
 

 

 

 

  



 

 

วนัที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล     

2 

สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี 

– ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่าน

เมืองเก่า – รูปปั้นอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิตี้ มอลล์ 
   

NEW WAVE 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

3 
ถ้ าโพรมีเทียส – เมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – 

มหาวิหารบากราติ – น้ าพุแห่งโคลชิส 
   

TSKALTUBO 

PLAZA HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – 

เมืองกูดาอูรี 
   

GUDAURI INN 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

5 
อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – 

โบสถ์เกอร์เกตี้ – สกี รีสอร์ท 
   

GUDAURI INN 

HOTEL 

HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 

  

BKK  IST IST  BUS 

  

TK065 22.55 05.45 TK390 08.00 10.50 

TBS  IST IST  BKK 

  
TK383 17.55 19.30 TK068 20.55 10.10 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟล์ททีค่อนเฟริ์มจากเจา้หนา้ที่ทุก

ครัง้ ** 

 

วนัเดนิทาง ตารางเที่ยวบิน 

ราคาทัวร์/ทา่น 

พักห้องละ 2-3 

ทา่น 

ราคา 

ห้องพัก

เดี่ยว 

23 – 30 ธันวาคม 2565 TK065 BKK-IST

 22.55 05.45 

TK390 IST-BUS

 08.00 10.50 

TK383 TBS-IST

 17.55 19.30 

TK064 IST-BKK

 20.55 10.10 

56,990 9,000 

25 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 60,990 10,500 

27 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 61,990 10,500 

6 

ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ าซินวาลี – เมืองมิทส

เคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี  – วิหารจวารี  – 

อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย 
   

IVERIA INN HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

7 

สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริ

คาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ าโบราณ 

อะบาโนตูบานี – โบสถ์ตรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – 

สนามบินอิสตันบูล 

    

8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ     

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยและผลประโยนชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก ** 

โปรแกรมเดินทาง 8 วนั 5 คืน : โดยสายการบิน 

TURKISH AIRLINES (TK) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อัตราคา่บรกิาร 



30 ธ.ค. – 07 ม.ค. 2566 

TK065 BKK-IST

 22.55 05.45 

TK390 IST-BUS

 08.00 10.50 

TK383 TBS-IST

 17.55 19.30 

TK068 IST-BKK

 01.55 15.00 

59,990 10,500 

** ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิลด 20,000 บาท/ท่าน ** 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายุไม่เกนิ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ มัคคเุทศก์ท้องถิน่ และ หัวหนา้ทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 20,000 

บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือ

ราคาโปรโมชั่นต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทาง

ไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท 

หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน า

เท่านั้น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท า

ความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโค

วิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการ

ทัวร)์ 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา 

7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ 

8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

  



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมู ิ– สนามบินอิสตนับูล 

20.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การ

ต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

22.55 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 

เท่ียวบินที่ TK065 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน เครื่อง) 

 

Day2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าว

เมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – รูปปั้นอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิตี้ มอลล์ 

05.45 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเครื่อง 

08.00 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาทูมี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 

เท่ียวบินที่ TK390 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

10.50 เดินทางถึง สนามบินบาทูมี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี (BATUMI) เมืองนี้ตั้งอยู่บนริมะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลด า 

เป็นเมืองหลวงของอัตจารา เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศ

จอร์เจีย เมืองบาทูมิ เป็นเมืองที่มีท่าเรือส าคัญ ขนาดใหญ่ 

 น าทุกท่าน ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลด าก็เพราะดิน

โคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีด า อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้

ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) น าท่านช้อปปิ้งที่ THE 

BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวไปตามริมอ่าวทะเลดื และเต็มไปด้วยร้านอาหาร และ

คาเฟ่มากมาย ให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 



น าท่านชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ชมจตุรัส

เปียเซซ่า PIAZZA SQUARE สร้างขึ้นในปี  2009 เป็น

อาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย 

VAZHA ORBELADZE สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบ

ผสมผสานและจินตนาการนิทานท าให้เมืองนี้มีความน่ารัก 

น าท่านชม อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ (ALI AND 

NINO MOVING SCULPTURES) รูปป้ันสู ง  8 เมตร ริม

ทะเลด าที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความ

รักหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพ

ระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย 

น าทุกท่านช้อปปิ้งที่ห้าง เมโทร ซิตี้ มอลล์ (METRO CITY 

MALL) ห้างใหญ่ประจ าเมือง เพื่อเลือกซื้อสิ้นค้าราคาถูก 

 

ค่ า อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

ที่พัก NEW WAVE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

Day3 ถ้ าโพรมีเทียส – เมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – น้ าพุแห่ง

