีได้จดัอยู่ใน
รายการสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) อีกด้วย / น าทุกท่านชม มหา
วิหารสเวติส เคอเวลี่  (Svetitskoveli Cathedral) หรือท่ี เรียกว่า 
“มหาวหิารแห่งเสาที่มีชีวิต”  เป็นสัญลกัษณ์  แห่งการเปล่ียนความ
เช่ือเปล่ียนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวจอร์เจีย และได้เปล่ียน
ศาสนาคริสต์ให้เป็นศาสนาประจ าชาติในปี ค.ศ.337 ท่ีน่ีจึงเป็น
ศูนยก์ลางทางศาสนาของคริสเตียนทุกคนมาอย่างยาวนานหลาย
ศตวรรษ และเพื่อพิสูจน์วา่มหาวิหารน้ีมีความส าคญัต่อชาวคริสเตียนจริง จึงมีต านานเล่าวา่ มหาวิหารแห่งน้ี
เป็นท่ีฝังผา้คลุมพระศพของพระเยซูคริสต ์นอกจากน้ียงัมีอีกต านานกล่าววา่ King Gorgi มีค  าสั่งให้ตดัแขน
ของสถาปนิคท่ีสร้างมหาวหิารสเวติสเคอเวล่ี เพื่อไม่ใหเ้ขาสามารถไปสร้างส่ิงสวยงามอ่ืนไดอี้ก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่ เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็กๆ ซ่ึงตั้ งยู่บริเวณใจ
กลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus mountains)  เป็นศูนยก์ลางการ
ท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสั ท่ีส าคญัของประเทศจอร์เจีย เพราะ
อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภคส าหรับการ



 

ท่องเท่ียว รวมทั้งเป็นจุดชมววิยอดเขาคาสเบค็ (Mt. Kazbeg)หน่ึงในยอดเขาท่ีสวยท่ีสุดของเทือกเขาคอเคซสั  
น าท่านเดินทางสู่ ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีก าแพงลอ้มรอบตั้งอยูริ่มแม่น ้ าอ
รักวี ถูกสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลงัท่ีตั้ งอยู่ภายในก าแพง ซ่ึงเป็น
โบสถ ์ ของชาวเวอร์จ้ิน ภายในยงัมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทศันียภ์าพทวิทศัน์อนั
สวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อมปราการน้ี และน าท่านชม อ่างเกบ็น ้าชินวาล ี(Jinvali) ไดถู้กสร้างข้ึนใน
ปีค.ศ. 1986  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม ROOMS HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัพุธที ่15 เม.ย. 63 (5) คาสเบก ิ– โบสถ์เกอเกติ – อนุสรณ์สถาน – คูไทซึ – อารามจีลาติ – ซกาลตูโบ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่าน เปล่ียนยานพาหนะเป็นรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ น่ังรถจ๊ิป 4X4 เพื่อข้ึนเขาไปชมโบสถ์ ระยะทางประมาณ 
6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที สู่เนินเขา ท่ีตั้ งของ โบสถ์เกอเกติ (Gergeti Trinity Church) โบสถ์ท่ีมี  
ช่ือเสียงมากบนเทือกเขาคอเคซสั สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 ดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ และตั้งอยูบ่นยอดเขา
ท่ีระดบัความสูง2,170 เมตร ส าหรับเทือกเขาคาสเบกิ (Kazbegi) นอกจากน้ีท่ีน่ียงัเป็นจุดแวะพกัยอดนิยม
ส าหรับนกัเดินทางบนถนนท่ีเช่ือมระหวา่งประเทศรัสเซียและจอร์เจีย (ในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพ.ย.-เม.ย. 
ท่ีมีหิมะปกคลุมจะไม่สามารถข้ึนไปชมอารามน้ีได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปริมาณหิมะในแต่ละปี หากข้ึนเขาไปดู
อารามน้ีไม่ได ้ทางทวัร์ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากช าระแบบเหมาจ่าย
กบัตวัแทนแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ีขอปรับเปล่ียนโปรแกรมพาท่านเดินเล่นในเมืองคาซเบก้ีแทน ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึง
ความปลอดภยัและผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทุกท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองกุดารีเพื่อไปเยี่ยมชม อนุสรณ์สถาน (Friendship Memorial) หรืออีกช่ือ

