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จอรเ์จยี 8 วนั 5 คนื 

เดนิทาง 27 มกราคม – 3 กมุภาพันธ ์2566 
 

บนิ Turkish Airlines (TK) 
(เขา้บาตมู ิ- ออกทบลิซิ)ี 

พิเศษ 1 !!  ดินเนอร์มื้อพิเศษพร้อมชมโชวร์ะบ าพ้ืนเมืองของชาวจอรเ์จยี 

พิเศษ 2 !! เมนูอาหารไทย 2 มื้อ, ซฟูีด๊ 1 มือ้ 

พิเศษ 3 !!  1 มือ้พิเศษ บนตึก Alphabetic 

พิเศษ 4 !!  ไวน ์เทสติง้ พร้อมอาหารกลางวัน ที ่Chateau Makhrani 

ไฮไลทใ์หม ่ปราสาทราบาติ ปราสาทศิลาเกา่แก ่สมยัศตวรรษที ่9 

พัก Gudauri เมอืงสกีรสีอร์ทสดุฮติกบัวิวที่อลงัการของเทืองเขาคอเคซสั 

นั่งรถโฟล์วลี ขึ้นชม โบสถเ์กอเกต ิ

นั่งกระเช้าสูป้่อมนารคิาล่า พรอ้มชมววิเมอืงทบลิซิ ี

บริการน า้ดื่มทกุทา่นวันละ 1 ขวด 

***คนไทย เทีย่วจอรเ์จยี ไดเ้ลยไมต่อ้งขอวซี่า*** 

 

เดนิทาง ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถงึ 

ขาไป 
TK69 

TK390 

สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

อิสตันบลู (IST) 

อิสตันบลู (IST) 

บาตูมี  (BUS) 

23:30 

08:00 

06:30 

10:55 

ขากลับ 
TK379 

TK64 

ทบิลีซี (TBS)  

อิสตันบลู (IST) 

อิสตันบลู (IST) 

สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

11:55 

20:55 

13:40 

10:10+1 
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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์ โรงแรม เมอืง 
อาหาร 

เช้า 
กลางวั

น 
เยน็ 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  Check-in เวลา 20:30

เคร่ืองออกเวลา 23:30 
--- --- --- --- 

 

วันที่สอง ถึงบาตูมิเวลา 10:55 

อิสตันบลู – บาตูมิ – ชมเมอืงบาตูมี, ตึกอัลฟา

เบท, อนุเสาวรีย์ อาลีและนีโน,่ เมืองเก่าบาตมูิ, 

จตุรัสเปียซซ่า, ชอ็ปป้ิง                                             

NEW WAVE 

4 ดาว หรือระดับ

เดียวกัน 

TBILISI 

   

วันที่สาม เมืองบาทูมิ – คูไทซี – อารามเกลาติ, โบสถ์บ

รากาติ 

KUTAISI INN 

4 ดาว หรือระดับ

เดียวกัน 

KUTAISI 
   

วันที่สี่ คูไทซี – อคัคาซิเค่ – ปราสาทราบาติ - บอโจมี BORJOMI LIKANI  

4 ดาว หรือระดับ

เดียวกัน 

BORJOMI 
   

วันที่ห้า บอโจมี – กอรี - พิพิธภัณฑ ์โจเซฟ สตาร์ลิน 

- ทดลองชิมไวน์ (Wine Testing) ที่ Chateau 

Mukhrani -  อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-

จอร์เจีย – โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูรี                                  

MARCO POLO  

4 ดาว หรือระดับ

เดียวกัน 

GUDAURI 
   

วันที่หก ดาอูริ - ป้อมอนานูรี – มิสเคต้า – โบสถ์แห่ง

เส้ือคลุมของพระเยซู – โบสถ์แห่งไม้กางเขนอัน

ศักดิ์สิทธิ์ – อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของ

จอร์เจีย – วิหารศักดิ์สิทธิข์อง ทบิลิซ ี- 

กระเช้าไฟฟา้ สู่ป้อมนาริคาล่า - เมืองเก่าทบิลซิ ี

CLOCK HOTEL 

4 ดาว หรือระดับ

เดียวกัน 

TBILISI 
   

วันที่เจ็ด สนามบินทบิลิซี – สนาบินอิสตันบล ู

เคร่ืองออกเวลา 11:55 น. 
--- --- 

   
วันทีแปด กรงุเทพฯ,สนามบินสุวรรณภูมิ 

--- --- --- --- --- 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
วนัแรก :  กรงุเทพ ,สนามบนิสวุรรณภมู ิ– อสิตนับล ู                                (- / - / - ) 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

ประตทูางเขา้หมายเลข 6 หรอื 7 เคานเ์ตอร ์N สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์ (TURKISH 

AIRLINES) เจ้าหน้าทีใ่ห้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

23.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ สู่ สนามบินอิสตันบลู โดยสายการบนิเตอร์กิชแอรไ์ลน์ โดย

เที่ยวบนิ TK69 (บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง, กระเป๋าจะเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

จนถึงสนามบินบาตูมี ประเทศจอร์เจีย กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักรวมสูงสุดไม่เกนิ 

25 กิโลกรัม และถือขึ้นเครือ่งได้อีกท่านละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 7 กิโลกรัม) 
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วนัทีส่อง : อสิตนับล ู– บาตมู ิ– ชมเมอืงบาตมู,ี ตกึอลัฟาเบท, อนเุสาวรยี์ อาลแีละนโีน่, เมอืงเกา่บา

ตมู,ิ จตรุสัเปียซซา่, ชอ็ปปิ้ ง                                            ( - / L / D )                                                                                                                         

06.30 น. เดินทางถึง สนามบนิอสิตนับลู เพ่ือท าการเปลี่ยนเครื่อง 

08.00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิบาตมู ีประเทศจอรเ์จยี  

10.05  น. เดินทางถึง สนามบนินานาชาตบิาตมู ีประเทศจอรเ์จยี เจ้าหน้าที่ใหก้ารต้อนรบั 

           จากนั้นน าทา่นเดินทางไปเข้าสู่เขต เมอืงบาทมู ิ(BATUMI) (เวลาประเทศจอร์เจียชา้กว่าประเทศ

ไทย 3 ชั่วโมง แนะน าปรับเวลาทันที่ทีไ่ปถึงเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันเวลานัดหมาย)  

เมอืงบาทมู ิ (BATUMI) เมอืงเศรษฐกิจส าคญัของจอรเ์จีย ตั้งอยูใ่นเขตร้อนริมทะเลด าของประเทศ

จอร์เจีย มีอุตสาหกรรมส่งออกผลติผลทางการเกษตร และ อาหารแปรรูปทะเล น าท่านนัง่รถผ่านชม

ความสวยงามของ ถนนบาตมู ีบเูลวารด์ (Batumi Boulevard) บริเวณที่มคีวามเก่าแก่ทีไ่ด้รบัความ

สนใจถกูสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 1881 มีการตกแต่งและประดับต้นไมส้วยงามไปตามความยาวของหาด

ประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งได้ถูกแบ่งออกเปน็สองส่วน ส่วนเก่าดั้งเดิมที่ยังคง เก็บรักษาไว้ และได้เพ่ิม

พ้ืนที่ของส่วนใหม่ให้มคีวามสวยงาม โดยการเพ่ิมม้านั่งและน ้าพุ ในหน้าร้อนจะได้รับความนิยมและเต็ม

ไปด้วยนักท่องเที่ยวทีบ่ริเวณชายหาด นอกจากนั้นยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร คลับ ตามชายหาดอีก

มากมาย และในเวลายามเย็นท่านสามารถชมดวงอาทติย์ก าลังจะจมลงไปในทะเลด าไดอ้ีกด้วย น าท่าน

ถ่ายรูปคู่กับตกึอลัฟาเบท (Alphabetic Tower) เป็นตึกสูงตระหง่า เป็นแลนดม์าร์คที่ส าคัญของ

เมืองบาตมูี  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนตกึอลัฟาเบท 

จากนั้นน าท่าน ชม เมอืงบาตมูี เมืองบาทมูิเป็นเมอืงเศรษฐกิจส าคญัของจอรเ์จีย ตั้งอยูใ่นเขตอดั

ยารา เป็นเมืองทีต่ั้งอยู่ในเขตร้อนริมทะเลด าของประเทศจอรเ์จีย มอีุตสาหกรรมส่งออกผลิตผล

ทางการเกษตร และ แปรรูปอาหารทะเล ชมบรรยากาศของบ้านเรือน  

ชม อนเุสาวรยี ์อาลแีละนโีน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปปั้ นพิเศษสูง 8 เมตร ริมทะเล

ด าที่สามารถเคลื่อนไหวไดทุ้กๆ 10 นาทจีุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือแสดงถึงความรักของหนุ่มสาว

ต่างเชื้อชาติและศาสนา และยังแสดงถึงสันตภิาพระหว่างจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย  
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ชม เมอืงเกา่ (Old Town of Batumi) อาคารที่ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชือ่เสยีงสร้างขึ้น

ในรูปแบบของสถาปตัยกรรมแบบผสมผสานกันเป็นพิเศษทีม่ีความสวยงามน่ารัก  

ชม จตรุสัเปียซซา่ (Piazza Square) หนึ่งในจตัุรัสส าคัญของเมืองบาตูมี ซึ่งรายล้อมดว้ย

ร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตร ใกล้ริมอ่าวทะเลด า สถาปัตยกรรม

โดยรอบนับว่าได้แรงบนัดาลใจจากประเทศอติาลีโดยแท้ สังเกตไดจ้ากภาพโมเสคและงานกระจกสทีี่

หาดูได้ตามอาคารรอบจัตุรัส 

 

จากนั้น อิสระให้ท่านชอ้ปปิ้ งเลือกซื้อหาของฝาก ของที่ระลึก ไวน์ หรือสินค้าท้องถ่ิน พร้อมชม

บรรยากาศของเมือง ย่านบาตูมีพล่าซ่า หรือ ห้างคาร์ฟู ที่มีร้านกาแฟ คลับ ร้านอาหารและร้านค้า

มากมายซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พัก   

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (SEAFOO เมน)ู 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  NEW WAVE  HOTEL หรอื เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ณ เมอืงบาตมู ี 
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วนัทีส่าม :  เมอืงบาทมู ิ– คไูทซ ี– อารามเกลาต,ิ โบสถบ์รากาต ิ                   ( B / L / D )                                                                                                                  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางน าท่านเดินทางสู่ เมอืงคไูทสึ (ระยะทาง 154 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 

นาที)  เมืองทีม่ีความเจริญเป็นอันดับสองรองจากกรุงทบลิีซี ชมความสวยงามของเมืองคูไทซี ทีม่ี

ชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรม และไดร้ับการขึน้ทะเบียน ให้เป็นมรดกโลก ซึ่งถ้าย้อนกลบัไปเมื่อสมัย

ศตวรรษที่ 12-13 คูไทซีได้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลคลิส (Empire of Colclis) 

และ อาณาจักร อีเมรเีทีย (Kingdom of Emeretia) ที่อยู่ทางด้านของตะวันตกของประเทศ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

จากนั้นน าท่านชม อารามเกลาต ิ(Gelati Monastery) อารามหลวงของเมืองคไูทซึ ซึง่ไดร้บัการขึน้

ทะเบยีน ใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกสถาน จากองคก์ร UNESCO ในปี ค.ศ.1944 สร้างขึน้ตามพระ

ประสงค์ของกษัตริย์เดวดิที่ 4 กษัตริย์ผูป้กครองประเทศจอรเ์จียเมื่อช่วงศตวรรษที่ 10-11 ตวั

อารามประกอบด้วยโบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์พระแม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์จ / เซนต์นิโคลสั         

ภายในตวัโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโก้ อันสวยงามมากมายหลายภาพด้วยกัน นอกจากนีอ้ารามเกลาติ

ยังเป็นสถาบันชั้นน าของประเทศที่ผลตินักวทิยาศาสตร์, นักเทววทิยา, และนักปราชญช์ื่อดังมากมาย 

 
ชม โบสถบ์รากาต ิ(Bagrati Cathedral) โบสถ์ออโธดอกซ์ทีใ่หญท่ี่สุดในประเทศจอร์เจยี โบสถ์แห่ง

นี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแตศ่ตวรรษที่ 11 ตอนที่ไดร้ับชัยชนะจากสงครามและรวบรวมจอรเ์จียกลับมาเป็น

ปึกแผ่นได้ ซึ่งต่อในปี ค.ศ.1692 วิหารถูกท าลายจากการระเบิดโดยทหารออตโตมัน ส่งผลท าให้โดม

และเพดานโบสถ์ถลม่ได้รับความเสียหาย แตเ่นื่องจากโบสถ์นี้มคีวามส าคัญทั้งทางศาสนาและ

วัฒนธรรมของประเทศ ทาง UNESCO จึงได้ขึ้นทะเบียนเปน็มรดกโลกในปี ค.ศ.1944  ปีเดียวกับที่

ขึ้นทะเบียน อารามเกลาติ แต่เนื่องจากทางรฐับาลจอรเ์จียไดม้ีการปรับปรุงซ่อมแซมโบสถ์แห่งนี้
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เพ่ิมเตมิคร้ังใหญ่ เพ่ือใช้สถานที่แห่งนี้เป็นทีด่งึดูดผู้แสวงบญุ และนกัท่องเที่ยวให้มามากขึน้ จนท า

