
 
 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล     

2 

สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี่ – ลองเรือในทะเลดำชม

อาวเมืองบาทูมี – อนุสรณแหงความรักอาลีและนีโน – ยานเมือง

เกา – เมโทร ซิตี้ มอลล 
 คาชาปูร ี  

GOLDEN PALACE BATUMI 

หรือเทียบเทา  

3 
ถ้ำโพรมีเทียส – เมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – วิหารบากราติ – 

น้ำพุแหงโคลชิส    
KUTAISI INN HOTEL 

หรือเทียบเทา  

4 เมืองบอรโจมี่ – ขึ้นกระเชาไฟฟา – สวนบอรโจมี่    
PARADISE BORJOMI HOTEL  

หรือเทียบเทา  

5 
เมืองกอรี – พิพิธภัณฑสตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ปอมอนานูรี 

– อางเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี    
GUDAURI INN HOTEL 

หรือเทียบเทา  

6 

อนุสรณสถานรัสเซีย&จอรเจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถเกอรเกตี้ 

– เม ืองม ิทสเคตา – ว ิหารจวาร ี – ว ิหารสเวติสโคเวล ี – 

อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย – เมืองทบิลิซ ี
  จีน 

RADIUS TBILISI HOTEL 

หรือเทียบเทา  

7 

สะพานแหงสันติภาพ – ขึ ้นกระเชาไฟฟาปอมนาริคาลา – 

มารดาแหงจอรเจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – 

โบสถทรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล 
 ไทย   

8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูม ิ     

** รายการทัวรขางตนอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยนชนของผูเดนิทางเปนหลัก ** 



 
 
 

  

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 

** ไฟลทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟลทที่คอนเฟรมจากเจาหนาท่ีทุกครั้ง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวร/เด็ก 
ไมเอาเตียง  

อายุไมเกิน 12 ป 

ราคา 

พักเดี่ยว 

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 
* ไมสามารถตัดกรุปเหมาได * 

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 
** ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบินลด 20,000 บาท/ทาน ** 

อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท 

 

  

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

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 
สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 20,000 บาท/ทาน และชำระสวนที่เหลือ 21 วัน กอนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 

2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนำเทานั้น 

4. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 
5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจาย

สวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 
6. ประกันของทางบริษัทฯ เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเทานั้นเปนผูพิจารณา 
7. ของสมนาคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนเงนิสดหรือสวนลดอื่นๆ ได 
8. อาหารบนเครื่องเปนไปตามนโยบายของสายการบิน  



 
 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล 

20.00 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอมอำนวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

22.55 นำทานออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK065 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

 

Day2 สนามบินอสิตันบูล – สนามบินบาทูม่ี – ลองเรือในทะเลดำชมอาวเมืองบาทูมี – อนุสรณแหงความรักอาลีและนีโน – ยานเมือง

เกา – เมโทร ซิตี้ มอลล 

05.45 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบลู ประเทศตุรกี เพ่ือรอตอเครื่อง 

08.00 นำทานออกเดินทางสู สนามบินบาทูมี่ ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK390 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

10.55 เดินทางถึง สนามบินบาทูมี ่ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) จากนั้นนำทานเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปา

สัมภาระ และออกเดินทางตามโปรแกรม 

เท่ียง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนู คาชาปูรี ขนมปงหนาชีส 

นำทุกทาน ลองเรือในทะเลดำชมอาวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุที่ไดชื่อวาทะเลดำกเ็พราะดินโคลนชายฝง ดินทรายชายหาดของทะเลแหงนี้เปน

สีดำ อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด ใหทานไดเพลิดเพลินชมความงามของอาวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) 

นำทานชม อนุสรณแหงความรักอาลีและนีโน (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) 

รูปปันสูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได สรางขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักหนุมสาว

ตางเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหวางประเทศจอรเจียและอารเซอไบจานดวย 

นำทานชอปปงที่ THE BOULVARD เปนถนนสายใหญที่ทอดยาวไปตามริมอาวทะเลดื และ

เต็มนำทานชมบรรยากาศ ยานเมืองเก า (OLD TOWN) ชมจตุร ัสเปยเซซา PIAZZA 

SQUARE สรางขึ้นในป 2009 เปนอาคารที่ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอรเจีย 

VAZHA ORBELADZE สรางดวยสไตลสถาปตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทานทำ

