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วันท่ี โปรแกรมทัวร� 
อาหาร 

โรงแรม 
เช�า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล     

2 
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูม่ี – ล�องเรือในทะเลดำชม
อ�าวเมืองบาทูมี – อนุสรณ!แห�งความรักอาลีและนีโน� – ย�านเมือง
เก�า – เมโทร ซิตี้ มอลล! 

 คาชาปูรี � 
GOLDEN PALACE BATUMI 
หรือเทียบเท�า  

3 
ถ้ำโพรมีเทียส – เมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – วิหารบากราติ – 
น้ำพุแห�งโคลชิส    

KUTAISI INN HOTEL 
หรือเทียบเท�า  

4 เมืองบอร!โจม่ี – ขึ้นกระเชDาไฟฟFา – สวนบอร!โจม่ี    
PARADISE BORJOMI HOTEL  
หรือเทียบเท�า  

5 
เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ!สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ปFอมอนานูรี 
– อ�างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี    

GUDAURI INN HOTEL 
หรือเทียบเท�า  

6 
อนุสรณ!สถานรัสเซีย&จอร!เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ!เกอร!เกตี้ 
– เมืองมิทสเคตDา – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – 
อนุสาวรีย!ประวัติศาสตร!จอร!เจีย – เมืองทบิลิซี 

  จีน 
RADIUS TBILISI HOTEL 
หรือเทียบเท�า  

7 
สะพานแห�งสันติภาพ – ข ึ ้นกระเชDาไฟฟFาปFอมนาริคาล�า – 
มารดาแห�งจอร!เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – 
โบสถ!ทรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล 

 ไทย   

8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ     

** รายการทัวร!ขDางตDนอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนไดDตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยนชน!ของผูDเดินทางเปTนหลัก ** 



 
 
 
 

 

  

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 

** ไฟล�ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาสอบถามไฟล�ทท่ีคอนเฟ7ร�มจากเจ�าหน�าท่ีทุกคร้ัง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร�/ท:าน 

พักห�องละ 2-3 ท:าน 

ราคาทัวร�/เด็ก 
ไม:เอาเตียง  

อายุไม:เกิน 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 

* ไม:สามารถตัดกรุDปเหมาได� * 
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 

** ราคาทัวร�ไม:รวมต๋ัวเคร่ืองบินลด 20,000 บาท/ท:าน ** 
อัตราค:าบริการสำหรับเด็กอายุไม:เกิน 2 ป> ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท:านละ 10,000 บาท 

อัตราน้ี ยังไม:รวมค:าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก�ท�องถิ่น และ หัวหน�าทัวร� ท:านละ 2,500 บาท 
 
  

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

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค:าบริการ 



 

 

 
สำคัญโปรดอ:าน 

1. กรุณาทำการจองล�วงหนDาก�อนเดินทางอย�างนDอย 30 วัน พรDอมชำระเงินมัดจำ ท:านละ 20,000 บาท/ท:าน และชำระส�วนท่ีเหลือ 21 วัน ก�อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางนDอยกว�า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นตDองชำระค�าทัวร!เต็มจำนวน 100% เท�านั้น 

2. อัตราค�าบริการนี้ จำเปTนตDองมีผูDเดินทาง จำนวน 15 ท�าน ขึ้นไป ในแต�ละคณะ กรณีท่ีมีผูDเดินทางไม�ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค�าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหDคณะไดDออกเดินทาง ตามความตDองการ) 

3. ท�านท่ีตDองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน, รถทัวร!, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจDาหนDาท่ีทุกคร้ังก�อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล!ท หรือ เวลาบิน โดยไม�แจDงใหDทราบล�วงหนDา และการแนะนำจากเจDาหนDาท่ีเปTนเพียงการแนะนำเท�านั้น 

4. ระหว�างท�องเท่ียวหากนักท�องเท่ียวไดDรับการตรวจยืนยันว�ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค�าทำความสะอาดหDองพักเพิ่มเติม (ไม�รวมอยู�ในรายการทัวร!) 
5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขDอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูDเดินทางตDองรับผิดชอบค�าใชDจ�าย