ให้องค์การ UNESCO ไดท้ าการถอนชื่อของโบสถ์แห่งนี้ออกจากมรดกโลกในปี ค.ศ. 2017 เพราะ

พิจารณาว่าการบูรณะครั้งใหญ่นี้มนัเปน็อันตรายต่อความสมบูรณ์และความถูกต้องของโครงสร้าง

เดิมในสมัยอดตี 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก KUTAISI INN HOTEL หรอื เทยีบเทา่ ณ เมอืงคไูทส ึ(KUTAISI) 

 

วนัทีส่ี ่: คไูทซ ี– อคัคาซเิค ่– ปราสาทราบาต ิ- บอโจม ี                             ( B / L / D )                                                                                                                  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อคัคาซเิค ่(Akhaltsikhe) (ระยะทาง 180 กิโลเมตร เดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านชมความสวยงานและย่ิงใหญ่สุดอลังการนามว่า ปราสาทราบาต ิ(Rabati Castle)  โดย

ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ภายใน เมืองอัคคาซิเค่ (Akhaltsikhe) เป็นปราสาทเก่าแก่ที่สร้างด้วยหินศิลา 

และถือเปน็หนึ่งในปราสาทที่มีความสวยงามมีความอลังการมากของที่สุดของประเทศจอร์เจีย เรา

สามารถมองเห็นตัวปราสาทไดต้ั้งแตไ่กล ด้านในประกอบด้วยอาคารหลายส่วน ถูกเร่ิมสรา้งครั้งแรก

ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 โดย Guaram Mampal และมีชื่อปราสาทในตอนแรกว่า Lomisa Castle 

ในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เมืองอัคคาซิเค่ ได้กลายเป็นเมืองหลวงของแคว้น Samtskhe-Javakheti 

ปราสาทแห่งนี้จึงถูกตอ่เตมิขึ้นหลายส่วนเพ่ือใช้เปน็ที่ประทับของ เจา้ชาย Javakheti กับครอบครวั 

จนกระทั่งช่วงปลายศวตวรรษที่ 15 แควน้ Samtskhe-Javakheti ไดต้กไปอยู่ภายใต้การปกครอง
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ของจักรวรรดิออตโตมัน และเปน็เหตใุห้มีการสร้างมัสยิดไว้ภายในปราสาท ในช่วงปี ค.ศ. 1752 แต่

หลังจากนั้นประมาณ 200 ปี เจ้าชาย Paskevich แห่งรัสเซียก็ไดท้ าการพิชิตปราสาทแห่งนี้ และ

ดึงกลบัมาอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย จนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลาย ประเทศจอร์เจียได้

ประกาศอิสระภาพและท าให้ ปราสาทราบาติ แห่งนี้ อยู่ภายใต้การดแูลของประเทศจอร์เจยีจวบจนถึง

ปัจจุบัน 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) (ระยะทาง 52 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 

คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเร่ืองน ้าแร่ โดยน ้าแร่ย่ีห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธาร

น ้าแร่บริสุทธ์ิที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 

ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะท าให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ 

ท่านสามารถลิ้มลองน ้าแร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี หรือสามารถซื้อขวดที่ขายบริเวณ

ใกล้เคียงเพ่ือบรรจุน ้าเพ่ือดื่มได้  น าท่านเข้าชม สวนบอร์โจมี (Borjomi city park) สถานที่

ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น ้าแร่ใน

วันหยุด  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BORJOMI LIKANI หรอื เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ณ เมอืงบอรโ์จม ี 
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วนัทีห่า้ : บอโจม ี – กอรี - พิพิธภณัฑ ์ โจเซฟ สตารล์นิ - ทดลองชมิไวน ์ (Wine Testing) ที ่

Chateau Mukhrani -  อนสุาวรยีม์ติรภาพรสัเซยี-จอรเ์จยี – โบสถเ์กอรเ์กตี ้- กดูาอูร ี                                 

                                                                                      ( B / L / D )                                                                                                                  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าท่านเดินทางสูเ่มอืงกอร ี(Gori) (ระยะทาง 77 กิโลเมตร เดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เข้าชม พิพิธภณัฑ ์ โจเซฟ สตารล์นิ (Joseph Stalins Museum) เปน็สถานทีเ่ก็บรวบรวมส่ิงของ

เครื่องใชท้ี่บอกเล่าเรือ่งราวของ สตาร์ลิน อดีตผูน้ าคอมมิวนิสโซเวยีตที่มชีื่อเสียงเป็นอย่างมาก อีก

ทั้งยังมีการแสดงอัตชวีประวัตติั้งแตเ่กิดจนตาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเยือน Chateau Mukhrani (ระยะทาง 50 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) โรงบ่มไวน์

ธรรมชาติชั้นดี ด้วยกรรมวิธีแบบจอร์เจียดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตร์การผลิตไวน์อันยาวนานกว่า 

8,000 ปี ซึ่งถือว่าเก่าแก่กว่าทางยุโรป และยังมีไวน์คุณภาพอื่นๆ ตามแบบฉบับยุโรป ซึ่งหากจะว่า

กันแล้วไวน์ถูกฝังลึกอยู่ในเอกลักษณ์ของชาวจอร์เจีย ชาวจอร์เจียจึงไม่เพียงแค่ปลกูองุ่นเทา่นั้น แต่

ยังถือแหล่งเป็นวัฒนธรรมไวน์ระดับโลกอีกด้วย ส าหรับที่ Chateau Mukhrani ไวน์ทุกขวดจะผลิต

จากไร่องุ่นของตัวเองบนพ้ืนที่กว่า 600 ไร่ จึงท าให้มั่นใจได้ว่าไวน์ทุกขวดที่ผลิตออกมาจะได้รับการ

ดูแลและควบคุมคุณภาพอย่างดีตั้งแต่เร่ิมต้น ไวน์จากที่นี่ยังได้เข้าแข่งขันและได้รับรางวัลระดับ

นานาชาติ ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่ยังคงขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่าง

ต่อเนื่องอีกด้วย  
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น าท่านเยี่ยมชมห้องบม่ไวน์ และไวนท์ี่ถูกเกบ็รักษาอุณหภูมคิงที ่ 12-14 องศาเซลเซยีส ความชื้น

สัมพัทธ์ 70% ตลอดทั้งปี มีสภาพการเก็บรักษาที่สมบูรณ์แบบส าหรับไวน์ และให้ท่านได้มีโอกาศ

ทดลองชมิไวน ์(Wine Testing) แบบต่างๆ จากนั้นน าท่านไปยังร้านอาหาร 'Samepo Marani 1878' 

ซึ่งเป็รนร้านอาหารภายในบรเิวณ Chateau Mukhrani ทีเ่สิร์ฟอาหารจอร์เจียชั้นดี ด้วยวัตถดุิบสด