ใหเมืองน้ีมีความนารัก 
 

นำทุกทานชอปปงที่หาง เมโทร ซิตี้ มอลล (METRO CITY MALL) หางใหญประจำเมือง เพ่ือเลือกซือ้สิ้นคาราคาถูกไปดวยรานอาหาร และคาเฟ

มากมาย ใหลูกคาไดผอนคลายและถายรูปตามอัธยาศัย  



 
 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว 

ที่พัก GOLDEN PALACE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day3 ถ้ำโพรมีเทียส – เมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – วิหารบากราติ – น้ำพุแหงโคลชิส 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองาอาหารของโรงแรม 

นำทานสู ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ้ำโพรเมอุสเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย

ทางธรรมชาติของจอรเจียและเปนหนึ่งในถ้ำที่ใหญที่สุดในโลกและมีแมน้ำใตดินมากมาย 

มันถูกคนพบในป 1984 คุณสมบัติที่เปนเอกลักษณของมันรวมถึงความหลากหลายของ

หองโถงและความหลากหลายของภูมิทัศน มีสี่ชั้นที่แตกตางกันเกิดขึ้นในชวงตาง ๆ ของ

การพัฒนาของโลกและนักทองเที่ยวสามารถเดินทางผานดินแดนประวัติศาสตรดวยการ

เดินเทาหรือในเรือ ถ้ำโพรเมอุสเปนหนึ่งในถ้ำทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก

และมีหินงอกหินยอยหินทรายมานน้ำตกหินถ้ำแมน้ำใตดินและทะเลสาบหลายชนิด 

กระจุกของถ้ำทั้งหกนั้นมีความแตกตางกันอยางมากจากสเกลและรูปทรงท่ีเปนเอกลักษณ

ของหินที่กลายเปนหินที่พบภายใน   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

นำทานสูเมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) ที่เคยเปนเมืองหลวงเกาแกของอาณาจักรโคลซิสหรืออาณาจักรจอรเจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสตศตวรรษ

ที่ 12-13  

จากนั ้นนำทานสู แหลงมรดกโลกดานวัฒนธรรมของจอรเจียแหงแรก อารามจีลาติ 

(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมืองถูกคนพบในชวงคริสตศตวรรษ ท่ี 12 ซึ่ง

ทางองคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนมรดกโลกเมื่อปค.ศ.1994 ภายในบริเวณอาราม

แบงเปนสองสวนคือโบสถเซนตนิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถเซนต จอรจ

(ST.GEORGE) ในโบสถมีภาพเขียนสีเฟรสโก เลาเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนาที่สวยงาม 

และยังคงอยูใน สภาพสมบูรณ และพาทานไปอีกหนึ ่งสถานที่สำคัญที ่ไดร ับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลก  

นำทานชม วิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) เปนอาสนวิหารสมัยศตวรรษที่11 ในเมืองคูทายสิ เปนผลงานชิ ้นเอกของสถาปตยกรรม

จอรเจียนยุคกลาง อาสนวิหารไดรับความเสียหายอยางหนักตลอดหลายศตวรรษ และไดรับการสรางขึ้นใหมใหอยูในสภาพปจจุบันผานกระบวนการท่ี

คอยเปนคอยไปมหาวิหารแหงนี้เปนจุดสังเกตที่โดดเดนในทิวทัศนของคูทายสิตอนกลาง โดยตั้งอยูบนเนินเขาอูกิเมริโอน ี

 



 
 

นำทานถายรูปกับ น้ำพุแหงโคลชสิ (COLCHIS FOUNTAIN) เปนน้ำพุแลนดมารกสำคัญของเมืองคูไตซ ีตั้งอยูที่จตุรสักลางเมือง ชื่อน้ำพุโครชิส

สืบเนื่องมากจากการใชเครื่องประดับโบราณของชาวโคลเชียน ที่มีอยูในพิพิธภัณฑจริงกวา 30 ช้ิน มาขยายแบบแลวดไีซนเปนน้ำพุ เชนมาคูบนสดุของ

ยอดน้ำพุไดถอดแบบมาจากตางหขูองชาวโคลเช่ียนยุคนั้น ทำใหน้ำพุแหงนี้มีทั้งเรื่องราว และความสวยงามที่เปนเอกลักษณ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก KUTAISI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

Day4 เมืองบอรโจม่ี – ขึ้นกระเชาไฟฟา – สวนบอรโจมี ่

เชา บริการอาหารเชา ณ หองาอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางสู เมืองบอรโจมี่ (BORJOMI) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เปนเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร 

