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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู     

2 
สนามบนิอิสตนับูล – สนามบนิบาทูมี ่– ล่องเรอืในทะเลดํา
ชมอ่าวเมอืงบาทูม ี– อนุสรณ์แห่งความรกัอาลีและนีโน่ – 
ย่านเมอืงเกา่ – เมโทร ซติี้ มอลล์ 

 คาชาปรู ี  
GOLDEN PALACE BATUMI 
หรอืเทยีบเท่า  

3 
ถํ้าโพรมเีทยีส – เมอืงคไูตซ ี– อารามจลีาต ิ– วหิารบากราต ิ
– น้ําพุแห่งโคลชสิ    

KUTAISI INN HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

4 เมอืงบอรโ์จมี ่– ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า – สวนบอรโ์จมี ่    
PARADISE BORJOMI HOTEL  
หรอืเทยีบเท่า  

5 
เมืองกอร ี– พิพิธภณัฑ์สตาลิน – เมืองอพัลีสสคิ – ป้อมอ
นานูร ี– อ่างเกบ็น้ําซนิวาล ี– เมอืงกดูาอูร ี    

GUDAURI INN HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

6 
อนุสรณ์สถานรสัเซยี&จอรเ์จยี – เมอืงคาซเบกี ้– โบสถ์เกอร์
เกตี้ – เมอืงมทิสเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวติสโคเวลี – 
อนุสาวรยี์ประวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี – เมอืงทบลิซิ ี

  จนี 
IVERIA INN TBILISI HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

7 
สะพานแห่งสนัติภาพ – ขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าป้อมนารคิาล่า – 
มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ําโบราณ อะบาโนตูบานี – 
โบสถ์ทรนีิตี้ – สนามบนิทบลิซิี ่– สนามบนิอสิตนับลู 

 ไทย   

8 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
** รายการทวัรข์า้งตน้อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถงึความปลอดภยัและผลประโยนชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั ** 



 

 

  

BKK  IST IST  TBS 

  
TK069 23.05 05.20 TK390 06.55 09.45 

BUS  IST IST  BKK 

  
TK383 17.25 18.55 TK068 01.45 15.25 

** ไฟลท์เดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ท่ีคอนเฟิรม์จากเจ้าหน้าท่ีทุกคร ัง้ ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัร/์เดก็ 
ไม่เอาเตียง  

อายุไม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
พกัเด่ียว 

11 – 18 เมษายน 2566 69,990 68,990 10,500 
02 – 09 พฤษภาคม 2566 59,990 58,990 10,500 

** ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบินลด 20,000 บาท/ท่าน ** 
อตัราค่าบริการส าหรบัเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรณุาทําการจองล่วงหน้ากอ่นเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจํา ท่านละ 25,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที่เหลือ 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั หรอืราคาโปรโมชัน่ตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จํานวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราคา่บรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร ัง้ก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที่เป็นเพียงการแนะนํา
เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวไดร้บัการตรวจยืนยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทําความสะอาดห้องพกัเพิ่มเติม  (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กาํหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางต้องรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ประกนัของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัเท่านัน้เป็นผูพ้จิารณา 
7. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืสว่นลดอื่นๆ ได ้
8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
 
 
 
 
  

โปรแกรมเดินทาง 8 วนั 5 คืน : โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อตัราค่าบริการ 



 

 

 
 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินอิสตนับลู 

20.00 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอํานวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่่าน 
23.05 นําท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบนิที่ TK065 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 
Day2 สนามบินอิสตนับลู – สนามบินบาทูม่ี – ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี – อนุสรณ์แห่งความรกัอาลีและนีโน่ 

– ย่านเมืองเก่า – เมโทร ซิต้ี มอลล ์

05.20 เดนิทางถงึ สนามบินอิสตนับลู ประเทศตุรก ีเพื่อรอต่อเครือ่ง 
06.55 นําท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินบาทูม่ี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบนิที่ TK390 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
09.45 เดนิทางถงึ สนามบินบาทม่ีู ประเทศจอรเ์จีย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ช ัว่โมง) จากนัน้นําท่านเดนิทางผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