ใหม่ในท้องถ่ิน 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 'Samepo Marani 1878', Chateau Mukhrani 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังเมอืงคาซเบก ี (KAZBEGI) (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที) ซึ่งเป็นชือ่เมอืงอันดั้งเดิม แตป่ัจจบุันได้เปลี่ยนมาเปน็ชื่อ สเตพ้านท์

สมนิดา้ (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศัย

และก่อสร้างสถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนาขึ้นมา เมืองคาซเบกี เป็นเมืองเล็ก ๆ  ที่ตั้งอยู่ตามริมฝ่ังแม่น ้า

เทอร์กี้ มีความยาวประมาณ 157 กิโลเมตร และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 

เมตร ในฤดูร้อนจะมีอณุหภูมิอยู่ที่ประมาณ 14 – 20 องศาเซลเซยีส ในฤดูหนาวมอีากาศหนาวเย็น

และยาวนาน มีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 0 องศาเซลเซยีส ถึง ติดลบ (-5) องศาเซลเซียส โดยในเดือน

มกราคม จะเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด 
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ให้ท่าน เปลีย่นรถเป็นรถจีป๊แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ เพ่ือน าท่านขึ้นชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้

(GERGETI TRINITY CHURCH) ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีชื่อเรยีกกันวา่ ทสมนิดา 

ซามบีา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้ ตั้งอยู่บนเทือกเขาของ

คาซเบกี้ ฝ่ังขวาของแม่น ้า Chkheri ใกลก้ับหมู่บ้าน Gergeti เป็นสถาปตัยกรรมและภูมิทัศน์ที่

กลมกลืนกัน สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ซึ่งความงดงามของที่นี่คือตัวโบสถท์ี่ตั้งอยู่เหนือสุด

ของภูเขา มดี้านหลังเป็นแนวยอดเขา Kazbegi อันย่ิงใหญ่ ท าให้โบสถ์ที่ใหญ่โตดูเลก็ลงไป (การเดิน

ขึ้นชม โบสถ์เกอร์เกติ ในช่วงฤดูหนาวอาจจะหิมะปกคลุมปิดกัน้ถนนจนไม่สามารถน าขึน้ชมได้ ในกรณทีี่ไม่สามารถขึ้น

ชมได้ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ในการในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็นน าท่านไปเล่นหิมะ และขับ SNOW MOBILE ที่สกี     รี

สอร์ทเป็นการทดแทน)  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงกดูาอรู ิ(GUDAURI) (ระยะทาง 108 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

น าท่านชม อนสุาวรยีม์ติรภาพรสัเซยี-จอรเ์จยี (Russia-Georgia Friendship Monument) เปน็

อนุสาวรีย์ที่โครงสร้างทั้งหมดท าจากหินและคอนกรตีเปน็รูปทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 

1983 เพ่ือเฉลิมฉลองเนื่องในสนธิสญัญาที่แสดงถึงมิตรภาพระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวีย

ตรัสเซีย ภายใน มีการวาดภาพบอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตรแ์ละวิถีชีวติของชาวรัสเซียและชาว

จอร์เจียเอาไว้ สามารถชมวิวได้แบบพาโนรามา 360 องศา โอกาสครบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญา 

ตกแต่งด้วยประเบื้องโมเสกสีสันสดใส Georgievsk และยังสามารถมองเห็นหุบเขาปีศาจ (Devil’s 

Valley) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคอเคซัส  
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก GUDAURI INN หรอื เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ณ เมอืง กดูาอรูิ  

 

วนัทีห่ก :  กดูาอรู ิ - ป้อมอนานรู ี – มสิเคตา้ – โบสถแ์หง่เสือ้คลมุของพระเยซ ู – โบสถแ์หง่ไม้

กางเขนอนัศักดิส์ทิธิ ์– อนสุรณท์างประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จยี – วิหารศักดิส์ทิธิข์อง ทบิ

ลซิ ี- กระเชา้ไฟฟา้ สูป่้อมนารคิาลา่ - เมอืงเกา่ทบลิซิ ี                 ( B / L / D )                                                                                                                  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอนานูรี (ระยะทาง 53 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง )  

ชม ป้อมอนานรูี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการนี้ มีก าแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมแมน่ ้า Aragvi 

หนึ่งในแม่น ้าสายส าคญัของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ทีน่ี่สร้างโดย Duke of 

Aragvi เพ่ือเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในสงคราม ป้อมอนันานูรีนั้นประกอบขึ้นด้วยสองหอคอย 

หอคอยที่สูงกว่ามีชือ่วา่ เชอโปวารี (Sheupovari) สร้างเปน็รูปทรงสี่เหลี่ยมและยังคงอยู่ในสภาพ

เกือบสมบูรณ์แบบ สว่นหอคอยทีเ่ตี้ยกว่านัน้เป็นหอคอยกลมทีเ่ปน็ซากปรักหักพัง แทบไมเ่หลือเค้า

เดิม จากมุมสูงของปอ้มปราการนี้ มองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ อ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali) 

เป็นสถานที่ที่ส าคัญส าหรับน าน ้าที่เก็บไว้ส่งตอ่ไปยังเมืองหลวง พร้อมกับ ผลติกระแสไฟฟา้อีกด้วย 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเมอืงมสิเคตา้ (MTSKHETA) (ระยะทาง 43 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 

1 ชั่วโมง) อดตีเมืองหลวงแห่งอาณาจักรไอบีเรีย ก่อนย้ายไปตั้งที ่ทบิลิซิ มคีวามเก่าแกม่ากถึงสอง

พันกว่าปี และเป็นจุดก าเนิดศาสนาคริสต์อรธ์อด็อกซ์ ในประเทศจอร์เจีย ตั้งอยูท่างด้านเหนือของ 

กรุงทบิลซิี ทางด้านตะวันออกของจอรเ์จีย เมืองนี้นบัว่าเปน็เมอืงที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ 

และในปจัจุบันเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแคว้นมิสเคต้า และเทียนิตี้ มีประชากรอาศัยอยู่

ประมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่งและ ไดร้ับ

การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ในปี ค.ศ.1994 

ชม โบสถส์เวทชิโคเวล ิ(Svetitskhoveli) หรอื โบสถแ์หง่เสือ้คลมุของพระเยซ ูซึ่งสวมอยู่ก่อนที่เขา

จะถูกตรึงที่ไม้กางเขน เป็นหนึ่งในโบสถ์หลักของจอรเ์จียออร์โธดอกซ์ และเปน็หนึ่งในสถานที่เคารพ

บูชามากที่สดุในภูมิภาคนี้ ตลอดหลายศตวรรษ โบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่ฝังศพของกษัตรยิ์  
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ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 โดย มีสถาปัตยกรรมของจอร์เจีย สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความ

เชื่อมานับถือศาสนาคริสต์ซึ่งกลายมาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็น

ส่ิงก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นใน คริสตวรรษที่ 11 ภายในมี