ส�วนนี้ดDวยตัวท�านเอง (ไม�รวมอยู�ในรายการทัวร!) 
6. ประกันของทางบริษัทฯ เปTนไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันเท�านั้นเปTนผูDพิจารณา 
7. ของสมนาคุณไม�สามารถเปลี่ยนแปลงเปTนเงินสดหรือส�วนลดอื่นๆ ไดD 
8. อาหารบนเคร่ืองเปTนไปตามนโยบายของสายการบิน  



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล 

20.00 นัดหมายพรDอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุปFาย เลทส!โกกรุcป พบเจDาหนDาท่ีคอยใหDการตDอนรับพรDอมอำนวยความสะดวกเช็คอินใหDแก�ท�าน 
22.55 นำท�านออกเดินทางสู� สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK065 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง) 
 

Day2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูม่ี – ล:องเรือในทะเลดำชมอ:าวเมืองบาทูมี – อนุสรณ�แห:งความรักอาลีและนีโน: – ย:านเมือง
เก:า – เมโทร ซิตี้ มอลล� 

05.45 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต�อเคร่ือง 
08.00 นำท�านออกเดินทางสู� สนามบินบาทูมี่ ประเทศจอร�เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK390 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง) 
10.55 เดินทางถึง สนามบินบาทูมี่ ประเทศจอร�เจีย (เวลาทDองถิ่นชDากว�าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) จากนั้นนำท�านเดินทางผ�านด�านตรวจคนเขDาเมือง รับกระเปdา

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

นำทุกท�าน ล:องเรือในทะเลดำชมอ:าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุท่ีไดDชื่อว�าทะเลดำกเ็พราะดินโคลนชายฝegง ดินทรายชายหาดของทะเลแห�งนี้เปTน
สีดำ อันเนือ่งมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด! ใหDท�านไดDเพลิดเพลินชมความงามของอ�าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) 
นำท�านชม อนุสรณ�แห:งความรักอาลีและนีโน: (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) 
รูปปFันสูง 8 เมตร ริมทะเลดำท่ีสามารถเคลื่อนไหวไดD สรDางขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักหนุ�มสาว
ต�างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหว�างประเทศจอร!เจียและอาร!เซอไบจานดDวย 
นำท�านชDอปปijงท่ี THE BOULVARD เปTนถนนสายใหญ�ท่ีทอดยาวไปตามริมอ�าวทะเลดื และ
เต็มนำท�านชมบรรยากาศ ย:านเมืองเก:า (OLD TOWN) ชมจตุรัสเปmยเซซ�า PIAZZA 
SQUARE สรDางขึ้นในปm 2009 เปTนอาคารท่ีไดDรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร!เจีย 
VAZHA ORBELADZE สรDางดDวยสไตล!สถาปeตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทานทำ
ใหDเมืองนี้มีความน�ารัก 

 

นำทุกท�านชDอปปijงท่ีหDาง เมโทร ซิต้ี มอลล� (METRO CITY MALL) หDางใหญ�ประจำเมือง เพื่อเลอืกซื้อสิน้คDาราคาถูกไปดDวยรDานอาหาร และคาเฟp
มากมาย ใหDลูกคDาไดDผ�อนคลายและถ�ายรูปตามอัธยาศัย  

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท�องเท่ียว 
ท่ีพัก GOLDEN PALACE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท�า 



 

Day3 ถ้ำโพรมีเทียส – เมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – วิหารบากราติ – น้ำพุแห:งโคลชิส 

เชDา บริการอาหารเชDา ณ หDองาอาหารของโรงแรม 
นำท�านสู� ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ้ำโพรเมอุสเปTนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย!
ทางธรรมชาติของจอร!เจียและเปTนหนึ่งในถ้ำท่ีใหญ�ท่ีสุดในโลกและมีแม�น้ำใตDดินมากมาย 
มันถูกคDนพบในปm 1984 คุณสมบัติท่ีเปTนเอกลักษณ!ของมันรวมถึงความหลากหลายของ
หDองโถงและความหลากหลายของภูมิทัศน! มีสี่ชั้นท่ีแตกต�างกันเกิดขึ้นในช�วงต�าง ๆ ของ
การพัฒนาของโลกและนักท�องเท่ียวสามารถเดินทางผ�านดินแดนประวัติศาสตร!ดD วยการ
เดินเทDาหรือในเรือ ถ้ำโพรเมอุสเปTนหนึ่งในถ้ำท�องเท่ียวท่ีไดDรับความนิยมมากท่ีสุดในโลก
และมีหินงอกหินยDอยหินทรายม�านน้ำตกหินถ้ำแม�น้ำใตDดินและทะเลสาบหลายชนิด 
กระจุกของถ้ำท้ังหกนั้นมีความแตกต�างกันอย�างมากจากสเกลและรูปทรงท่ีเปTนเอกลักษณ!
ของหินท่ีกลายเปTนหินท่ีพบภายใน   

