
 
 
 

 
 
 

  



 
 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล     

2 
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี่ – ล่องเรือในทะเลด าชม
อ่าวเมืองบาทูมี – อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ – ย่านเมือง
เก่า – เมโทร ซิต้ี มอลล์ 

 คาชาปูร ี  
GOLDEN PALACE BATUMI 
หรือเทียบเท่า  

3 
ถ้ าโพรมีเทียส – เมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – วิหารบากราติ – 
น้ าพุแห่งโคลชิส    

KUTAISI INN HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

4 เมืองบอร์โจมี่ – ข้ึนกระเช้าไฟฟ้า – สวนบอร์โจมี่    
PARADISE BORJOMI HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ป้อมอนานูรี 
– อ่างเก็บน้ าซินวาลี – เมืองกูดาอูรี    

GUDAURI INN HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

6 
อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกต้ี 
– เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – 
อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – เมืองทบิลิซี 

  จีน 
RADIUS TBILISI HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

7 
สะพานแห่งสันติภาพ – ข้ึนกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – 
มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ าโบราณ อะบาโนตูบานี – 
โบสถ์ทรีนิต้ี – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล 

 ไทย   

8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ     

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยนชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก ** 



 
 
 

 

  

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 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทที่คอนเฟิร์มจากเจ้าหน้าทีทุ่กคร้ัง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์/เด็ก 
ไม่เอาเตียง  

อายุไม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
พักเด่ียว 

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 

** ราคาทวัร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบินลด 20,000 บาท/ท่าน ** 
อัตราค่าบริการส าหรับเด็กอายุไมเ่กิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทวัร์ ท่านละ 2,500 บาท 

 
  

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

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

ส าคัญโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่าน้ัน 
2. อัตราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะน าเท่าน้ัน 
4. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่าน้ันเป็นผู้พิจารณา 
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ 
8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน  



 
 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล 

20.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
22.55 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK065 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง) 
 

Day2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูม่ี – ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี – อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ – ย่านเมือง
เก่า – เมโทร ซิต้ี มอลล์ 

05.45 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอต่อเครื่อง 
08.00 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาทูมี่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK390 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง) 
10.55 เดินทางถึง สนามบินบาทูมี่ ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า

สัมภาระ และออกเดินทางตามโปรแกรม 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนู คาชาปูรี ขนมปังหน้าชีส 

น าทุกท่าน ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมอืงบาทูมี (BLACK SEA) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลด าก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป็น
สีด า อันเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) 
น าท่านชม อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) 
รูปป้ันสูง 8 เมตร ริมทะเลด าที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างข้ึนเพ่ือแสดงถึงความรักหนุ่มสาว
ต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย 
น าท่านช้อปปิ้งที่ THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวไปตามริมอ่าวทะเลดื และ
เต็มน าท่านชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA 
SQUARE สร้างข้ึนในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย 
VAZHA ORBELADZE สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทานท า
ให้เมืองน้ีมีความน่ารัก 

 

น าทุกท่านช้อปปิ้งที่ห้าง เมโทร ซิต้ี มอลล์ (METRO CITY MALL) ห้างใหญ่ประจ าเมือง เพ่ือเลือกซื้อสิ้นค้าราคาถูกไปด้วยร้านอาหาร และคาเฟ่
มากมาย ให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายและถ่ายรูปตามอัธยาศัย  



 
 

ค่ า อิสระอาหารค่ า เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
ที่พัก GOLDEN PALACE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

Day3 ถ้ าโพรมีเทียส – เมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – วิหารบากราติ – น้ าพุแห่งโคลชิส 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องาอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ ถ้ าโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ้ าโพรเมอุสเป็นหน่ึงในสิ่งมหัศจรรย์
ทางธรรมชาติของจอร์เจียและเป็นหน่ึงในถ้ าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีแม่น้ าใต้ดินมากมาย 
มันถูกค้นพบในปี 1984 คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของมันรวมถึงความหลากหลายของ
ห้องโถงและความหลากหลายของภูมิทัศน์ มีสี่ชั้นที่แตกต่างกันเกิดข้ึนในช่วงต่าง ๆ ของ
การพัฒนาของโลกและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านดินแดนประวัติศาสตร์ด้วยการ
เดินเท้าหรือในเรือ ถ้ าโพรเมอุสเป็นหน่ึงในถ้ าท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
และมีหินงอกหินย้อยหินทรายม่านน้ าตกหินถ้ าแม่น้ าใต้ดินและทะเลสาบหลายชนิด 
กระจุกของถ้ าท้ังหกน้ันมีความแตกต่างกันอย่างมากจากสเกลและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์
ของหินที่กลายเป็นหินที่พบภายใน   

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลซิสหรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษ
ที่ 12-13  
จากน้ันน าท่านสู่แหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจีลาติ 
(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมืองถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 12 ซึ่ง
ทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1994 ภายในบริเวณอาราม
แบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ
(ST.GEORGE) ในโบสถ์มีภาพเขียนสีเฟรสโก เล่าเรื่องราวเก่ียวกับคริสต์ศาสนาที่สวยงาม 
และยังคงอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหน่ึงสถานที่ส าคัญที่ได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลก  