รบักระเป๋าสมัภาระ และออกเดนิทางตามโปรแกรม 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนู คาชาปรู ีขนมปังหน้าชสี 

นําทุกท่าน ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทมูี (BLACK SEA) เหตุทีไ่ดช้ือ่วา่ทะเลดาํกเ็พราะดนิโคลนชายฝัง่ ดนิทรายชายหาดของ
ทะเลแห่งนี้เป็นสดีาํ อนัเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชมความงามของอ่าวเมืองบาทูม ิ(ประมาณ 30นาท)ี 
นําท่านชม อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING 
SCULPTURES) รูปปั้นสูง 8 เมตร รมิทะเลดําที่สามารถเคลื่อนไหวได ้สรา้งขึ้นเพื่อ
แสดงถงึความรกัหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถึงสนัติภาพระหว่างประเทศ
จอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 
นําท่านชอ้ปป้ิงที่ THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวไปตามรมิอ่าวทะเลด ื
และเต็มนําท่านชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ชมจตุรสัเปียเซซ่า 
PIAZZA SQUARE สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารที่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ
ดงัชาวจอร์เจีย VAZHA ORBELADZE สรา้งดว้ยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน
และจนิตนาการนิทานทําใหเ้มอืงนี้มคีวามน่ารกั  



 

นําทุกท่านชอ้ปป้ิงทีห่า้ง เมโทร ซิตี้ มอลล ์(METRO CITY MALL) หา้งใหญ่ประจําเมอืง เพื่อเลอืกซื้อสิน้คา้ราคาถูกไปดว้ยรา้นอาหาร และ
คาเฟ่มากมาย ใหลู้กคา้ไดผ้อ่นคลายและถ่ายรปูตามอธัยาศยั  

คํ่า อสิระอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ว 
ทีพ่กั GOLDEN PALACE ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
 

Day3 ถ า้โพรมีเทียส – เมืองคไูตซี – อารามจีลาติ – วิหารบากราติ – น ้าพแุห่งโคลชิส 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 
นําท่านสู่ ถ า้โพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถํ้าโพรเมอุสเป็นหนึ่งในสิ่ง
มหศัจรรย์ทางธรรมชาตขิองจอรเ์จยีและเป็นหนึ่งในถํ้าทีใ่หญ่ที่สุดในโลกและมแีม่น้ํา
ใต้ดนิมากมาย มนัถูกค้นพบในปี 1984 คุณสมบตัิที่เป็นเอกลักษณ์ของมนัรวมถึง
ความหลากหลายของหอ้งโถงและความหลากหลายของภมูทิศัน์ มสีีช่ ัน้ทีแ่ตกต่างกนั
เกดิขึน้ในชว่งต่าง ๆ ของการพฒันาของโลกและนักท่องเที่ยวสามารถเดนิทางผ่าน
ดินแดนประวัติศาสตร์ด้วยการเดินเท้าหรือในเรือ ถํ้ าโพรเมอุสเป็นหนึ่ง ในถํ้ า
ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุในโลกและมหีนิงอกหินย้อยหินทรายม่านน้ําตก
หนิถํ้าแมน้ํ่าใตด้นิและทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถํ้าทัง้หกนัน้มคีวามแตกต่าง
กนัอย่างมากจากสเกลและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของหินที่กลายเป็นหินที่พบ
ภายใน  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านสู่เมอืงโบราณ เมืองคไูตซี (KUTAISI) ที่เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิสหรอือาณาจกัรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมยั
ครสิต์ศตวรรษที ่12-13  
จากนัน้นําท่านสูแ่หล่งมรดกโลกดา้นวฒันธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจีลาติ 
(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมอืงถูกคน้พบในช่วงครสิต์ศตวรรษ ที ่
12 ซึ่งทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1994 ภายใน
บรเิวณอารามแบง่เป็นสองสว่นคอืโบสถ์เซนต์นิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ์
เซนต์ จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มภีาพเขยีนสีเฟรสโก เล่าเรื่องราวเกีย่วกบั
คริสต์ศาสนาที่สวยงาม และยังคงอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหนึ่ง
สถานทีส่าํคญัทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