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท�านสู�เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) ท่ีเคยเปTนเมืองหลวงเก�าแก�ของอาณาจักรโคลซิสหรืออาณาจักรจอร!เจียนโบราณ เม่ือสมัยคริสต!ศตวรรษ
ท่ี 12-13  
จากนั ้นนำท�านสู �แหล�งมรดกโลกดDานวัฒนธรรมของจอร!เจียแห�งแรก อารามจีลาติ 
(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมืองถูกคDนพบในช�วงคริสต!ศตวรรษ ท่ี 12 ซึ่ง
ทางองค!การยูเนสโกไดDประกาศใหDเปTนมรดกโลกเม่ือปmค.ศ.1994 ภายในบริเวณอาราม
แบ�งเปTนสองส�วนคือโบสถ!เซนต!นิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ!เซนต! จอร!จ
(ST.GEORGE) ในโบสถ!มีภาพเขียนสีเฟรสโก เล�าเร่ืองราวเกี่ยวกับคริสต!ศาสนาท่ีสวยงาม 
และยังคงอยู �ใน สภาพสมบูรณ! และพาท�านไปอีกหนึ ่งสถานที่สำคัญที ่ไดDรับการขึ้น
ทะเบียนเปTนมรดกโลก  

นำท�านชม วิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) เปTนอาสนวิหารสมัยศตวรรษที ่11 ในเมืองคูทายสิ เปTนผลงานชิ ้นเอกของสถาปeตยกรรม
จอร!เจียนยุคกลาง อาสนวิหารไดDรับความเสียหายอย�างหนักตลอดหลายศตวรรษ และไดDรับการสรDางขึ้นใหม�ใหDอยู�ในสภาพปeจจุบันผ�านกระบวนการท่ี
ค�อยเปTนค�อยไปมหาวิหารแห�งนี้เปTนจุดสังเกตท่ีโดดเด�นในทิวทัศน!ของคูทายสิตอนกลาง โดยตั้งอยู�บนเนินเขาอูกิเมริโอนี 
นำท�านถ�ายรูปกับ น้ำพุแห:งโคลชิส (COLCHIS FOUNTAIN) เปTนน้ำพแุลนด!มาร!กสำคัญของเมืองคูไตซี ตั้งอยู�ท่ีจตุรัสกลางเมือง ชื่อน้ำพุโครชิส
สืบเนื่องมากจากการใชDเคร่ืองประดับโบราณของชาวโคลเชยีน ท่ีมีอยู�ในพพิิธภัณฑ!จริงกว�า 30 ชิ้น มาขยายแบบแลDวดีไซน!เปTนน้ำพุ เช�นมDาคู�บนสุดของ
ยอดน้ำพุไดDถอดแบบมาจากต�างหูของชาวโคลเชี่ยนยุคนัน้ ทำใหDน้ำพุแห�งนี้มีท้ังเร่ืองราว และความสวยงามท่ีเปTนเอกลักษณ! 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก KUTAISI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท�า 

 

 



 

Day4 เมืองบอร�โจม่ี – ข้ึนกระเช�าไฟฟgา – สวนบอร�โจม่ี 

เชDา บริการอาหารเชDา ณ หDองาอาหารของโรงแรม 
นำท�านเดินทางสู� เมืองบอร�โจมี่ (BORJOMI) (ใชDเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เปTนเมืองท่ีมีชื่อเสียงเร่ืองน้ำแร� 
และเปTนเมืองพักตากอากาศมาตั้งแต�สมัยท่ีจอร!เจียเปTนส�วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย ปeจจุบันมีการส�งออกน้ำแร�บรรจุ
ขวดไปยัง 40 กว�าประเทศ มีการวิจัยเกี่ยวกับน้ำแร�ท่ีนี่พบว�า ช�วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบย�อยอาหาร และโรคเบาหวาน
ทำใหDผูDคนหลั่งไหลเขDามาพักผ�อนรับอากาศบริสุทธ์ิ และดื่มน้ำแร�   