ภาพเขียนเฟรสโก้ที่งดงามที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 

ชม มหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือ โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถาน

ศักดิ์สิทธ์ิและส าคัญอีกแห่งของจอร์เจียและภูมิภาคคอเคซัส ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์

ศาสนาออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น ้าสองสายไหล

มาบรรจบกัน คือ แม่น ้ามิควารี และแม่น ้าอรักวี และถ้ามองข้ามเมืองมิสเคต้าออกไปยังที่บริเวณ

กว้างใหญ่ ในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) เคยปกครองดินแดน

บริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 อิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทัศน์

ของเมืองมิสเคต้า และจุดบรรจบของแม่น ้าคูราและแม่น ้าอะรักวีซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 จากนั้นน าท่านชม เมอืงทบลิซิี หัวใจแห่งจอร์เจีย โดยเร่ิมต้นที่ น าท่านชม อนสุรณท์าง

ประวตัศิาสตรข์องจอรเ์จยี (The Chronicle of Georgia)  ซึ่งเปน็อนุสวรียท์ี่สร้างขึ้นโดย Zurab 

Tsereteli เมื่อปี 1985 แต่ยังสร้างไม่เสร็จ อนุสาวรีย์ มี 16 เสาหลักที่มีความสูงระหว่าง 30-35 เมตร 

ครึ่งบนเป็นการบอกเรือ่งราวของราชา ราชินี และฮีโร ่ ในขณะที่สว่นล่างแสดงถึงเรื่องราวจากชีวติ

ของพระเยซูคริสต์  



 
VW_GE001_TK_Georgia_In-depth 

 

วหิารศักดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ี(Holy Trinity Cathedral) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นมหาวิหาร Sameba 

Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรนิกายออร์โธดอกของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และป ี

2004 และเป็นวิหารทีสู่งที่สุดสูงที่สดุในจอรเ์จีย และโบสถ์ออร์โธดอกที่สูงเป็นอนัดบัสามในยุโรป มี

ความสูงถึง 101 เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขา Elia 

 
โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี สร้างขึ้นใน

ศตวรรษที่ห้า ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ามัตควารี โดยกษัตริย์วาคตังที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี  

ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการต่อเติมโดยกษัตริย์ เซ้นต์ เดมิทรีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็น

สัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก และมีชะตาเช่นเดียวกับคริสตจักรคริสเตียนอื่นๆ ใน

จอร์เจียทั้งหมด ที่ถูกท าลายและถูกสร้างขึ้นใหม่อีกหลายครั้ง ก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนกระทั่งใน
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ปี ค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกเข้าท าลาย และก็ได้สร้างขึ้นใหม่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1278 ถึงปี 

ค.ศ. 1289  น าท่านถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานคนเดินรูปโค้งโครงสร้าง

จากเหล็กและแก้วที่มีไฟ LED จ านวนมาก เหนือแม่น ้า Kura ในเมืองทบิลิซีความยาว 150 เมตร ซึ่ง

เชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ออกแบบโดย สถาปนิก

ชาวอิตาลีและประกอบด้วยแสงไฟน้อย 10,000 ดวงซึ่งสวยงามมากในตอนกลางคืน จัดว่าเป็นงาน

สถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น ้าคูรา 

 
จากนั้นเดินผ่านชมสวน Rike Park หนึ่งในสวนสาธารณะใหมล่่าสดุทีต่ั้งอยู่ใจกลาง เมืองทบิลิซี เพ่ือ

น าท่านขึ้น กระเชา้ไฟฟา้ สูป่้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ให้ท่านชมป้อมปราการ ซึ่งเป็นป้อม

โบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของ ชูริส-ทซ-ิเค อันหมายถึง รูปแบบที่ไมม่ีความ

สม ่าเสมอกัน ในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาด ไดม้กีารก่อสร้างขยายเพ่ิมเติม และใน

สมัยของกษัตริย์เดวดิ (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพ่ิมเตมิขึ้นอีก ต่อมาเมื่อพวกมองโกลได ้

เข้ามายึดครองก็ได้เรยีกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายถึง ป้อมอันเลก็ 

(Little Fortress) ตัวป้อมประกอบด้วยก าแพงยาว 4 กิโลเมตร สงู 25 เมตร และหอคอย 25 หลัง 

ต่อมาบางส่วนก็ได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกร้ือท าลายไป และท่านยังสามารถ

มองเห็น Mother of Georgian  อนุสาวรีย์ในเมอืงหลวงทบิลิซขีองจอร์เจีย รูปปั้ นถูกสร้างขึ้นบน

ยอดเขา Sololaki ในปี 1958 ในปทีบลิิซีฉลองครบรอบ 1500 ปี ช่างแกะสลักชาวจอร์เจียชื่อ Elguja 

Amashukeli ออกแบบรูปอลูมิเนียมของผู้หญิงในชดุประจ าชาตขิองจอร์เจียยาวยี่สิบเมตร เธอเปน็

สัญลักษณ์ของตัวละครประจ าชาติจอร์เจีย ในมือซ้ายของเธอถือชามไวนเ์พ่ือทักทายผู้ที่มาเป็นเพ่ือน

และในมอืขวาของเธอคอืดาบส าหรับผูท้ี่มาเปน็ศัตรู   
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จากนั้น น าท่านเดินลงเขาสู่พ้ืนที่ราบ ผ่านชม น ้าตก Leghvtakhevi ซึ่งสูง 22 เมตร จากนั้นน าท่าน

เดินมุ่งหน้าสู่ เขตเมอืงเก่า โดยเร่ิมจากพ้ืนที่ที่มีชือ่เสียงที่สดุทีเ่รยีกว่า Abanotubani (บริเวณที่

อาบน ้าก ามะถัน) เดินผ่าน ถนนคนเดนิ จาน ชารด์นีี ่ (Jan Shardni street) เป็นถนนคนเดินย่าน

เมืองเก่าที่มรี้านค้า ร้านอาหาร และร้านกาแฟมากมาย และมีบรรยากาศบ้านเมืองเก่าในแบบจอรเ์จียน

ที่โดดเด่น ผ่านชม หอนาฬิกา Gabriadze Theatre ซึ่งสร้างขึ้นในปี 2010 โดย Rezo Gabriadze 

และทุก ๆ ชัว่โมง จะได้ยนิเสียงระฆัง ซึ่งชาวพ้ืนเมืองเรียกว่าเปน็เสียงจากทตูสวรรค ์ ในช่วงเวลา

เที่ยงตรง และ หนึ่งทุม่ จะมีการแสดงหุ่นละครเล็ก "วงกลมแหง่ชวีติ" ในบรเิวณนี้ นอกจากนั้นยังจะ

พบเห็นผู้คนน าสินค้ามาวางขายมากมาย อิสระให้ท่านเพลิเพลนิกับบรรยากาศแห่งเมืองทบิลิซี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พรอ้มโชวร์ะบ าพ้ืนเมอืง    