 

 



 

นําท่านชม วิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) เป็นอาสนวิหารสมยัศตวรรษที่11 ในเมืองคูทายสิ เป็นผลงานชิ้นเอกของ
สถาปัตยกรรมจอร์เจียนยุคกลาง อาสนวหิารไดร้บัความเสยีหายอย่างหนักตลอดหลายศตวรรษ และไดร้บัการสรา้งขึ้นใหม่ให้อยู่ในสภาพ
ปัจจุบนัผา่นกระบวนการทีค่อ่ยเป็นคอ่ยไปมหาวหิารแห่งนี้เป็นจุดสงัเกตทีโ่ดดเดน่ในทวิทศัน์ของคทูายสติอนกลาง โดยตัง้อยู่บนเนินเขาอูกเิม
รโิอนี 
นําท่านถ่ายรปูกบั น ้าพแุห่งโคลชิส (COLCHIS FOUNTAIN) เป็นน้ําพุแลนดม์ารก์สําคญัของเมอืงคไูตซ ีตัง้อยู่ทีจ่ตุรสักลางเมอืง ชือ่น้ําพุโค
รชสิสบืเนื่องมากจากการใชเ้ครือ่งประดบัโบราณของชาวโคลเชยีน ทีม่อียู่ในพพิธิภณัฑจ์รงิกว่า 30 ชิน้ มาขยายแบบแลว้ดีไซน์เป็นน้ําพุ เชน่
มา้คูบ่นสดุของยอดน้ําพุไดถ้อดแบบมาจากต่างหูของชาวโคลเชีย่นยุคนัน้ ทําใหน้ํ้าพุแห่งนี้มที ัง้เรือ่งราว และความสวยงามทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั KUTAISI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 
 

Day4 เมืองบอรโ์จม่ี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – สวนบอรโ์จม่ี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่เมืองบอรโ์จมี่ (BORJOMI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงเรื่อง
น้ําแร ่และเป็นเมอืงพกัตากอากาศมาตัง้แต่สมยัทีจ่อรเ์จยีเป็นสว่นหนึ่งของจกัรวรรดริสัเซีย ปัจจุบนัมกีารส่งออก
น้ําแรบ่รรจุขวดไปยงั 40 กวา่ประเทศ มกีารวจิยัเกีย่วกบัน้ําแรท่ีน่ี่พบว่า ช่วยรกัษาโรคเกีย่วกบัระบบย่อยอาหาร 
และโรคเบาหวานทําใหผู้ค้นหลัง่ไหลเขา้มาพกัผอ่นรบัอากาศบรสิทุธิ ์และดืม่น้ําแร ่  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 
 
นําท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชม สวนบอร์โจมี่ (BORJOMI CITY PARK 
CABLE CAR) เมอืงนี้นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องน้ําแร่ที่ดทีี่สุดแห่งหนึ่งแล้ว ยงั
เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ความงามของสวนแห่งนี้
เปรยีบเสมอืนสวนในฝันเลยกว็่าได ้อิสระให้ท่านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจ 
และนัง่กระเชา้ชมความสวยงามโดยรอบ  
 
 



 