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 
 
นำท�าน ขึ้นกระเช�าไฟฟgา ชม สวนบอร�โจมี่ (BORJOMI CITY PARK CABLE 
CAR) เมืองนี้นอกจากจะขึ้นชื่อเร่ืองน้ำแร�ท่ีดีท่ีสุดแห�งหนึ่งแลDว ยังเปTนเมืองท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ!ทางธรรมชาติ ความงามของสวนแห�งนี้เปรียบเสมือนสวนใน
ฝeนเลยก็ว�าไดD อิสระใหDท�านไดDเก็บภาพความประทับใจ และนั่งกระเชDาชมความ
สวยงามโดยรอบ  
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก PARADISE BORJOMI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท�า 
 

Day5 เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ�สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ปgอมอนานูรี – อ:างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี 

เชDา บริการอาหารเชDา ณ หDองาอาหารของโรงแรม 
นำท�านเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) เปTนเมืองแห�งประวัติศาสตร! เปTนบDานเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูDปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 
1920-1950 (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชDเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
นำท�านชม พิพิธภัณฑ�สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) เปTนสถานท่ีบอกเร่ืองราวของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูDนำสหภาพโซเวียต ซึ่งจอร!เจียคือหนึ่งใน
ประเทศในการปกครองของโซเวียตเม่ือในอดีต พิพิธภัณฑ!อาคารเก�าจำลองบรรยากาศสมัยท่ีท�านยังคงมีชีวิตอยู� สิ่งของเคร่ืองใชD โตcะทำงาน ภาพถ�าย 
และรวบรวมชีวประวัติต�างๆ ของโจเซฟ สตาลิน ตั้งแต�เกิดจนกระท่ังเสียชีวิต ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ! ยังมีบDานท่ีท�านเคยใชDชีวิตในวัยเด็ก มีรถไฟท่ี
ท�านเคยใชDงาน เหมือนพิพิธภัณฑ!ท่ีมีชีวิต ไดDท้ังความรูD ไดDท้ังความรูDสึก เปTนอีกหนึ่งสถานท่ีน�าสนใจเม่ือมาจอร!เจีย 
 

 



 
นำท�านชม เมืองอัพลีสสิค (UPLISTSIKHE) หนึ่งในเมืองถDาเก�าแก�ของจอร!เจีย มีมานานแลDวกว�า 3000 ปmก�อน ในอดีตช�วงยุคโบราณก�อนยุคกลาง 
เมืองนี้เปTนศูนย!กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช�วงท่ีเมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือในช�วงคริสตวรรษท่ี9 ถึง 11ก�อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกล
ในช�วงคริสตศ!ตวรรษท่ี13 และถูกปล�อยใหDเปTนเมืองรDางไปท�านจะไดDพบกับศาสนสถานท่ีมีหDองโถงขนาดใหญ�ท่ีชาวเพเกDน (PAGAN) ใชDเปTนท่ีประกอบ
พิธีกรรมซึ่งเปTนลัทธิบูชาไฟซึ่งเปTนลัทธิของคนในแถบนี้ ก�อนท่ีศาสนาคริสต!จะเขDามายังมีหDองต�างๆ ซึ่งคาดว�าเปTนโบสถ!เก�าแก�ของชาวคริสต!ท่ีสรDางขึ้น
ในช�วงคริสต!ศตวรรษท่ี 9 ดDวยสถาปeตยกรรมการสรDางโดยตัดหินและเจาะลึกเขDาไปเปTนท่ีอยู� 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท�านชม ปgอมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เปTนสถานท่ี
ก�อสรDางอันเก�าแก�มีกำแพงลDอมรอบและตั้งอยู �ร ิมแม�น้ำอรกัวี 
ท่ีตั้งอยู�ห�างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสรDาง ขึ้นใหDเปTน
ปFอมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยังมีโบสถ! 2 หลังท่ีถูก
สรDางไดDอย�างงดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญ�ตั้งตระหง�านอยู� ทำ
ใหDเห็นภาพทิวทัศน!อันสวยงามของเบื้องล�างและ อ:างเก็บน้ำ
ซ ินวาล ี  (ZHINVALI RESERVOIR) และย ั งม ี เข ื ่ อนซึ ่ งเปTน
สถานที ่ที ่สำคัญสำหรับนำน้ำที ่เก็บไวDส�งต�อไปยังเมืองหลวง 
พรDอมบผลิตกระแสไฟฟFาอีกดDวย  