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  CLOCK HOTEL หรอื เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ณ เมอืงทบลิซี ี(Tbilisi) 
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****โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมของ

สถานการณ ์ณ ขณะนัน้ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั**** 

 

 

 

 

วนัทีเ่จด็ :  สนามบนิทบลิซิ ี–  สนามบนิอสิตนับลู              (B/-/-)                                                                                     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08:30  ถึงเวลาอันสมควรน าทา่นเดินทางไปยัง สนามบนิ เพ่ือท าการเชค็อนิไฟลท์ TK379  

11:55  ออกเดนิทางจาก สนามบนิทบลิซิ ี(TBS) ประเทศจอรเ์จยี ประเทศจอรเ์จยี สู่ สนามบนิ

อสิตนับลู โดย สายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์ โดย เทีย่วบนิที ่ TK 393  (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง พร้อมจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินทบิลชิ จนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศ

ไทย น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักรวมสูงสุดไมเ่กิน 25 กิโลกรัม และถือขึ้นเครือ่งได้อีกท่าน

ละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กโิลกรัม ) 

13:40  เดินทางถึง สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเพ่ือท าการเปลี่ยนเครือ่ง 

20.55 ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ี สู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์โดยเทีย่วบนิที ่TK 06 (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบนิ) 

 

วนัทีแ่ปด :  กรงุเทพฯ, สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                              (-/-/-)                                                                                                                

10:05 เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

 **************** End of Program ****************** 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ตอ่ท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ตอ่ทา่นพักหอ้งคู ่ พักเดีย่วจา่ยเพ่ิม 

27 มกราคม – 3 กมุภาพันธ ์2566 55,900 8,500 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ราคาพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 

***อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ ไกดท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 2,000 บาท / ทา่น 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✔ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Economy Class เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) 

โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) (กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋า

สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องน ้าหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ต่อท่าน) 

✔ ภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ (อัพเดท ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565) 

✔ ประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และ

เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

✔ ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน า

เท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีตามที่ระบุในรายการ 

✔ บริการน ้าดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน 

✔ ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

✔ หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่

รวมค่าทิป) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

🗶 ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนียม 2,000 บาท / ท่าน  

🗶 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ  

🗶 ค่าท าเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียม 

🗶 ค่าตรวจ RT-PCR หรือค่าใช้จ่ายในการกักตัว ตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ  

🗶 ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตาม

ธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งท่ีห้องพัก  พนักงานยก

กระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเม่ือให้บริการ ขั้นต ่า 2 USD หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะน าให้ทุก

ท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพ่ือความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย) 

🗶 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มเพ่ิมเติมนอกเหนือรายการ, 

ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

🗶 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้  

เงือ่นไขการช าระเงนิ   

● ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ต่อทา่น (ภายใน 1 วนั หลงัการไดร้บัการแจง้ว่า

กรุป๊ยนืยนัเดนิทาง) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง  (***ส าคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ป๊ัม

สัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรือท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-

ออก ประเทศ***) 

● ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถอืว่า

ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ 
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กรณยีกเลกิ  

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไมไ่ด้มคี่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น)   

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน เก็บค่าด าเนินการ 5,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ าทั้งหมด + ค่าใช้จ่ายอ่ืน (ถ้าม)ี 

o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทัง้หมด 

o ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

o ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  

o กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

o กรณมีกีารยืน่วซีา่แลว้ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จา่ยตามทีเ่กิดขึ้นจรงิ 

เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็น

ต้น   

 

รายละเอยีดเงือ่นไขเพ่ิมเตมิ 

1. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ไดร้ะบุไว้โดยทั้งหมด 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงราคาในกรณ ี ที่ผู้เดนิไม่ถงึข้ันต ่าของจ านวนทีก่ าหนด หรือทางบริษัทยนิดีคืน

เงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นตามจริงซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันท าการ หรือจัด

เสนอทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

3. กรณทีีล่กูคา้ยกเลกิการเดนิทาง และมีการคนืมัดจ าตามเงื่อนไขทางบริษัทจะด าเนินการคนืเงนิภายใน 14 วัน 

4. กรณทีา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใด ๆ เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยและช าระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็จ

กับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิในทกุกรณี ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ 

แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง 

5. กรณสีถานทีท่อ่งเทีย่วใด ๆ ทีร่ะบใุนโปรแกรมปดิท าการ เนื่องจากโปรแกรมทัวรเ์ป็นการเสนอขายล่วงหน้า 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจดัหาสถานทีท่่องเที่ยวอ่ืน ๆ เพ่ือทดแทนเป็น

ล าดับแรก หรือคืนคา่เข้าชมแก่คณะผู้เดนิทางแทน 

6. การเปลีย่นแปลงรายการรายละเอยีดทอ่งเทีย่วบางประการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น

สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  

ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะค านงึและรกัษาผลประโยชน์ของผู้เดนิทางไว้ให้ได้มากที่สดุ 

7. กรณทีา่นถกูปฎเิสธเขา้ / ออก เมอืง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บรษัิทฯ จะไมร่ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อ

ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

8. ในกรณทีีท่า่นจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมร่ับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดา เล่มสเีลือดหมู 

9. การขอทีน่ัง่ LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มคีุณสมบัติตามที่สายการบิน

ก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่าง
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รวดเร็วในกรณเีกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่นัง่ LONG LEG ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอน

เวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

10. โรงแรมทีพั่ก มาตรฐานที่พักตามทีร่ะบุในรายการ เป็นมาตรฐานท้องถิน่ของแต่ละประเทศ ซ่ึงอาจมีความ

แตกต่างจากระดับสากล (ขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายเมอืงเข้าพักในกรณีทีไ่ม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้น ๆ ได้ เช่น 

ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ  

ส าหรับ ห้องพัก 3 ท่าน  (Tripple room) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ โซฟาเบรด หรือ อาจไม่สามารถ

จัดห้องที่พักแบบ 3 เตยีงได้ และการขอห้องพักติดกันอาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ตามที่ต้องการ ซึ่งมักมีความ

แตกต่างกัน ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. กรณเีดนิทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเอง

และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวรด์้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิก

เที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

12. ตัว๋เครือ่งบนิ 

a. ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะต้องช าระ ค่าใช้จา่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัท

ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไป

แล้วผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีทีต่ั๋วเครื่องบินสามารถท า

การ Refund ได้เท่านั้น) 

b. ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยนั

การเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้น

ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

กระเปา๋เลก็ถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

o กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือขึ้นเครื่องบิน เชน่ มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นต้น กรณุาใสใ่นกระเปา๋เดนิทางใบใหญ ่ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเดด็ขาด 

o วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครมี โลช่ัน น ้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจภัุณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่