 
คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั PARADISE BORJOMI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
Day5 เมืองกอรี – พิพิธภณัฑ์สตาลิน – เมืองอพัลีสสิค – ป้อมอนานูรี – อ่างเกบ็น ้าซินวาลี – เมืองกดูาอรูี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) เป็นเมอืงแห่งประวตัศิาสตร ์เป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” อดตีผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุค 
ค.ศ 1920-1950 (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
นําท่านชม พิพิธภณัฑส์ตาลิน (MUSEUM OF STALIN) เป็นสถานทีบ่อกเรือ่งราวของ โจเซฟ สตาลิน อดตีผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ซึ่งจอร์เจีย
คอืหนึ่งในประเทศในการปกครองของโซเวยีตเมื่อในอดตี พิพิธภณัฑ์อาคารเก่าจําลองบรรยากาศสมยัที่ท่านยงัคงมชีวีติอยู่ สิง่ของเครื่องใช ้
โต๊ะทํางาน ภาพถ่าย และรวบรวมชวีประวตัติ่างๆ ของโจเซฟ สตาลนิ ตัง้แต่เกดิจนกระทัง่เสยีชวีติ ภายในบรเิวณพิพิธภณัฑ์ ยงัมบีา้นที่ท่าน
เคยใชช้วีติในวยัเดก็ มรีถไฟที่ท่านเคยใชง้าน เหมอืนพิพิธภณัฑ์ที่มชีวีติ ไดท้ัง้ความรู ้ไดท้ัง้ความรูส้กึ เป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจเมื่อมา
จอรเ์จยี 

 

 
 

นําท่านชม เมืองอพัลีสสิค (UPLISTSIKHE) หนึ่งในเมอืงถา้เกา่แกข่องจอรเ์จยี มมีานานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น ในอดตีช่วงยุคโบราณก่อนยุค
กลาง เมอืงนี้เป็นศนูย์กลางทางศาสนาและวฒันธรรม และชว่งทีเ่มอืงนี้มคีวามเจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที9่ ถงึ 11ก่อนจะถูกรุกรานโดย
ชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองรา้งไปท่านจะได้พบกบัศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น 
(PAGAN) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิชูาไฟซึง่เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้ กอ่นทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้มายงัมหี้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็น
โบสถ์เกา่แกข่องชาวครสิต์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่ 9 ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งโดยตดัหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 



 

 
นําท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็น
สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกําแพงล้อมรอบและตัง้อยู่ร ิม
แม่น้ําอรกัว ีที่ต ัง้อยู่ห่างจากทบลิิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูก
สรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยงัมี
โบสถ์ 2 หลงัที่ถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยที่สูง
ใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่ ทําให้เห็นภาพทิวทศัน์อนัสวยงามของ
เ บื้ อ ง ล่ า ง แ ล ะ  อ่ า ง เ ก็ บ น ้ า ซิ น ว า ลี  ( ZHINVALI 
RESERVOIR) และยงัมเีขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่สําคญัสําหรบั
นํา น้ํ าที่ เก็บ ไว้ส่ งต่ อ ไปยัง เ มือ งหลวง  พร้อมบผลิต
กระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองกดูาอรูี (GUDAURI) ซึง่เป็นเมอืงสาํหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชงิเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่
ทีม่คีวามสงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผอ่นเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคม
จนถงึเดอืนมนีาคมของทุกปี ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั GUDAURI INN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
 
Day6 อนุสรณ์สถานรสัเซีย&จอรเ์จีย – เมืองคาซเบก้ี – โบสถเ์กอรเ์กต้ี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเว

ลี – อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย – เมืองทบิลิซี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 
นําท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซีย&จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA 
FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา 
สรา้งขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอร์จี
เอฟสก ีและความสมัพนัธ์ระหว่างสหภาพโซเวยีตและจอร์เจีย จุดชมววินี้ถือ
เป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งของจอรเ์จยี 

 
จากนัน้เดนิทางสู ่เมืองคาซเบกี ้(KAZBEGI) ซึง่เป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิ แต่ปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนมาเป็นชื่อสเตพานท์สมนิดา้ (STEPANTSMINDA) 
หลงัจากนกับญุในนิกายออรโ์ธด๊อกชือ่ สเตฟาน ไดม้าพํานกัอาศยัและกอ่สรา้งสถานทีส่าํหรบัจําศลีภาวนาขึ้นมาเมอืงคาซเบกี้ เป็นเมอืงเล็กๆ
ทีต่ ัง้อยู่ตามรมิ ฝัง่แมน้ํ่าเทอรก์ีท้ีม่คีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความสูงจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมี



 

อุณหภมูทิีอ่ยู่ปานกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดหูนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน มอีุณหภูมทิี่ประมาณ -5 
องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเยน็ทีส่ดุ 
นําท่านเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถจีบ๊ 4WD เพื่อเดนิทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสรา้งขึ้น
ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัวา่ ทสมนิดา ซามบีา (TSMINDA SAMEBA) ซึง่เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีน่ิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถานที่
แห่งนี้ต ัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแมน้ํ่าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้ซึง่เป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจยีร ์หมิะขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
(การเดนิทางโดย 4WD มายงัสถานที่แห่งน้ี ขึน้อยูก่บัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกัน้ได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้  ขอ
สงวนสทิธิไ์ม่มกีารคนืค่าใชจ้่ายในกรณีเดนิทางไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตัง้อยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจงัหวดัคาร์ทลี่ทางด้าน
ตะวนัออกของจอรเ์จยีเมอืงนี้นบัวา่เป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบนัเป็นศูนย์กลางการปกครองของแควน้มคสเคต้า 
และเทยีนิตี้มปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 20,000 คนเนื่องจากมโีบราณสถานทางดา้นประวตัศิาสตรม์ากมายหลายแห่งจงึไดร้บัการขึ้นทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 
นําท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของ
ครสิต์ศาสนาออรโ์ธ ด๊อกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บน
ภเูขาทีม่แีมน่้าสองสายไหลมาบรรจบกนัคอืแมน่้ามคิวารแีละแม่น้าอรกัวแีละถ้า
มองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็น
อาณาจกัรของไอบเีรยี (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งไดเ้คยปกครองดนิแดนใน
บรเิวณนี้ตัง้แต่400ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึราวครสิต์ศตวรรษ ที ่5 

 

 



 

 

 
 นําท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบรเิวณของมตสเคต้าที่มรีูปแบบของ

จอรเ์จยีออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที1่1 โบสถ์แห่งนี้ถอืเป็นศนูย์กลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ี่สุดของจอร์เจีย สรา้งขึ้นโดยสถาปนิก
ชาวจอรเ์จยี ชือ่ ARSUKISDZE มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอกีทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางทีท่ําให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหนัมา
นบัถอืศาสนาครสิต์ และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณที่มขีนาดใหญ่
ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 
นําท่านเดนิทางสู ่อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อร์เจีย (THE CHRONICLE OF 
GEORGIA) มลีกัษณะเป็นแท่งหนิสดีาํขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ที่สื่อ
ถึงเรื่องราวในอดตีของประเทศจอร์เจีย สรา้งขึ้นโดยซุราป สถาปนิกชื่อดงั
กอ่สรา้งเมือ่ปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่
ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนัน่คอื ส่วนล่างสุดเกีย่วกบัพระคมัภรี์
ของศาสนาครสิต์ สว่นกลางเกีย่วกบัเรื่องของขา้ราชการชนชัน้สูงของจอร์เจีย 
และส่วนบนเกีย่วกบัเหตุการณ์สําคญัต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมวิว
เมอืงจากมมุสงูไดจ้ากสถานทีแ่ห่งนี้ 

 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน้ํ่าครูา (KURA) หรอืเรยีกวา่ แม่น้ํา
มตควาร ี(MTKVARI) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากร 1,093,000 คน เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตงั จอร์
กาซาลี (VAKHTANG GORGASALI) กษตัรยิ์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบเีรีย) ไดก้่อตัง้เมอืงนี้ข ึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็น
ศนูย์กลางการทําอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตร์เมอืงนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเสน้ทางสายไหม และ
ปัจจุบนัยงัมบีทบาทสาํคญัในฐานะศนูย์กลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ต ัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวีป
เอเชยีกบัทวยีุโรปกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูอาหารจนี 
ทีพ่กั IVERIA INN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 



 

  
 
  

 

 
  