นำท�านเดินทางสู� เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเปTนเมืองสำหรับสกีรีสอร!ทท่ีมีชื่อเสียงท่ีตั้งอยู�บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ�ท่ีมีความ
สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห�งนี้เปTนแหล�งท่ีพักผ�อนเล�นสกีของชาวจอร!เจียท่ีจะนิยมมาเล�นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือน
มีนาคมของทุกปm ซึ่งเปTนช�วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู�ตลอดเวลา 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท�า 
 
  



 
Day6 อนุสรณ�สถานรัสเซีย&จอร�เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ�เกอร�เกตี ้ – เมืองมิทสเคต�า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – 

อนุสาวรีย�ประวัติศาสตร�จอร�เจีย – เมืองทบิลิซี 

เชDา บริการอาหารเชDา ณ หDองาอาหารของโรงแรม 
นำท �านแวะชม อน ุสรณ�สถานร ัสเซ ีย&จอร � เจ ีย  (RUSSIA – GEORGIA 
FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ!สถานหินโคDงขนาดใหญ�บนเนินเขา สรDาง
ขึ้นในปm 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปm ของสนธิสัญญาจอร!จีเอฟสกี และ
ความสัมพันธ!ระหว�างสหภาพโซเวียตและจอร!เจีย จุดชมวิวนี้ถือเปTนจุดชมวิวท่ีสวย
ท่ีสุดแห�งหนึ่งของจอร!เจีย  

จากนั้นเดินทางสู� เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเปTนชื่อเมืองดั้งเดิม แต�ปeจจุบันไดDเปลี่ยนมาเปTนชื่อสเตพานท!สมินดDา (STEPANTSMINDA) หลังจาก
นักบุญในนิกายออร!โธดcอกชื่อ สเตฟาน ไดDมาพำนักอาศัยและก�อสรDางสถานท่ีสำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี ้เปTนเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู�ตามริม ฝegง
แม�น้ำเทอร!กี้ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู�บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรDอนจะมีอุณหภูมิท่ีอยู�ปานกลางมี
ความชื้นและแหDงแลDงท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเปTน
เดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด 
นำท�านเปลี่ยนการเดินทางเปTนรถจ๊ีบ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ�เกอร�เกต้ี (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสรDางขึ้นในราว
ศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว�า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเปTนชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถ!ศักดิ์แห�งนี้สถานท่ีแห�งนี้ตั้งอยู�ริมฝegง
ขวาของแม�น้ำชคเฮรี อยู�บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเปTนไฮไลท!ของประเทศจอเจียร! หิมะขึ้นอยู�กับสภาพอากาศ 
(การเดินทางโดย 4WD มายังสถานท่ีแห�งน้ี ข้ึนอยู�กับสภาพดิน ฟFา อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปiดก้ันไดDดDวยหิมะท่ีปกคลุมอยู� และการเดินทางอาจจะเปTนอุปสรรคไดD ขอสงวนสิทธ์ิไม�มี
การคืนค�าใชDจ�ายในกรณีเดินทางไม�ไดDเน่ืองจากสภาพอากาศ) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท�านเดินทางสู� เมืองมิทสเคต�า (MTSKHETA) ท่ีตั้งอยู�ทางดDานเหนือห�างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร!ทลี่ทางดDานตะวันออกของ
จอร!เจียเมืองนี้นับว�าเปTนเมืองท่ีมีความเก�าแห�งหนึ่งของประเทศ และในปeจจุบันเปTนศูนย!กลางการปกครองของแควDนมคสเคตDา และเทียนิตี้มีประชากร
อาศัยอยู�ประมาณ 20,000 คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางดDานประวัติศาสตร!มากมายหลายแห�งจึงไดDรับการขึ้นทะเบียนใหDเปTนมรดกโลกในปmค.ศ.1994 
นำท�านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ ่งเปTนวิหารในรูปแบบของ
คริสต!ศาสนาออร!โธ ดcอกท่ีถูกสรDางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห�งนี้ตั้งอยู�บนภูเขา
ที ่มีแม�นDาสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม�นDามิควารีและแม�นDาอรักวีและถDามอง
ออกไปขDามเมืองมิทสเคตDาไปยังบริเวณท่ีกวDางใหญ�ซึ่งในอดีตเคยเปTนอาณาจักรของ
ไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งไดDเคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต�400ปm
ก�อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต!ศตวรรษ ท่ี 5 