รวมเป็นที่เดียวกันในถงุใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพล

เรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

o หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้น

เครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

o ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวาง

น ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบิน

ก าหนด 

o ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเครื่องได้ ต้องมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กโิลกรัมและมีสดัส่วน

ไม่เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” 

(Centimeter) 
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o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า

มาตรฐานได้ ทัง้นี้ข้ึนอยู่กบัข้อก าหนดของแต่สายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในน า้หนักส่วนเกนิ 

o กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand 

carry) 

o ของมีค่าทุกชนดิ ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกดิการสูญหาย สาย

การบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎของสายการบินนัน้ ๆ หรือสูงสุดตามกฎข้อบังคับของ ไออาต้า เท่านั้น ซึ่งจะ

ชดใช้ให้ประมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทั้งนี้จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 

กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณเีดินทางชั้นธรุกจิ (Business) ดังนัน้จึงไม่

แนะน าให้โหลดของมคี่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัย

การเดนิทางที่บริษัททัวร์ไดจ้ัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านตอ้ง

ดูแลและระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ 

ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพยส์ินส่วนตัวของท่าน 

 

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

 

ข้อแนะน า กอ่นเทีย่ว จอรเ์จยี 

ฟรวีซีา่!      ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทย ไมต่อ้งท าวซีา่ และสามารถอยูไ่ดน้านถงึ 365 วนั  

จอรเ์จยี   ค าว่า “จอรเ์จีย” (Georgia) หากพูดขึ้นมาลอยๆ อาจจะสร้างความสับสนได้ว่าหมายถึง ประเทศ

จอร์เจีย หรือ รัฐจอร์เจียในสหรัฐอเมริกา เพราะท้ังสองท่ีน้ันมีตัวสะกดและอ่านออกเสียง

เหมือนกัน ดังน้ันเพ่ือป้องการการสับสน เราอาจจะต้องพูดว่าไป ประเทศจอร์เจีย หรือไปรัฐ

จอร์เจีย ส าหรับ ประเทศจอรเ์จยี หรือ Georgia Country น้ัน เป็นประเทศท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย…..

แต่หลายๆ คนมักจะนึกว่าอยู่ในยุโรป เพราะด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ รวมถึงต าแหน่งท่ีตั้งของ

ประเทศน้ีมันชวนให้เราคิดว่าอยู่ในยุโรปจริงๆ  
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ต าแหนง่ทีต่ั้ง ประเทศจอร์เจียมีต าแหน่งท่ีตั้งอยู่สุดทางตะวันตกของทวีปเอเชีย โดยเป็นประเทศท่ีมีความ

งามและความอลังการของเทือกเขาคอเคซัสเป็นพระเอกของประเทศ และมีอาณาเขตของ

ประเทศในทิศตะวันตกติดกับทะเลด า (Black Sea)  ทิศใต้ติดกับประเทศตุรกี (Turkey), 

อาร์เมเนีย (Armenia) และอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) ทิศตะวันออกติดกับประเทศ

อาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) และรัสเซีย (Russia) และทิศเหนืออยู่ติดกับประเทศรัสเซีย 

(Russia) 

เขตเวลา เวลาท่ี จอร์เจยี ชา้กว่าไทย 3 ชั่วโมง (GMT+4) เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกันแนะน าให้ ปรับนาฬิกา

ให้เป็นเวลาท้องถิ่นทันทีท่ีไปถึง 

การแบ่งเขตการปกครอง  จอร์เจียแบ่งเป็น 9 จังหวัด (mkhare) จังหวัดต่าง ๆ แบ่งย่อยลงไปเป็นเขต 

(raioni) 2 สาธารณรัฐปกครองตนเอง (avtonomiuri respublika) และ 1 นคร (k'alak'i)  

 

หมายเลข เขตการปกครอง                                     เมอืงหลวง 

1 สาธารณรัฐปกครองตนเองอับฮาเซีย                ซูฮูมี 

             (Abkhazia)                                         (Sukhumi) 

2 ซาเมเกรลอ-เซมอสวาเนต ี                           ซุกดีด ี

             (Samegrelo-Zemo Svaneti)                      (Zugdidi) 

3 กูเรีย                                                 โอซูร์เกต ี

             (Guria)                                              (Ozurgeti) 

4 สาธารณรัฐปกครองตนเองอัดจารา                  บาตูมี  

             (Adjara)                                            (Batumi)       

5 ราชา-เลชคูมแีละคเวมอสวาเนตี                      อัมบรอลาอูรี  

             (Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti)      (Ambrolauri) 
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6 อีเมเรตี                                               คูไตซี 

             (Imereti)                                            (Kutaisi) 

7 ซัมซเค-จาวาเคตี                                     อะคัลต์ซีเค 

             (Samtskhe-Javakheti)                            (Akhaltsikhe) 

8 ชีดาคารต์ลี                                           กอรี 

             (Shida Kartli)                                      (Gori) 

9 มิซเคตา-มเตียเนตี                                   มิซเคตา 

             (Mtskheta-Mtianeti)                              (Mtskheta) 

10 คเวมอคารต์ลี                                        รุสตาวี  

             (Kvemo Kartli)                                    (Rustavi) 

11 คาเคตี                                               เตลาวี 

             (Kakheti)                                           (Telavi) 

12 ทบิลิซี* (Tbilisi) 

ภาษา     ภาษาท่ีชาวจอร์เจียใช้สื่อสารเป็นภาษาหลักคือ “จอรเ์จยี และ รสัเซยี” (ส าหรับภาษาอังกฤษใช้

สื่อสารได้บ้าง แต่!!ไม่ใช่ภาษาหลัก) ส่วนภาษาราชการ จะเป็น ภาษาจอร์เจียน และว่ากันว่าภาษา

จอร์เจียนน้ัน เป็นหน่ึงในภาษาท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดภาษานึงของโลกท่ียังคงมีการใช้งานอยู่ใน

ปัจจุบัน ในภาษาจอร์เจีย   Gamarjoba (Ga-mar-jo-ba) แปลว่า “สวัสดี”   

                                       Gmadlobt (G-ma-dlob-t)    แปลว่า “ขอบคณุ” 

ประชากร  2547 (ประเมิน) ประมาณ 4,677,401 คน 

เชือ้ชาติ   ส่วนใหญ่เชื้อชาติจอร์เจีย 70% อาร์เมเนีย 8% รัสเซีย 6% ท่ีเหลือจะเป็นเชื้อชาติอื่นๆ และ ชน

กลุ่มเล็กกลุ่มน้อย โดยประชากรประมาณ 40% อาศัยอยู่ในนครทบิลิซีซึ่งเป็นเมืองหลวง 

 ศาสนา    ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ (นิกายอีสเทิร์น ออร์ทอด็อกซ์) รองลงมาเป็นอิสลามและอื่นๆ 