โคลชิส 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



น าท่านสู่ ถ้ าโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ้ า

โพรเมอุสเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของ

จอร์เจียและเป็นหนึ่งในถ้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีแม่น้ า

ใต้ดินมากมาย มันถูกค้นพบในปี 1984 คุณสมบัติที่เป็น

เอกลักษณ์ของมันรวมถึงความหลากหลายของห้องโถง

และความหลากหลายของภูมิทัศน์ มีสี่ชั้นที่แตกต่างกัน

เกิดขึ้นในช่วงต่าง  ๆ  ของการพัฒนาของโลกและ

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านดินแดนประวัติศาสตร์

ด้วยการเดินเท้าหรือในเรือ ถ้ าโพรเมอุสเป็นหนึ่งในถ้ า

ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและมีหินงอก

หินย้อยหินทรายม่านน้ าตกหินถ้ าแม่น้ าใต้ดินและ

ทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถ้ าทั้งหกนั้นมีความ

แตกต่างกันอย่างมากจากสเกลและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์

ของหินที่กลายเป็นหินที่พบภายใน  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น  

น าท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลซิส

หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13  

จากนั้นน าท่านสู่แหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของ

จอร์เจียแห่งแรก อารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL) 

อารามหลวงของเมืองถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 

12 ซึ่งทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก

เมื่อปีค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือ

โบสถ์เซนต์นิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ 

จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มีภาพเขียนสีเฟรสโก เล่า

เรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาที่สวยงาม และยังคงอยู่ใน 

สภาพสมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหนึ่งสถานที่ส าคัญที่ได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

น าท่านสู่ มหาวิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) 

โบสถ์ที่แสนสวยงามตั้งอยู่บนเนินเขา UKIMERIONI ท่าน

สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ 

 

 น าท่านถ่ายรูปกับ น้ าพุแห่งโคลชิส (COLCHIS FOUNTAIN) เป็นน้ าพุแลนด์มาร์กส าคัญของ

เมืองคูไตซี ตั้งอยู่ที่จตุรัสกลางเมือง ชื่อน้ าพุโครชิสสืบเนื่องมากจากการใช้เครื่องประดับโบราณ

ของชาวโคลเชียน ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์จริงกว่า 30 ชิ้น มาขยายแบบแล้วดีไซน์เป็นน้ าพุ เช่นม้าคู่

บนสุดของยอดน้ าพุได้ถอดแบบมาจากต่างหูของชาวโคลเชี่ยนยุคนั้น ท าให้น้ าพุแห่งนี้มีทั้ง

เรื่องราว และความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

ที่พัก TSKALTUBO PLAZA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 



 

  

Day4 เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – เมืองกูดาอูรี 

                (พักเมืองกูดาอูรี) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ 

สตาลิน” อดีตผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950 

 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ที่ได้รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของ

เครื่องใช้ของ ท่านสตาลิน ตั้งแต่สถานที่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

 น าท่านชม เมืองอัพลีสสิค (UPLISTSIKHE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึ่งในเมืองถ้า

เก่าแก่ของจอร์เจีย มีมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง เมืองนี้เป็น

ศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่9 

ถึง 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง

ไปท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (PAGAN) ใช้เป็นที่ประกอบ

พิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟซึ่งเป็นลัทธิของคนในแถบนี้ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามายังมีห้อง

ต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  9 ด้วย

สถาปัตยกรรมการสร้างโดยตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่

บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,100 

เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคม

จนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) 



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

ที่พัก GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

 

 

Day5 อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – สกี รีสอร์ท 

(พักเมืองกูดาอูรี) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย  –  จอร์ เจีย  (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP 

MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลอง

ครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและ

จอร์เจีย จุดชมวิวนี้ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย  

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น

ชื่อสเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน 

ได้มาพ านักอาศัยและก่อสร้างสถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่

ตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่น้ าเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจาก

ระดับน้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่

ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 

องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด 



น าท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไป

ชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY 

CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีก

ชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) 

ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่ง

นี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซ

เบกี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ หิมะขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศ 

(การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แห่งนี้  ขึ้นอยู่กับ

สภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปก

คลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ ขอสงวน

สิทธิ์ไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้เนื่องจาก

สภาพอากาศ) 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางกลับที่พัก เพื่ออิสระท่านเพลิดเพลินกับการเล่น สกี รีสอร์ท (SKI 

RESORT) สัมผัสการเล่นสกี ฟินๆกับปุยหิมะที่เต็มไปทั่วทั้งเมือง หมายเหตุ: รวมค่าลิฟต์สกี 1 

เที่ยว ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีประมาณ 1,000-1,500 บาทแล้วแต่ชนิด กรุณาสอบถามจากไกด์

