
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล     

2 

สนามบินอิสตัน บูล – สนามบินบาทูมี่  – 

ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี  – 

อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ – ย่าน

เมืองเก่า – เมโทร ซิต้ี มอลล์ 

 

คา

ชาปู

รี 

 

GOLDEN 

PALACE 

BATUMI 

หรือเทียบเท่า 
 

3 
ถ้ําโพรมีเทียส – เมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – 

วิหารบากราติ – น้ําพุแห่งโคลชิส 
   

KUTAISI INN 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า 
 

4 
เมืองบอร์โจมี่ – ข้ึนกระเช้าไฟฟ้า – สวนบอร์

โจมี่ 
   

PARADISE 

BORJOMI 

HOTEL  

หรือเทียบเท่า 
 

5 

เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีส

สิค – ป้อมอนานูรี  – อ่างเก็บน้ําซินวาลี – 

เมืองกูดาอูรี 

   

GUDAURI INN 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า 
 

6 

อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบ

กี้  – โบสถ์ เกอร์ เกต้ี  – เมืองมิทสเคต้า – 

วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์

ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – เมืองทบิลิซี 

  จีน 

RADIUS TBILISI 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า 
 

7 

สะพานแห่งสันติภาพ – ข้ึนกระเช้าไฟฟ้า

ป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรง

อาบน้ําโบราณ อะบาโนตูบานี – โบสถ์ทรีนิต้ี 

– สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล 

 ไทย   

8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ     

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมโดยจะคํานึงถงึความปลอดภัยและผล

ประโยนชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก ** 



 

 

BKK  IST IST  TBS 

  

TK069 23.00 05.15 TK390 06.55 09.40 

BUS  IST IST  BKK 

  
TK383 17.25 18.55 TK068 01.45 15.25 

** ไฟลท์เดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ที่คอนเฟริม์จากเจา้หนา้ทีท่กุครัง้ ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์/เด็ก 
ไม่เอาเตียง  

อายไุม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
พกัเดี่ยว 

14 – 21 มีนาคม 2566 
TK065 BKK-IST 22.55-05.45 / TK390 IST-BUS 08.00-10.55 
TK383 TBS-IST 17.55-19.30 / TK068 IST-BKK 01.45-05.00 

55,990 54,990 10,500 

17 – 24 เมษายน 2566 56,990 55,990 10,500 

20 – 27 เมษายน 2566 56,990 55,990 10,500 

22 – 29 เมษายน 2566 56,990 55,990 10,500 

24 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 57,990 56,990 10,500 

15 – 22 พฤษภาคม 2566 54,990 53,990 10,500 

18 – 25 พฤษภาคม 2566 
* ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ * 

51,990 50,990 10,500 

08 – 15 มิถุนายน 2566 54,990 53,990 10,500 

15 – 22 มิถุนายน 2566 54,990 53,990 10,500 

19 – 26 มิถุนายน 2566 54,990 53,990 10,500 
** ราคาทัวร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบินลด 20,000 บาท/ท่าน ** 

อัตราค่าบริการส าหรับเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อัตราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

 

  

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อัตราคา่บรกิาร 



 

สาํคัญโปรดอา่น 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 
30,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 
21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้
เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความ
ต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียง
การแนะนําเท่านั้น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่า
ทําความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหา
เชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่
รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา 
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ 

8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

 

 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู 

20.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวย

ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 



 

22.55 นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี  โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINES เที่ยวบินที่ TK065 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

Day2 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิบาทมูี ่– ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบา

ทูมี – อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ – ย่านเมืองเก่า – เมโทร ซิตี้ มอลล์ 

05.45 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอต่อเครื่อง 

08.00 นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาทูมี่  ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINES เที่ยวบินที่ TK390 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

10.55 เดินทางถึง สนามบินบาทูมี่ ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) 

จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ และออกเดินทางตาม

โปรแกรม 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนู คาชาปูรี ขนมปังหน้าชีส 

นําทุกท่าน ลอ่งเรอืในทะเลดาํชมอา่วเมอืงบาทมู ี(BLACK SEA) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดําก็

เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดํา อันเนื่องมาจากสาร

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30

นาที) 

นําท่านชม อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ (ALI AND 

NINO MOVING SCULPTURES) รูปปั้นสูง 8 เมตร ริม

ทะเลดําที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพ่ือแสดงถึงความ

รักหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพ

ระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย 

นําท่านช้อปป้ิงที่ THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที่

ทอดยาวไปตามริมอ่าวทะเลดื และเต็มนําท่านชมบรรยากาศ 

ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA 

SQUARE สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการ

อ อ ก แ บ บ โ ด ย ส ถ า ป นิ ก ชื่ อ ดั ง ช า ว จ อ ร์ เ จี ย  VAZHA 

ORBELADZE สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน

และจินตนาการนิทานทําให้เมืองนี้มีความน่ารัก 

 

นําทุกท่านช้อปป้ิงที่ห้าง เมโทร ซติี ้มอลล ์(METRO CITY MALL) ห้างใหญ่ประจําเมือง 

เพ่ือเลือกซื้อสิ้นค้าราคาถูกไปด้วยร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย ให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายและ

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 



 

ที่พัก GOLDEN PALACE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

Day3 ถ้ําโพรมเีทยีส – เมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – วิหารบากราติ – น้ําพุแห่ง

โคลชิส 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องาอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ ถ้ําโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ้ําโพรเมอุสเป็นหนึ่งในส่ิงมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาติของจอร์เจียและเป็นหนึ่งในถ้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีแม่น้ําใต้ดินมากมาย มันถูก

ค้นพบในปี 1984 คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของมันรวมถึงความหลากหลายของห้องโถงและ

ความหลากหลายของภูมิทัศน์ มีส่ีชั้นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ ของการพัฒนาของโลก

และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านดินแดนประวัติศาสตร์ด้วยการเดินเท้าหรือในเรือ ถ้ําโพร

เมอุสเป็นหนึ่งในถ้ําท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและมีหินงอกหินย้อยหินทราย

ม่านน้ําตกหินถ้ําแม่น้ําใต้ดินและทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถ้ําทั้งหกนั้นมีความแตกต่าง

กันอย่างมากจากสเกลและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของหินที่กลายเป็นหินที่พบภายใน  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักร

โคลซิสหรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13  

จากนั้นนําท่านสู่แหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจีลาติ (GELATI 

CATHEDRAL) อารามหลวงของเมืองถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 12 ซึ่งทางองค์การ

ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือ

โบสถ์เซนต์นิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มี

ภาพเขียนสีเฟรสโก เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาที่สวยงาม และยังคงอยู่ใน สภาพ

สมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหนึ่งสถานที่สําคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

 



 

นําท่านชม วิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) เป็นอาสนวิหารสมัยศตวรรษที่11 

ในเมืองคูทายสิ เป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมจอร์เจียนยุคกลาง อาสนวิหารได้รับ

ความเสียหายอย่างหนักตลอดหลายศตวรรษ และได้รับการสร้างขึ้นใหม่ให้อยู่ในสภาพ

ปัจจุบันผ่านกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปมหาวิหารแห่งนี้เป็นจุดสังเกตที่โดดเด่นใน

ทิวทัศน์ของคูทายสิตอนกลาง โดยต้ังอยู่บนเนินเขาอูกิเมริโอนี 

นําท่านถ่ายรูปกับ น้ําพุแหง่โคลชสิ (COLCHIS FOUNTAIN) เป็นน้ําพุแลนด์มาร์กสําคัญ

ของเมืองคูไตซี ต้ังอยู่ที่จตุรัสกลางเมือง ชื่อน้ําพุโครชิสสืบเนื่องมากจากการใช้

เครื่องประดับโบราณของชาวโคลเชียน ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์จริงกว่า 30 ชิ้น มาขยายแบบ

แล้วดีไซน์เป็นน้ําพุ เช่นม้าคู่บนสุดของยอดน้ําพุได้ถอดแบบมาจากต่างหูของชาวโคลเชี่ยน