Day7 สะพานแห่งสนัติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอรเ์จีย – โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี – 
โบสถท์รีนิต้ี – สนามบินทบิลิซ่ี – สนามบินอิสตนับลู 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 
นําท่านถ่ายรูปกบั สะพานแห่งสนัติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) สะพานที่ทอดยาวเหนือแม่น้ําคูราไดร้บัคําส ัง่จากศาลากลางเมอืงท
บลิิซีให้สรา้งลักษณะการออกแบบร่วมสมยัที่เชื่อมเมอืงเก่าทบิลิซีก ับเขตใหม่ ออกแบบโดยชาวอิตาลี่ ซึ่งสะพานประกอบด้วยแสงไฟกว่า 
10,000 ดวงและจะเปิดในตอนกลางคนื 
นํ าท่ าน เดินท าง  ขึ้นกระ เ ช้า ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่ า  (NARIKALA 
FORTRESS) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซึง่เป็นป้อมโบราณที่ถูกสรา้งในราว
ศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความ
สมํ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดไดม้ี
การกอ่สรา้งต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษตัรยิ์เดวดิ (ปีค.ศ.
1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้
มายึดครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นารนิ กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมี
ความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (LITTLE FORTRESS) ราคาทวัร์รวมกระเชา้
ไฟฟ้า 1 ขา 

 

นําท่านถ่ายรูป มารดาแห่งจอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA) อนุสาวรยี์สญัลกัษณ์สําคญัที่ต ัง้
ตระหงา่นอยู่ใจกลางเมอืงราวกบักาํลงัเฝ้ามองผูค้น มอีกีชือ่หนึ่งคอื มารดาคาร์ทลิส และ คาร์ทลิส เด
ดา เป็นประตมิากรรมทีต่ ัง้อยู่บนยอดเยาโซโลลากเีพื่อฉลองทีท่บลิซิคีรบครอบ 1,500 ปี 
นําท่านถ่ายรูปกบั โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี (ABANOTUBANI SULFUR BATHS) ดว้ย
ความทีเ่มอืงทบลิซินีัน้มบีอ่น้ําพุรอ้นเป็นจํานวนมาก แต่โรงอาบน้ําแห่งนี้เป็นโรงอาบน้ําโบราณแห่งนี้
ใชเ้ป็นสถานทีส่าํหรบัแชน้ํ่าพุรอ้น ทีม่สีว่นผสมของแรก่าํมะถนั ซึ่งเชื่อกนัว่าในน้ําพุรอ้นมแีร่ธาตุต่าง 
ๆ ที่ช่วยกําจดัของเสยีและทําให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่ โรงอาบน้ํารอ้นแห่งนี้ไดเ้ปิดให้บรกิารมาอย่าง
ยาวนาน และในปัจจุบนัยงัคงเปิดใหบ้รกิารกนัอยู่ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูอาหารไทย 



 

นําท่านสู ่โบสถต์รีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มคีวามหมายว่า โบสถ์พระตรเีอกานุภาพศกัดิส์ทิธิแ์ห่งกรุงทบลิซิ ีหรอื 
อารามซามบีา ชือ่เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลกัของชาวครสิต์นิกายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอ็กซ์ในกรงุทบลิซิ ีกอ่สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ.1995 
-2004 ใหญ่ทีส่ดุอนัดบั 3 ของศาสนสถานในนิกายออรโ์ธด๊อกซ์ตะวนัออกทัว่โลก 
หลงัจากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู ่สนามบินทบิลิซ่ี เพื่อเดนิทางกลบัประเทศ 

17.25 นําท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบนิที่ TK383 (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.55 เดนิทางถงึ สนามบินอิสตนับลู ประเทศตุรก ีเพื่อรอต่อเครือ่ง 
 
 

 
 
Day8 สนามบินอิสตนับลู – สนามบินสวุรรณภมิู 

01.45 นําท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบนิที่ TK068 (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 
 

 
 
 
  



 

 



 

 



 

 



 

 