หน่ึงคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานท่ีส ร้างข้ึนมาในปี  ค.ศ.1983 เพื่ อ เป็น
สัญลกัษณ์บ่งบอกถึงความสัมพนัธ์อนัดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานน้ีตั้งอยู่
บน Devil’s Valley ซ่ึงอยู่ระหว่างเมือง Gudauri (กูดารี) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงด้าน สกีรีสอร์ทอีกด้วย / น า
ท่านเดินทางสู่ เมืองคูไตซี (Kutaisi) ท่ีตั้งอยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือห่างประมาณ 150 กม. เมืองน้ีมี
ความเจริญเป็นอนัดบัสองรองจากทบิลีซี ชมความสวยงามของ
เมืองคูไทซีซง่ึ มีช่ือเสียงทางด้านวฒันธรรมและไดรั้บการข้ึน
ทะเบียน ให้เป็นมรดกโลกน าท่านชม อารามจีลาติ (Gelati 
Monastery) ซ่ึงเป็นอารามหลวงของเมือง ถูกค้นพบในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 12 โดยทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้
อารามจีลาติน้ีข้ึนเป็นมรดกโลกเม่ือ ปี ค.ศ.1994 ภายในบริเวณ
อารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนตนิ์โคลาส (St. Nicholas) และโบสถ์เซนต ์จอร์จ (St.George) / น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองสคาลทูโบ (Tskaltubo)  



 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม TSKALTUBO PLAZA หรือเทยีบเท่า  

วนัพฤหัสฯที ่16 เม.ย. 63 (6) สคาลทูโบ – ถ า้โพรมิธีอุส – บาทูมี – ถนนเลยีบชายหาดบาทูมี 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม ถ ้าโพรมิธีอุส (Prometheus Cave) หน่ึงในถ ้ าน่าอศัจรรย ์ถูกคน้พบคร้ังแรกในปี ค.ศ.1984 
และถูกตกแต่งใหม่ในปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของ
หินงอกหินยอ้ยสะทอ้นแสงสีตระการตาในตวัถ ้า 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและ

หน่ึงในเมืองเศรษฐกิจ ท่ีส าคญัของประเทศ  จอร์เจีย ตวัเมือง
ตั้งอยู่ติดทะเลด า ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมือง
บาทูมิ ยงัได้รับการสนบัสนุนให้เป็นเมืองท่องเท่ียว ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตัว
เมืองเก่าอีกทั้งยงัมีโรงแรมเชนสากลเปิดใหม่มากมาย เพื่อ
รองรับการท่องเท่ียวในอนาคตอีกด้วย / น าท่านเดินทางบน 
ถนนเลียบหายชายหาด (Batumi Promenage) ท่ียาวถึง 6 กิโลเมตร สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1884 ประดบัดว้ยน ้ าพุ
งดงามตลอดสาย และเป็นถนนท่ียาวท่ีสุดบนฝ่ังทะเลด า  อิสระเท่ียวชมบริเวณทะเลด า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม WORLD PALACE BATUMI หรือเทยีบเท่า 

วนัศุกร์ที ่17 เม.ย. 63 (7)  ป้อมโกนิโอ – อาคาร Alphabetic – จัตุรัสยุโรป – Batumi Mall – จัตุรัสปิอาซซ่า  
                                        รูปป้ันอาลแีละนีโน่ - (อสิตันบูล) – กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่จุดท่ีได้ช่ือว่าเป็น เขตชายแดนเช่ือมต่อระหว่างประเทศ
จอร์เจียและประเทศตุรกี จากนั้ นน าท่าน  เดินทางสู่ ป้อมโกนิโอ 
(Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝ่ังทะเลด า ใกลอ้าณาเขต
ประเทศตุรกี ถูกสร้างข้ึนเพื่อป้องกนัการรุกรานของอาณาจกัรออต
โตมนัในอดีต / น าท่านถ่ายรูปกับ อาคาร Alphabetic Tower เป็น
ตึกสูงตระหง่าน เป็นแลนด์มาร์คท่ีส าคญัในการข้ึนชมวิวรอบเมือง / 
น าท่านชมชม จัตุรัสยุโรป (Europe Square) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงจตุัรัสท่ีส าคญัในยุโรป / น าท่านสู่ ห้างบาทูม ิ
(Batumi Mall) อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เท่ียง  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 
น าท่านเดินชม จัตุ รัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หน่ึงในจัตุรัส
ส าคัญของเมืองบาทูมิ ซ่ึงรายล้อมด้วย   ร้านอาหารและโรงแรม