 

 
  



 
 นำท�านชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเปTนโบสถ!อีกแห�งหนึ่งท่ีอยู�ในบริเวณของมตสเคตDาท่ีมีรูปแบบของจอร!เจีย

ออร!โธดcอกถูกสรDางขึ้นในราวศตวรรษท่ี11 โบสถ!แห�งนี้ถือเปTนศูนย!กลางทางศาสนาท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดของจอร!เจีย สรDางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร!เจีย ชื่อ 
ARSUKISDZE มีขนาดใหญ�เปTนอันดับสองของประเทศอีกท้ังยงัเปTนศูนย!กลางท่ีทําใหDชาวจอร!เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานบัถือศาสนาคริสต! และใหD
ศาสนาคริสต!มาเปTนศาสนาประจําชาติของจอร!เจียเม่ือปm ค.ศ.337 และถือเปTนสิ่งก�อสรDางยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุดของประเทศจอร!เจีย ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโกDอย�างงดงาม 
นำท�านเดินทางสู � อนุสาวรีย �ประวัติศาสตร�จอร�เจีย (THE CHRONICLE OF 
GEORGIA) มีลักษณะเปTนแท�งหินสีดำขนาดใหญ� แกะสลักเปTนรูปต�างๆ ท่ีสื่อถึง
เร่ืองราวในอดีตของประเทศจอร!เจีย สรDางขึ้นโดยซุราป สถาปนิกชื่อดังก�อสรDางเม่ือ
ปm 1985 ประกอบดDวยแท�งเสา 16 แท�ง แต�ละแท�งสูง 35 เมตร แต�ละเสาจะแบ�ง
เร่ืองราวออกเปTน 3 ส�วนนั่นคือ ส�วนล�างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร!ของศาสนาคริสต! 
ส�วนกลางเกี่ยวกับเร่ืองของขDาราชการชนชั้นสูงของจอร!เจีย และส�วนบนเกี่ยวกับ
เหตุการณ!สำคัญต�างๆ ของประเทศ ท�านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงไดDจาก
สถานท่ีแห�งนี้  

 นำท�านเดินทางสู� เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ�ท่ีสุดของประเทศจอร!เจีย ตั้งอยู�ริมฝegงแม�น้ำคูรา (KURA) หรือเรียกว�า แม�น้ำมตควารี 
(MTKVARI) ในภาษาทDองถิ ่น ทบิล ิซ ิ มีเนื ้อที ่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี ้ถ ูกสรDางโดย วาคตัง จอร!กาซาลี 
(VAKHTANG GORGASALI) กษัตริย !จอร!เจียแห�งคาร!ตลี (ไอบีเรีย) ไดDก �อตั ้งเมืองนี ้ขึ ้นในคริสตศตวรรษที ่ 4 เมืองทบิล ิซิเปTนศูนย!กลางการทำ
อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร!เมืองนี้อยู�ในสายทางหนึ่งของเสDนทางสายไหม และปeจจุบันยังมีบทบาทสำคัญใน
ฐานะศูนย!กลางการขนส�งและการคDา เนื่องจากความไดDเปรียบทางยุทธศาสตร!ในแง�ท่ีตั้งท่ีเปTนจุดตัดระหว�างทวีปเอเชียกับทวียุโรปกรุงทบิลิซี ประเทศ
จอร!เจีย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารจีน 
ท่ีพัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท�า 
  

 
  

 



  

Day7 สะพานแห:งสันติภาพ – ข้ึนกระเช�าไฟฟgาปgอมนาริคาล:า – มารดาแห:งจอร�เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – โบสถ�ทรี
นิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล 