ท้องถิ่นอีกครั้ง หิมะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลิฟท์สกีกรณีที่ปิดให้บริการ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

ที่พัก GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  



Day6 ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ าซินวาลี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – 

วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ป้อมอนานูรี  (ANANURI 

FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสร้างอัน

เก่าแก่มีก าแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริม

แม่น้ าอรักวี  ที่ ตั้ งอยู่ห่ างจากทบิลิซี

ประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ้นให้เป็น

ป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายใน

ยังมีโบสถ์  2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่าง

งดงามและยังมีหอคอยที่สู งใหญ่ตั้ ง

ตระหง่านอยู่ ท าให้เห็นภาพทิวทัศน์อัน

สวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน้ า

ซิ น ว า ลี  ( ZHINVALI RESERVOIR) 

และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่ส าคัญ

ส าหรับน าน้ าที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมือง

หลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี

ประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่า

แห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี้มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมาย

หลายแห่งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 

 น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่ง

หนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่

11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาว

จอร์เจีย ชื่อ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ท า

ให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนา

ประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ

ประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม 

น าท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์

โธ ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้าสองสายไหลมาบรรจบ

กันคือแม่น้ามิควารีและแม่น้าอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่

ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดน

ในบริเวณนี้ตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษ ที่ 5 

 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย 

(THE CHRONICLE OF GEORGIA) มีลักษณะเป็น

แท่งหินสีด าขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ที่สื่อถึง

เรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยซุ

ราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วย

แท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะ

แบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุด

เกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์  ส่วนกลาง

เกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย 

และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ของ

ประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จาก

สถานที่แห่งนี้ 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

ที่พัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day7 สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – 

โรงอาบน้ าโบราณ อะบาโนตูบานี – โบสถ์ตรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิส

ตันบูล 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 น าท่านถ่ายรูปกับ สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) สะพานที่ทอดยาวเหนือ

แม่น้ าคูราได้รับค าสั่งจากศาลากลางเมืองทบิลิซีให้สร้างลักษณะการออกแบบร่วมสมัยที่เชื่อมเมือง

เก่าทบิลิซีกับเขตใหม่ ออกแบบโดยชาวอิตาลี่ ซึ่งสะพานประกอบด้วยแสงไฟกว่า 10,000 ดวงและ

จะเปิดในตอนกลางคืน 

น าท่านเดินทาง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า 

(NARIKALA FORTRESS) ให้ท่ านได้ชมป้ อม

ปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษ

ที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่

ไม่มีความสม่ าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 

สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยาย

ออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี

ค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่ง

ต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้ เข้ามายึดครอง ก็ได้

เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) 

ซึ่ ง มี ค ว า ม ห ม า ย ว่ า  ป้ อ ม อั น เ ล็ ก  ( LITTLE 

FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้พังทลายลง 

เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อท าลาย 

 

 

  



  

น า ท่ า น ถ่ า ย รู ป  ม า ร ด า แห่ ง จ อ ร์ เ จี ย  (MOTHER OF 

GEORGIA) อนุสาวรีย์สัญลักษณ์ส าคัญที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจ

กลางเมืองราวกับก าลังเฝ้ามองผู้คน มีอีกชื่อหนึ่งคือ มารดาคาร์

ทลิส และ คาร์ทลิส เดดา เป็นประติมากรรมที่ตั้งอยู่บนยอดเยา

โซโลลากีเพื่อฉลองที่ทบิลิซีครบครอบ 1,500 ปี 

น าท่านถ่ายรูปกับ  โรงอาบน้ า โบราณ อะบาโนตูบานี  

(ABANOTUBANI SULFUR BATHS) ด้ วยความที่ เ มื องท

บิลิซีนั้นมีบ่อน้ าพุร้อนเป็นจ านวนมาก แต่โรงอาบน้ าแห่งนี้เป็น

โรงอาบน้ าโบราณแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ส าหรับแช่น้ าพุร้อน ที่มี

ส่วนผสมของแร่ก ามะถัน ซึ่งเชื่อกันว่าในน้ าพุร้อนมีแร่ธาตุต่าง 

ๆ ที่ช่วยก าจัดของเสียและท าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง โรงอาบน้ า

ร้อนแห่งนี้ได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบัน

ยังคงเปิดให้บริการกันอยู่ 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารไทย 

น าท่านสู่ โบสถต์รีนติี ้(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระ

ตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลัก

ของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 

ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่วโลก 

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี่ 

17.25 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 

เท่ียวบินที่ TK383 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.55 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเครื่อง 

 

Day8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.45 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 

เท่ียวบินที่ TK064 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

.................................................................. 

 

 



 



 



 



 