 

มากมายบนเน้ือท่ีกวา่ 5,700 ตารางเมตรใกลริ้มอ่าวทะเลด า สถาปัตยกรรมโดยรอบนบัว่าไดแ้รงบนัดาลใจ
จากประเทศอิตาลี สังเกตไดจ้ากภาพโมเสกและงานกระจกสีท่ีหาดูไดต้ามอาคารรอบจตุัรัส / น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกับ รูปป้ันอาลีและนีโน่ (Ali and Nino moving sculptures) รูปป้ันพิเศษสูง 8 เมตร ริมทะเลด าท่ี
สามารถเคล่ือนไหวไดทุ้กๆ 10 นาที (เร่ิมตั้งแต่ 19.00 น.) จุดประสงคใ์นการสร้างเพื่อแสดงถึงความรักของ
หนุ่มสาวต่างเช้ือชาติ ศาสนาและยงัแสดงถึงสันติภาพระหวา่งประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจาน 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินบาทูมิ เพื่อเตรียมเชคอิน 
20.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเทีย่วบินที ่TK 393 
21.30 น. เดินทางถึง กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 

วนัเสาร์ที ่18 เม.ย. 63 (8)  ภูเกต็ 

01.55 น. ออกเดินทางสู่ ภูเก็ต โดยเทีย่วบินที ่TK 172 
15.55 น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต โดยสวสัดิภาพ 
 

*โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีบ้ริษัทเห็นถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ* 
///////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ   ส าหรับคณะ  15 ท่าน 

ท่านละ   55,900 บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  

พกัเด่ียว จ่ายเพิ่ม ท่านละ  8,000 บาท  

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 20 ท่าน  

ท่านละ  53,900  บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  

พกัเด่ียว จ่ายเพิ่ม ท่านละ  8,000  บาท  

อตัราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตั๋วเคร่ืองบินไปกลบั ตามรายการทวัร์ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กั  พกัห้องละ 2 ท่าน 

- ค่ารถน าเทีย่วปรับอากาศตลอดการเดินทาง 

-ไกด์ท้องถิ่น 

- ค่าอาหารทีร่วมอยู่ในรายการ 

- ค่าเข้าชมสถานที่ 

- ค่าทปิไกด์ และ คนขับรถ   

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ นอกเหนือรายการ   

- ค่าน าหนักส่วนเกนิกว่าสายการบินก าหนด 20 ก.ก 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกท่าน :  

      กรณีรักษาพยาบาล ท่านละ 500,000 บาท , กรณีเสียชีวติ ท่านละ 1,000,000 บาท 

 



 

 

ข้อห้าม 

1.ห้ามน าสารเสพตดิทกุชนิดออกหรือน าเข้าประเทศ 

2.ห้ามน าสิ่งของหรอืเครื่องประดับทุกชนิดที่ท าจากชิ้นส่วนของสัตวส์งวน และสัตว์ที่ได้รับการ

คุ้มครองจากทั่วโลก อาทิ งาช้าง หนังเสือ หรอืกัลปังหา ฯลฯ  

3.ห้ามน าสินค้าที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนดิ อาทิ  เลียนแบบจากแบรนด์ดัง 

4.ห้ามวัตถุลามก ทุกชนิด 

5.ห้ามน าธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ ปลอม 

 

 

 

 

 

 

 