การสรา้งชาติ ได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียต เม่ือวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2534 

 

สกุลเงนิ  ใช้เงินสกุล “จอรเ์จยีน ลารี” (GEL) หรือท่ีชาวจอร์เจียนเรียกกันสั้นๆ ว่า ลารี  

           โดยปัจจุบัน 1 GEL จะอยู่ท่ีประมาณ 13.70 บาท 

เครดติการด์ ร้านค้ามาตราฐานส่วนใหญ่รับบัตรเครดิต เช่น วีซ่า, มาสเตอร์ (บางร้านอาจมีการชาร์จเพ่ิม 

ประมาณ 2.5%) ควรแจ้งส านักงานบัตรเครดิตหรือธนาคารท่ีออกบัตรเครดิตว่าท่านเดินทางไป

จอร์เจีย หากยังไม่แจ้งแล้วน าไปใช้บางครั้งใช้เวลาตรวจสอบนาน 

เวลาท างาน หรอื Office Hours ของประเทศจอร์เจียส่วนใหญ่จะเริ่มต้นท่ี 9.30 น. หรือ 10.00 น. และไป

เลิกงานกันเวลา 18.00 น. ดังน้ันคนในประเทศน้ีจึงเริ่มวันค่อนข้างช้า เวลาการทานอาหารเช้าจะ

เริ่มต้นท่ีประมาณ 08.00 น. การเริ่มต้นท าทัวร์ส่วนใหญ่มักจะเริ่มท่ีเวลา 9.00 น. เวลาทาน

อาหารกลางวันตอนประมาณ 13.00-14.00 น. และเวลาทานอาหารค ่าตอนประมาณ 19.00-

20.00 น. แต่ท้ังน้ีก็จะมีหลายสถานท่ีเริ่มปรับตัวให้บริการท่ีเช้าขึ้น เร็วขึ้น เพ่ือให้เข้ากับวิถีชีวิต

ของนักท่องเท่ียวมากขึ้น 
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โทรศัพท ์ รหัสโทรศัพท์ของประเทศจอร์เจีย คือ +995 และการใช้โทรศัพย์ในประเทศจอร์เจียสามารถ

เลือกใช้ได้ 2 วิธีคือ 

 วิธทีี ่1 โดยการซื้อ ซิมการ์ด SIM2Fly ของ AIS หรือ Travel sim (TrueMoveH), จากประเทศ 

ซึ่งจะรวมอินเทอร์เน็ตส าหรับใช้ในต่างประเทศด้วย ข้อดีคือสะดวก สามารถรู้เบอร์ก่อนล่วงหน้า 

และสามารถใช้ได้ในทุกประเทศตามแพ็คเกจท่ีเลือกซื้อ 

           วธิทีี่ 2 โดยการซื้อ ซิมการ์ดท้องถิ่นท่ีสนามบิน โดยแบรนด์หลักๆ ท่ีคนมักนิยมใช้กันก็คือ Magti, 

Beeline, และ Ggocells แต่เราอยากแนะน าให้ใช้ของ Magti เพราะคนส่วนใหญ่บอกเป็นเสียง

เดียวกันว่า เน็ตเร็วสุดและดีที่สุด แถมยังมีหลายแพ็กเกจให้เลือกซื้อกันอีกด้วย 

เบอรฉ์กุเฉนิ  112   เหตุฉุกเฉินท่ัวไป  125  ต ารวจรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน  

สถานทตู / สถานกงสุล  ปัจจุบันยังไม่มีสถานทูต หรือสถานกงสุนไทย ในจอร์เจีย  การดูแลความสัมพันธ์

จะอยู่ภายใต้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี 

            Royal Thai Embassy, Ankara, Turkey 

            Gaziosmanpasa Mahallesi, Koza Sk. No:87, 06700 Çankaya/Ankara 

            โทร :  (+90) 312 437 43 18    E-mail : consular.ank@mfa.go.th 

            Website : https://ankara.thaiembassy.org 

ไฟฟา้ ใช้กระแสไฟฟา้ 220 โวลต์ แต่รูปแบบของปล๊ักไฟจะเป็นแบบสองขากลม ต้องมีตัวแปลง 

(adaptor) ถึงจะสามารถใช้ได้ ควรเตรียมไปจากเมืองไทยเพราะทางโรงแรมไม่มีให้บริการ 

 

 

 

 

อาหารจอรเ์จยีทีไ่มค่วรพลาด 

อาหารของประเทศจอร์เจียส่วนใหญ่จะเน้นท่ีแป้ง, ชีส, แตงกวา, มะเขือเทศ ส่วนเน้ือสัตว์ในม้ือหลักๆ จะ

เป็น หมู ไก่ และปลา สองประเภทอาหารท่ีเวลาได้มาเยือนจอร์เจียแล้วควรได้มีโอกาสลองชิมดูก็คือ คาชาปู

ริ (Khachapuri) และ คินคาลิ (Khinkali) โดยคาชาปูริน้ันจะมีลักษณะคล้ายๆ กับพิซซ่าชีส ส่วนคินคาลิ

น้ันจะเป็นอาหารทานเล่น ท่ีท ามาจากเน้ือสัตว์ผสมเครื่องปรุงต่างๆ แล้วน าไปห่อด้วยแป้ง หน้าตาโดยรวม

และวิธีการกินจะเหมือนกับเสี่ยวหลงเปาเลย เพียงแต่คินคาลิจะมีขนาดท่ีใหญ่กว่าและแป้งมีความหนา

มากกว่า 

 

https://ankara.thaiembassy.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:C_plug.jpg
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          ไวน ์ ประเทศจอร์เจียมีการปลูกองุ่นเพ่ือท าไวน์เยอะมาก นอกจากน้ียังมีหลักฐานท่ีเชื่อกันว่ามีการ

ผลิตไวน์ในพ้ืนท่ีแห่งน้ีตั้งแต่ช่วงประมาณ 7,000-ปีก่อนคริสต์ศักราช และน่ันท าให้ประเทศจอร์เจียเป็นหน่ึง

ในชาติท่ีผลิตไวน์เก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป จนได้ชื่อว่าเป็น“The birthplace of wine” หรือ “The Cradle of 

Wine Making” และยังขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยและราคาท่ีคุ้มค่าสุดๆ โดยไวน์ท่ีจ าหน่ายในประเทศจอร์เจีย

ราคาเริ่มต้นท่ีประมาณขวดละ 5-7 ลารี (ประมาณ 150-200 บาท)  

 

ดังน้ัน ส าหรับของฝากท่ีขึ้นชื่อของจอร์เจีย ก็คงหนีไม่พ้นไวน์ งานหัตถกรรม และผลไม้ โดยผลไม้ท่ีขึ้นชื่อ

และคุ้มค่าแก่การห้ิวก็มีท้ังเชอร์รี่, พีช, องุ่น และเบอร์รี่ต่างๆ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