และเปนเมืองพักตากอากาศมาตั้งแตสมัยที่จอรเจียเปนสวนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย ปจจุบันมีการสงออกน้ำแรบรรจุ

ขวดไปยัง 40 กวาประเทศ มีการวจิัยเก่ียวกับน้ำแรท่ีนี่พบวา ชวยรักษาโรคเก่ียวกับระบบยอยอาหาร และโรคเบาหวาน

ทำใหผูคนหลั่งไหลเขามาพักผอนรับอากาศบริสุทธิ์ และดื่มน้ำแร   
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 

 

นำทาน ขึ้นกระเชาไฟฟา ชม สวนบอรโจมี่ (BORJOMI CITY PARK CABLE 

CAR) เมืองนี้นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องน้ำแรท่ีดีท่ีสุดแหงหนึ่งแลว ยังเปนเมืองท่ีมี

ความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ ความงามของสวนแหงนี้เปรียบเสมือนสวนใน

ฝนเลยก็วาได อิสระใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ และนั่งกระเชาชมความ

สวยงามโดยรอบ  

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก PARADISE BORJOMI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

 



 
 
Day5 เมืองกอรี – พิพิธภัณฑสตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ปอมอนานูรี – อางเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูร ี

เชา บริการอาหารเชา ณ หองาอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) เปนเมืองแหงประวัติศาสตร เปนบานเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 

1920-1950 (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

นำทานชม พิพธิภัณฑสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) เปนสถานที่บอกเรื่องราวของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูนำสหภาพโซเวียต ซึ่งจอรเจียคือหนึ่งใน

ประเทศในการปกครองของโซเวียตเมื่อในอดีต พิพิธภัณฑอาคารเกาจำลองบรรยากาศสมัยที่ทานยังคงมีชีวิตอยู สิ่งของเครื่องใช โตะทำงาน ภาพถาย 

และรวบรวมชีวประวัติตางๆ ของโจเซฟ สตาลิน ตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ ยังมีบานที่ทานเคยใชชีวิตในวัยเด็ก มีรถไฟที่

ทานเคยใชงาน เหมือนพิพิธภัณฑที่มีชีวติ ไดทั้งความรู ไดทั้งความรูสึก เปนอีกหนึ่งสถานที่นาสนใจเมื่อมาจอรเจีย 

 

 

นำทานชม เมืองอัพลีสสิค (UPLISTSIKHE) หนึ่งในเมืองถาเกาแกของจอรเจีย มีมานานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีตชวงยุคโบราณกอนยุคกลาง 

เมืองนี้เปนศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชวงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือในชวงคริสตวรรษที่9 ถึง 11กอนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกล

ในชวงคริสตศตวรรษที่13 และถูกปลอยใหเปนเมืองรางไปทานจะไดพบกับศาสนสถานที่มีหองโถงขนาดใหญที่ชาวเพเกน (PAGAN) ใชเปนที่ประกอบ

พิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบูชาไฟซึ่งเปนลัทธิของคนในแถบนี้ กอนที่ศาสนาคริสตจะเขามายังมีหองตางๆ ซึ่งคาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสตท่ีสรางขึ้น

ในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 ดวยสถาปตยกรรมการสรางโดยตัดหินและเจาะลึกเขาไปเปนที่อยู 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำทานชม ปอมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เปนสถานท่ี

กอสรางอันเกาแกมีกำแพงลอมรอบและตั้งอยูริมแมน้ำอรักวี 

ที่ตั ้งอยูหางจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสราง ขึ้นใหเปน

ปอมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ 2 หลังที่ถูก

สรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญตั้งตระหงานอยู ทำ

ใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของเบื้องลางและ อางเก็บน้ำ

ซ ินวาล ี (ZHINVALI RESERVOIR) และย ังม ี เข ื ่อนซ ึ ่ งเปน

สถานที ่ที ่สำคัญสำหรับนำน้ำที ่เก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวง 

พรอมบผลิตกระแสไฟฟาอีกดวย  



 
 

นำทานเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเปนเมืองสำหรับสกีรีสอรทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่มีความ

สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้เปนแหลงที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือน

มีนาคมของทุกป ซึ่งเปนชวงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  



 
 

 

Day6 อนุสรณสถานรัสเซีย&จอรเจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถเกอรเกตี้ – เมืองมิทสเคตา – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – 

อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย – เมืองทบิลิซ ี

เชา บริการอาหารเชา ณ หองาอาหารของโรงแรม 

นำท านแวะชม อน ุสรณสถานร ัสเซ ีย&จอร  เจ ีย (RUSSIA – GEORGIA 

FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณสถานหินโคงขนาดใหญบนเนินเขา สราง

ขึ้นในป 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ป ของสนธิสัญญาจอรจีเอฟสกี และ

ความสัมพันธระหวางสหภาพโซเวียตและจอรเจีย จุดชมววิน้ีถือเปนจุดชมววิท่ีสวย

ที่สุดแหงหนึ่งของจอรเจีย  
จากนั้นเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเปนชื่อเมืองดั้งเดิม แตปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนชื่อสเตพานทสมินดา (STEPANTSMINDA) หลังจาก

นักบุญในนิกายออรโธดอกชื่อ สเตฟาน ไดมาพำนักอาศัยและกอสรางสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เปนเมืองเล็กๆที่ตั้งอยูตามริม ฝง

แมน้ำเทอรกี้ทีม่ีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิที่อยูปานกลางมี

ความชื้นและแหงแลงที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเปน

เดือนที่หนาวเยน็ที่สุด 

นำทานเปลี่ยนการเดินทางเปนรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถเกอรเกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสรางขึ้นในราว

ศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเปนช่ือที่เรียกที่นิยมกันของโบสถศักดิ์แหงนีส้ถานที่แหงน้ีตั้งอยูริมฝง

ขวาของแมน้ำชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบก้ี ซึ่งเปนไฮไลทของประเทศจอเจียร หิมะขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 
(การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แหงน้ี ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปดกั้นไดดวยหิมะที่ปกคลุมอยู และการเดินทางอาจจะเปนอุปสรรคได ขอสงวนสิทธิ์ไมมี

การคนืคาใชจายในกรณีเดินทางไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำทานเดินทางสู เมืองมิทสเคตา (MTSKHETA) ที่ตั้งอยูทางดานเหนือหางจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคารทลี่ทางดานตะวันออกของ

จอรเจียเมืองนี้นับวาเปนเมืองท่ีมีความเกาแหงหนึ่งของประเทศ และในปจจุบันเปนศูนยกลางการปกครองของแควนมคสเคตา และเทียนิตี้มีประชากร

อาศัยอยูประมาณ 20,000 คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางดานประวัติศาสตรมากมายหลายแหงจึงไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.1994 

นำทานไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ ่งเปนวิหารในรูปแบบของ

คริสตศาสนาออรโธ ดอกที่ถูกสรางข้ึนในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงนี้ตั้งอยูบนภูเขา

ที ่มีแมนาสองสายไหลมาบรรจบกันคือแมนามิควารีและแมนาอรักวีและถามอง

ออกไปขามเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของ

ไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต400ป

กอนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษ ที่ 5 
 



 
 

 

 นำทานชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเปนโบสถอีกแหงหนึ่งที่อยูในบริเวณของมตสเคตาที่มีรูปแบบของจอรเจีย

ออรโธดอกถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่11 โบสถแหงนี้ถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ชื่อ 

ARSUKISDZE มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต และให

ศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมี

ภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 

นำทานเดินทางสู  อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย (THE CHRONICLE OF 

GEORGIA) มีลักษณะเปนแทงหินสีดำขนาดใหญ แกะสลักเปนรูปตางๆ ที่สื ่อถึง

เรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเจีย สรางข้ึนโดยซุราป สถาปนิกชื่อดังกอสรางเมื่อ

ป 1985 ประกอบดวยแทงเสา 16 แทง แตละแทงสูง 35 เมตร แตละเสาจะแบง

เรื่องราวออกเปน 3 สวนนั่นคือ สวนลางสุดเกี่ยวกับพระคัมภีรของศาสนาคริสต 

สวนกลางเกี่ยวกับเรื่องของขาราชการชนชั้นสูงของจอรเจีย และสวนบนเกี่ยวกับ

เหตุการณสำคัญตางๆ ของประเทศ ทานสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงไดจาก

สถานที่แหงน้ี  

 นำทานเดินทางสู เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูริมฝงแมน้ำคูรา (KURA) หรือเรียกวา แมน้ำมตควารี 