ยุคนั้น ทําให้น้ําพุแห่งนี้มีทั้งเรื่องราว และความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก KUTAISI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

Day4 เมืองบอร์โจมี่ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – สวนบอร์โจมี่ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องาอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี่ (BORJOMI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็น

เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ําแร่ และเป็นเมืองพักตากอากาศมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียเป็นส่วนหนึ่ง

ของจักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบันมีการส่งออกน้ําแร่บรรจุขวดไปยัง 40 กว่าประเทศ  มีการวิจัย

เกี่ยวกับน้ําแร่ที่นี่พบว่า ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร และโรคเบาหวานทําให้

ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาพักผ่อนรับอากาศบริสุทธ์ิ และดื่มน้ําแร่  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  



 

 

      นําท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชม สวนบอร์โจมี่ (BORJOMI CITY PARK CABLE CAR) 

เมืองนี้นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องน้ําแร่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทาง

ธรรมชาติ ความงามของสวนแห่งนี้เปรียบเสมือนสวนในฝันเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านได้เก็บ

ภาพความประทับใจ และนั่งกระเช้าชมความสวยงามโดยรอบ  

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก PARADISE BORJOMI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day5 เมืองกอร ี– พิพิธภณัฑส์ตาลนิ – เมืองอัพลีสสิค – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บ

น้ําซินวาลี – เมืองกูดาอูรี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องาอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของ 

“โจเซฟ สตาลิน” อดีตผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950 (ระยะทาง

ประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

นําท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) เป็นสถานที่บอกเรื่องราวของ 

โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นําสหภาพโซเวียต ซึ่งจอร์เจียคือหนึ่งในประเทศในการปกครองของ

โซเวียตเมื่อในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคารเก่าจําลองบรรยากาศสมัยที่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่ 

ส่ิงของเครื่องใช้ โต๊ะทํางาน  ภาพถ่าย และรวบรวมชีวประวัติต่างๆ ของโจเซฟ สตาลิน 

ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ ยังมีบ้านที่ท่านเคยใช้ชีวิตในวัยเด็ก 

มีรถไฟที่ท่านเคยใช้งาน เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งความรู้สึก เป็นอีก

หนึ่งสถานที่น่าสนใจเมื่อมาจอร์เจีย 

นําท่านชม เมืองอัพลีสสิค (UPLISTSIKHE) หนึ่งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีมานาน

แล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนา

และวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่9 ถึง 11ก่อนจะ

ถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไปท่าน

จะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (PAGAN) ใช้เป็นที่ประกอบ

พิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟซึ่งเป็นลัทธิของคนในแถบนี้ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามายังมี

ห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ด้วย

สถาปัตยกรรมการสร้างโดยตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําท่านชม ป้อมอนานรู ี(ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกําแพง

ล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ําอรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ้นให้

เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงาม

และยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทําให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบ้ืองล่าง

 



 

และ อ่างเก็บน้ําซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่สําคัญ

สําหรับนําน้ําที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่

ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 

2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นใน

เดือนธันวาคมจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่

ตลอดเวลา 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

Day6 อนุสรณส์ถานรสัเซยี&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมือง

มิทสเคตา้ – วิหารจวาร ี– วิหารสเวตสิโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย 

– เมืองทบิลิซี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องาอาหารของโรงแรม 

นําท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP 

MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพ่ือเฉลิม

ฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซ

เวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย 

 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมา

เป็นชื่อสเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ 

สเตฟาน ได้มาพํานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สําหรับจําศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็น

เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่น้ําเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความ

สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้น



 

และแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มี

อุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด 

นําท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจ๊ีบ 4WD เพ่ือเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ 

(GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียก

กันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์

แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ําชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็น

ไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ หิมะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

(การเดินทางโดย 4WD มายังสถานท่ีแห่งนี้ ข้ึนอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะท่ี

ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้

เนื่องจากสภาพอากาศ) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี

ประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มี

ความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคส

เคต้า และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางด้าน

ประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 

นําท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์

ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้าสอง

สายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารีและแม่น้าอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้า

ไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (KINGDOM OF 

IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราว

คริสต์ศตวรรษ ที่ 5 

 

 

 นําท่านชม วิหารสเวตสิโคเวล ี(SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่ง

หนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราว



 

ศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธ์ิที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้น

โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีก

ทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทําให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และ

ให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้าง

ยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม 

นําท่านเดินทางสู่ อนุสาวรยี์ประวตัิศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) 

มีลักษณะเป็นแท่งหินสีดําขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ที่ส่ือถึงเรื่องราวในอดีตของ

ประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่ง

เสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วน

ล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูง

ของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมวิว

เมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้ 

 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําคูรา (KURA) หรือเรียกว่า แม่น้ํามตควารี (MTKVARI) ในภาษาท้องถิ่น 

ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย 

วาคตัง จอร์กาซาลี (VAKHTANG GORGASALI) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) 

ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรม 

สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของ

เส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า 

เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวี

ยุโรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารจีน 

ที่พัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

   

Day7 สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่ง

จอรเ์จีย – โรงอาบน้าํโบราณ อะบาโนตบูาน ี– โบสถ์ทรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – 

สนามบินอิสตันบูล 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องาอาหารของโรงแรม 

นําท่านถ่ายรูปกับ สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) สะพานที่ทอดยาว

เหนือแม่น้ําคูราได้รับคําส่ังจากศาลากลางเมืองทบิลิซีให้สร้างลักษณะการออกแบบร่วมสมัย

ที่เชื่อมเมืองเก่าทบิลิซีกับเขตใหม่ ออกแบบโดยชาวอิตาลี่ ซึ่งสะพานประกอบด้วยแสงไฟ

กว่า 10,000 ดวงและจะเปิดในตอนกลางคืน 

นําท่านเดินทาง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ให้ท่านได้

ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค 

 



 

อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ําเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์

อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.

1089-1125) ได้มีการสร้างเพ่ิมเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้

เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก 

(LITTLE FORTRESS) ราคาทัวร์รวมกระเช้าไฟฟ้า 1 ขา 

นําท่านถ่ายรูป มารดาแห่งจอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA) อนุสาวรีย์สัญลักษณ์

สําคัญที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองราวกับกําลังเฝ้ามองผู้คน มีอีกชื่อหนึ่งคือ มารดาคาร์

ทลิส และ คาร์ทลิส เดดา เป็นประติมากรรมที่ตั้งอยู่บนยอดเยาโซโลลากีเพ่ือฉลองที่ทบิลิซี

ครบครอบ 1,500 ปี 

นําท่านถ่ายรูปกับ โรงอาบน้ําโบราณ อะบาโนตูบานี (ABANOTUBANI SULFUR 

BATHS) ด้วยความที่เมืองทบิลิซีนั้นมีบ่อน้ําพุร้อนเป็นจํานวนมาก แต่โรงอาบน้ําแห่งนี้

เป็นโรงอาบน้ําโบราณแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่สําหรับแช่น้ําพุร้อน ที่มีส่วนผสมของแร่

กํามะถัน ซึ่งเชื่อกันว่าในน้ําพุร้อนมีแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ช่วยกําจัดของเสียและทําให้ผิวพรรณ

เปล่งปลั่ง โรงอาบน้ําร้อนแห่งนี้ได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันยังคงเปิด

ให้บริการกันอยู่ 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารไทย 

นําท่านสู่ โบสถต์รนีติี ้(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า 

โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธ์ิแห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น 

เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่าง

ปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่ว

โลก 

หลังจากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบนิทบิลซิี ่เพ่ือเดินทางกลับประเทศ 

17.55 นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล  ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINES เที่ยวบินที่ TK383 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.30 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอต่อเครื่อง 

 



 

 

Day8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.45 นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH 

AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 



 

 



 

 



 

 



 

 