น าท่านชม วิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) เป็นอาสนวิหารสมัยศตวรรษที่11 ในเมืองคูทายสิ  เป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรม
จอร์เจียนยุคกลาง อาสนวิหารได้รับความเสียหายอย่างหนักตลอดหลายศตวรรษ และได้รับการสร้างข้ึนใหม่ให้อยู่ในสภาพปัจจุบันผ่านกระบวนการที่
ค่อยเป็นค่อยไปมหาวิหารแห่งน้ีเป็นจุดสังเกตที่โดดเด่นในทิวทัศน์ของคูทายสิตอนกลาง โดยต้ังอยู่บนเนินเขาอูกิเมริโอนี 

 



 
 

น าท่านถ่ายรูปกับ น้ าพุแห่งโคลชิส (COLCHIS FOUNTAIN) เป็นน้ าพุแลนด์มาร์กส าคัญของเมืองคูไตซี ต้ังอยู่ที่จตุรัสกลางเมือง ชื่อน้ าพุโครชิส
สืบเน่ืองมากจากการใช้เครื่องประดับโบราณของชาวโคลเชียน ท่ีมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์จริงกว่า 30 ชิ้น มาขยายแบบแล้วดีไซน์เป็นน้ าพุ เช่นม้าคู่บนสุดของ
ยอดน้ าพุได้ถอดแบบมาจากต่างหูของชาวโคลเชี่ยนยุคน้ัน ท าให้น้ าพุแห่งน้ีมีทั้งเรื่องราว และความสวยงามท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก KUTAISI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 
 

Day4 เมืองบอร์โจม่ี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – สวนบอร์โจม่ี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องาอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี่ (BORJOMI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ าแร่ 
และเป็นเมืองพักตากอากาศมาต้ังแต่สมัยที่จอร์เจียเป็นส่วนหน่ึงของจักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบันมีการส่งออกน้ าแร่บรรจุ
ขวดไปยัง 40 กว่าประเทศ มีการวิจัยเก่ียวกับน้ าแร่ที่น่ีพบว่า ช่วยรักษาโรคเก่ียวกับระบบย่อยอาหาร และโรคเบาหวาน
ท าให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาพักผ่อนรับอากาศบริสุทธ์ิ และด่ืมน้ าแร่   

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 
 
น าท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชม สวนบอร์โจมี่ (BORJOMI CITY PARK CABLE 
CAR) เมืองน้ีนอกจากจะข้ึนชื่อเรื่องน้ าแร่ที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงแล้ว ยังเป็นเมืองที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ความงามของสวนแห่งน้ีเปรียบเสมือนสวนใน
ฝันเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ และน่ังกระเช้าชมความ
สวยงามโดยรอบ  
 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก PARADISE BORJOMI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 
 

Day5 เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ าซินวาลี – เมืองกูดาอูรี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องาอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 
1920-1950 (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) เป็นสถานที่บอกเรื่องราวของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้น าสหภาพโซเวียต ซึ่งจอร์เจียคือหน่ึงใน
ประเทศในการปกครองของโซเวียตเมื่อในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคารเก่าจ าลองบรรยากาศสมัยที่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่ สิ่งของเครื่องใช้ โต๊ะท างาน ภาพถ่าย 
และรวบรวมชีวประวัติต่างๆ ของโจเซฟ สตาลิน ต้ังแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ ยังมีบ้านที่ท่านเคยใช้ชีวิตในวัยเด็ก มีรถไฟที่
ท่านเคยใช้งาน เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งความรู้สึก เป็นอีกหน่ึงสถานที่น่าสนใจเมื่อมาจอร์เจีย 
 

 

 
 

น าท่านชม เมืองอัพลีสสิค (UPLISTSIKHE) หน่ึงในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง 
เมืองน้ีเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่9 ถึง 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกล
ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไปท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (PAGAN) ใช้เป็นที่ประกอบ
พิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟซึ่งเป็นลัทธิของคนในแถบน้ี ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามายังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างข้ึน
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างโดยตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่
ก่อสร้างอันเก่าแก่มีก าแพงล้อมรอบและต้ังอยู่ริมแม่น้ าอรักวี 
ที่ต้ังอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ข้ึนให้เป็น
ป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูก
สร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ต้ังตระหง่านอยู่ ท า
ให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน้ า
ซินวาลี  (ZHINVALI RESERVOIR) และ ยังมี เ ข่ือนซึ่ ง เป็น
สถานที่ที่ส าคัญส าหรับน าน้ าที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง 
พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย  



 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ต้ังอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความ
สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งน้ีเป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือน
มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
Day6 อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบก้ี – โบสถ์เกอร์เกต้ี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – 

อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – เมืองทบิลิซี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องาอาหารของโรงแรม 
น าท่ านแวะชม อนุสรณ์สถานรัส เซีย&จอร์ เ จีย  (RUSSIA – GEORGIA 
FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้าง
ข้ึนในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวน้ีถือเป็นจุดชมวิวที่สวย
ที่สุดแห่งหน่ึงของจอร์เจีย  

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองด้ังเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อสเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลังจาก
นักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศัยและก่อสร้างสถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนาข้ึนมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ต้ังอยู่ตามริม ฝั่ง
แม่น้ าเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และต้ังอยู่บนความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1 ,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมี
ความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็น
เดือนที่หนาวเย็นที่สุด 
น าท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพ่ือเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกต้ี (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสร้างข้ึนในราว
ศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักด์ิแห่งน้ีสถานที่แห่งน้ีต้ังอยู่ริมฝั่ง
ขวาของแม่น้ าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ หิมะข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ 
(การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แห่งน้ี ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มี
การคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ต้ังอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของ
จอร์เจียเมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิต้ีมีประชากร
อาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คนเน่ืองจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 



 
 

น าท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของ
คริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกท่ีถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งน้ีต้ังอยู่บนภูเขา
ที่มีแม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารีและแม่น้าอรักวีและถ้ามอง
ออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของ
ไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีต้ังแต่400ปี
ก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษ ท่ี 5 

 

 

 
 

 น าท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหน่ึงที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจีย
ออร์โธด๊อกถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งน้ีถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักด์ิสิทธ์ิที่สุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ 
ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้
ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม 
น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF 
GEORGIA) มีลักษณะเป็นแท่งหินสีด าขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ที่สื่อถึง
เรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างข้ึนโดยซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อ
ปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่ง
เรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนน่ันคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ 
ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จาก
สถานที่แห่งน้ี  



 
 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ าคูรา (KURA) หรือเรียกว่า แม่น้ ามตควารี 
(MTKVARI) ในภาษาท้องถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี 
(VAKHTANG GORGASALI) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อต้ังเมืองน้ีข้ึนในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการท า
อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญใน
ฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เน่ืองจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ต้ังที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโรปกรุงทบิลิซี ประเทศ
จอร์เจีย 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารจีน 
ที่พัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 
  

Day7 สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ าโบราณ อะบาโนตูบานี – โบสถท์รี
นิต้ี – สนามบินทบิลิซ่ี – สนามบินอิสตันบูล 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องาอาหารของโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกับ สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) สะพานที่ทอดยาวเหนือแม่น้ าคูราได้รับค าสั่งจากศาลากลางเมืองทบิลิซีให้สร้าง
ลักษณะการออกแบบร่วมสมัยที่เชื่อมเมืองเก่าทบิลิซีกับเขตใหม่ ออกแบบโดยชาวอิตาลี่ ซึ่งสะพานประกอบด้วยแสงไฟกว่า 10,000 ดวงและจะเปิดใน
ตอนกลางคืน 
น าท่านเดินทาง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ให้
ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ใน
รูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ าเสมอกัน และต่อมาใน
ราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก 
และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพ่ิมเติมข้ึน
อีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งน้ีว่า นาริน 
กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS) 
ราคาทัวร์รวมกระเช้าไฟฟ้า 1 ขา 

 



 
 

น าท่านถ่ายรูป มารดาแห่งจอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA) อนุสาวรีย์สัญลักษณ์ส าคัญที่ต้ัง
ตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองราวกับก าลังเฝ้ามองผู้คน มีอีกชื่อหน่ึงคือ มารดาคาร์ทลิส และ คาร์ทลสิ 
เดดา เป็นประติมากรรมที่ต้ังอยู่บนยอดเยาโซโลลากีเพ่ือฉลองที่ทบิลิซีครบครอบ 1,500 ปี 
น าท่านถ่ายรูปกับ โรงอาบน้ าโบราณ อะบาโนตูบานี (ABANOTUBANI SULFUR BATHS) 
ด้วยความที่เมืองทบิลิซีน้ันมีบ่อน้ าพุร้อนเป็นจ านวนมาก แต่โรงอาบน้ าแห่งน้ีเป็นโรงอาบน้ า
โบราณแห่งน้ีใช้เป็นสถานที่ส าหรับแช่น้ าพุร้อน ที่มีส่วนผสมของแร่ก ามะถัน ซึ่งเชื่อกันว่าในน้ าพุ
ร้อนมีแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ช่วยก าจัดของเสียและท าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง โรงอาบน้ าร้อนแห่งน้ีได้เปิด
ให้บริการมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการกันอยู่ 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารไทย 
น าท่านสู่ โบสถ์ตรีนิต้ี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักด์ิสิทธ์ิแห่งกรุงทบิลิซี หรือ อาราม
ซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถ่ิน เป็นวิหารหลักของชาวครสิต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่
ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกท่ัวโลก 
หลังจากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินทบิลิซ่ี เพ่ือเดินทางกลับประเทศ 

17.55 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK383 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) 

19.30 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอต่อเครื่อง 
 

 
 

Day8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.45 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) 

15.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
.............................................................. 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