(MTKVARI) ในภาษาทองถิ ่น ทบิลิซิ มีเนื ้อที ่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี ้ถูกสรางโดย วาคตัง จอรกาซาลี 

(VAKHTANG GORGASALI) กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ไดกอตั ้งเมืองนี ้ขึ ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเปนศูนยกลางการทำ

อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองนี้อยูในสายทางหนึ่งของเสนทางสายไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสำคัญใน

ฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ตั้งท่ีเปนจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับทวียุโรปกรุงทบิลิซี ประเทศ

จอรเจีย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารจีน 

ที่พัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

  



 
 

  

Day7 สะพานแหงสันติภาพ – ขึ้นกระเชาไฟฟาปอมนาริคาลา – มารดาแหงจอรเจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – โบสถทรี

นิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบลู 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองาอาหารของโรงแรม 

นำทานถายรูปกับ สะพานแหงสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) สะพานที่ทอดยาวเหนือแมน้ำคูราไดรับคำสั่งจากศาลากลางเมืองทบิลิซีใหสราง

ลักษณะการออกแบบรวมสมัยท่ีเชื่อมเมืองเกาทบิลิซีกับเขตใหม ออกแบบโดยชาวอิตาลี่ ซึ่งสะพานประกอบดวยแสงไฟกวา 10,000 ดวงและจะเปดใน

ตอนกลางคืน 

นำทานเดินทาง ขึ้นกระเชาไฟฟาปอมนาริคาลา (NARIKALA FORTRESS) ให

ทานไดชมปอมปราการซึ่งเปนปอมโบราณที่ถูกสรางในราวศตวรรษที่ 4 ใน

รูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไมมีความสม่ำเสมอกัน และตอมา

ในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก 

และตอมาในสมัยของกษัตริยเดวิด (ปค.ศ.1089-1125) ไดมีการสรางเพิ่มเติมข้ึน

อีก ซึ่งตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกชื่อปอมแหงนี้วา นาริน 

กาลา (NARIN QALA) ซึ ่งมีความหมายวา ปอมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS) 

ราคาทัวรรวมกระเชาไฟฟา 1 ขา 
 

นำทานถายรูป มารดาแหงจอรเจีย (MOTHER OF GEORGIA) อนุสาวรียสัญลักษณสำคัญท่ีตั้ง

ตระหงานอยูใจกลางเมืองราวกับกำลังเฝามองผูคน มีอีกชื่อหนึ่งคอื มารดาคารทลิส และ คารทลสิ 

เดดา เปนประติมากรรมที่ตั้งอยูบนยอดเยาโซโลลากีเพ่ือฉลองท่ีทบิลิซีครบครอบ 1,500 ป 

นำทานถายรูปกับ โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี (ABANOTUBANI SULFUR BATHS) 

ดวยความที่เมืองทบิลิซีนั้นมีบอน้ำพุรอนเปนจำนวนมาก แตโรงอาบน้ำแหงนี้เปนโรงอาบน้ำ

โบราณแหงนี้ใชเปนสถานที่สำหรับแชน้ำพุรอน ที่มีสวนผสมของแรกำมะถัน ซึ่งเชื่อกันวาในนำ้พุ

รอนมีแรธาตุตาง ๆ ที่ชวยกำจัดของเสียและทำใหผิวพรรณเปลงปลั่ง โรงอาบน้ำรอนแหงน้ีไดเปด

ใหบริการมาอยางยาวนาน และในปจจุบันยังคงเปดใหบริการกันอยู 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารไทย 

นำทานสู โบสถตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายวา โบสถพระตรเีอกานุภาพศักดิส์ิทธิ์แหงกรุงทบิลซีิ หรือ อาราม

ซามีบา ชื่อเรียกของคนทองถ่ิน เปนวิหารหลักของชาวครสิตนิกายจอรเจียนออรโธด็อกซในกรุงทบิลิซ ีกอสรางขึ้นระหวางป ค.ศ.1995 -2004 ใหญ

ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนกิายออรโธดอกซตะวันออกทั่วโลก 

หลังจากนั้นนำทานเดินทางเขาสู สนามบนิทบิลิซี่ เพ่ือเดินทางกลับประเทศ 

17.55 นำทานออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK383 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 



 
 
19.30 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบลู ประเทศตุรกี เพ่ือรอตอเครื่อง 

 

 

Day8 สนามบินอสิตันบูล – สนามบินสุวรรณภูม ิ

01.45 นำทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

15.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

  



 
 



 
 



 
 



 
 