เชDา บริการอาหารเชDา ณ หDองาอาหารของโรงแรม 
นำท�านถ�ายรูปกับ สะพานแห:งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) สะพานท่ีทอดยาวเหนือแม�น้ำคูราไดDรับคำสัง่จากศาลากลางเมืองทบิลิซีใหDสรDาง
ลักษณะการออกแบบร�วมสมัยท่ีเชื่อมเมืองเก�าทบิลิซีกับเขตใหม� ออกแบบโดยชาวอิตาลี่ ซึ่งสะพานประกอบดDวยแสงไฟกว�า 10,000 ดวงและจะเปiดใน
ตอนกลางคืน 
นำท�านเดินทาง ขึ้นกระเช�าไฟฟgาปgอมนาริคาล:า (NARIKALA FORTRESS) ใหD
ท�านไดDชมปFอมปราการซึ ่งเปTนปFอมโบราณที่ถูกสรDางในราวศตวรรษที่ 4 ใน
รูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไม�มีความสม่ำเสมอกัน และต�อมา
ในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของราชวงศ!อูมัยยาดไดDมีการก�อสรDางต�อขยายออกไปอกี 
และต�อมาในสมัยของกษัตริย!เดวิด (ปmค.ศ.1089-1125) ไดDมีการสรDางเพิ่มเติมขึ้น
อีก ซึ่งต�อมาเม่ือพวกมองโกลไดDเขDามายึดครอง ก็ไดDเรียกชื่อปFอมแห�งนี้ว�า นาริน 
กาลา (NARIN QALA) ซึ ่งมีความหมายว�า ปFอมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS) 
ราคาทัวร!รวมกระเชDาไฟฟFา 1 ขา 

 

นำท�านถ�ายรูป มารดาแห:งจอร�เจีย (MOTHER OF GEORGIA) อนุสาวรีย!สัญลักษณ!สำคัญท่ีตั้ง
ตระหง�านอยู�ใจกลางเมืองราวกับกำลังเฝFามองผูDคน มีอีกชื่อหนึ่งคือ มารดาคาร!ทลิส และ คาร!ทลสิ 
เดดา เปTนประติมากรรมท่ีตั้งอยู�บนยอดเยาโซโลลากีเพื่อฉลองท่ีทบิลิซีครบครอบ 1,500 ปm 
นำท�านถ�ายรูปกับ โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี (ABANOTUBANI SULFUR BATHS) 
ดDวยความที ่เมืองทบิลิซีนั ้นมีบ�อน้ำพุรDอนเปTนจำนวนมาก แต�โรงอาบน้ำแห�งนี้เปTนโรงอาบน้ำ
โบราณแห�งนี้ใชDเปTนสถานท่ีสำหรับแช�น้ำพุรDอน ท่ีมีส�วนผสมของแร�กำมะถัน ซึ่งเชื่อกันว�าในน้ำพุ
รDอนมีแร�ธาตุต�าง ๆ ท่ีช�วยกำจัดของเสียและทำใหDผิวพรรณเปล�งปลั่ง โรงอาบน้ำรDอนแห�งนี้ไดDเปiด
ใหDบริการมาอย�างยาวนาน และในปeจจุบันยังคงเปiดใหDบริการกันอยู� 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนอูาหารไทย 
นำท�านสู� โบสถ�ตรีนิต้ี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว�า โบสถ!พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธ์ิแห�งกรุงทบิลิซี หรือ อาราม
ซามีบา ชื่อเรียกของคนทDองถิ่น เปTนวิหารหลักของชาวคริสต!นิกายจอร!เจียนออร!โธด็อกซ!ในกรุงทบิลิซี ก�อสรDางขึน้ระหว�างปm ค.ศ.1995 -2004 ใหญ�
ท่ีสุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนกิายออร!โธดcอกซ!ตะวันออกท่ัวโลก 
หลังจากนั้นนำท�านเดินทางเขDาสู� สนามบินทบิลิซ่ี เพื่อเดินทางกลับประเทศ 

17.55 นำท�านออกเดินทางสู� สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK383 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) 

19.30 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต�อเคร่ือง 
 
 



 

Day8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.45 นำท�านออกเดินทางสู� สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK068 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) 

15.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรDอมความประทับใจ 
 
 

 
 
 
  










