
 

 

 
 
 
 



 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล     

2 
สนามบินอิสตนับูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – ลอ่งเรือ
ในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – รูปปั้นอาลี
และนีโน่ – เมโทร ซติี ้มอลล์ 

   
ELEGANCE 

HOTEL  
หรือเทยีบเทา่  

3 
เมืองคูไตซี – มหาวิหารบากราติ – ถ ้าโพรมีเทียส – อารามจี
ลาต ิ

   
TSKALTUBO 

PLAZA 
หรือเทยีบเทา่  

4 เมืองกอรี – พิพิธภณัฑ์สตาลนิ – เมอืงอพัลีสสคิ – บลิซิี    
MOXY BY 

MARRIOTT 
หรือเทยีบเทา่  

5 
ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน ้าซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์
สถานรสัเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบก้ี – โบสถ์เกอร์เกตี้ – 
เมืองทบลิซิี 

   
MOXY BY 

MARRIOTT  
หรือเทยีบเทา่  

6 
เมื องมิทส เคต้า – วิหารส เวติสโค เวลี  – วิหารจวารี  – 
อนุสาวรีย์ประวตัศิาสตร์จอร์เจีย – อสิ พอยต ์มอลล์ 

   
MOXY BY 

MARRIOTT 



 

 

 
  
 
 

 
 

Day1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล 

20.00 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุป๊ พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั
พรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

23.00 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่TK069 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน เครือ่ง) 

 

Day2 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิบาทมูี – เมืองบาทมูี – ล่องเรือในทะเลด าชมอา่วเมืองบา
ทูมี – ยา่นเมืองเก่า – รูปปั้นอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิตี้ มอลล์ 

05.15 เดนิทางถงึ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตรุกี เพื่อรอตอ่เครือ่ง 
06.55 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาทูมี  ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่TK390 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
09.40 เดนิทางถงึ สนามบินบาทูมี ประเทศจอร์เจีย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ช ั่วโมง) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบาทูมี (BATUMI) เมืองน้ีต ัง้อยู่บนริมะเล บนชายฝั่ งตะวนัออกของทะเลด า เป็น
เมืองหลวงของอตัจารา เป็นสาธารณรฐัอิสระทีป่กครองตนเองอยู่ทางด้านตะวนัตกของประเทศจอร์เจีย 
เมืองบาทมู ิเป็นเมืองทีม่ีทา่เรือส าคญั ขนาดใหญ่ 

 น าทกุทา่น ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตทุีไ่ดชื้อ่ว่าทะเลด าก็เพราะดนิโคลน
ชายฝั่ ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป็นสีด า อนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด์ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) น าท่านช้อปป้ิงที่ THE BOULVARD 

หรือเทยีบเทา่  

7 
ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าป้อมนารคิาลา่ – โบสถ์ตรีนิตี ้– สนามบนิทบิ
ลซิี ่– สนามบนิอสิตนับูล 

    

8 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภูม ิ     



 

 

เป็นถนนสายใหญ่ทีท่อดยาวไปตามริมอ่าวทะเลดื และเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหลู้กค้า
ไดผ้อ่นคลายและถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าทา่นชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ชมจตุรสั
เปียเซซา่ PIAZZA SQUARE สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคาร
ที่ได้รบัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอร์เจีย VAZHA 
ORBELADZE สร้างดว้ยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน
และจนิตนาการนิทานท าใหเ้มืองน้ีมีความน่ารกั 
น าทา่นชม รูปปั้นอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING 
SCULPTURES) รูปปั้นสูง 8 เมตร ริมทะเลด าที่สามารถ
เคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรกัหนุ่มสาวต่างเช้ือ
ชาติและศาสนาและแสดงถึงสนัติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย
และอาร์เซอไบจานดว้ย 
น าทุกท่านช้อปป้ิงที่ห้าง เมโทร ซิตี้ มอลล์ (METRO CITY 
MALL) หา้งใหญป่ระจ าเมือง เพื่อเลือกซื้อสิน้คา้ราคาถูก 

 

ค า่ อสิระอาหารเพื่อความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั ELEGANCE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

 
 
Day3 เมืองคูไตซี – มหาวิหารบากราต ิ– ถ ้าโพรมีเทียส – อารามจีลาต ิ

เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ที่เคยเป็นเมืองหลวง

เกา่แกข่องอาณาจกัรโคลซสิหรืออาณาจกัรจอร์เจียนโบราณ เมือ่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13  



 

 

 น าท่านสู่ มหาวิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ที่แสนสวยงามต ั้งอยู่บนเนินเขา 
UKIMERIONI ทา่นสามารถมองเหน็ทศันียภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าทา่นสู ่ถ ้าโพรมีเทยีส (PROMETHEUS CAVE) ถ า้โพรเมอุสเป็น
หน่ึงในสิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาตขิองจอร์เจียและเป็นหน่ึงในถ า้ทีใ่หญ่
ที่สุดในโลกและมีแม่น ้าใต้ดินมากมาย ม ันถูกค้นพบในปี 1984 
คณุสมบตัทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของมนัรวมถึงความหลากหลายของหอ้งโถง
และความหลากหลายของภูมิทศัน์ มีสี่ช ัน้ที่แตกต่างกนัเกิดขึ้นในช่วง
ต่าง ๆ ของการพฒันาของโลกและนกัท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่าน
ดนิแดนประวตัศิาสตร์ดว้ยการเดนิเทา้หรือในเรือ ถ า้โพรเมอุสเป็นหน่ึง
ในถ ้าทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในโลกและมีหนิงอกหินย้อย
หนิทรายม่านน ้าตกหนิถ ้าแม่น ้าใต้ดนิและทะเลสาบหลายชนิด กระจุก
ของถ า้ท ัง้หกนัน้มีความแตกตา่งกนัอยา่งมากจากสเกลและรูปทรงทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ของหนิทีก่ลายเป็นหนิทีพ่บภายใน 

 

จากนั้นน าทา่นสู่แหล่งมรดกโลกด้านวฒันธรรมของจอร์เจียแห่งแรก 
อารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมืองถูก
คน้พบในช่วงคริสตศ์ตวรรษ ที ่12 ซึ่งทางองค์การยูเนสโกไดป้ระกาศ
ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสอง
ส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ์เซนต ์
จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มีภาพเขียนสีเฟรสโก เล่าเรื่องราว
เกี่ยวกบัคริสต์ศาสนาทีส่วยงาม และยงัคงอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ และพา
ทา่นไปอีกหน่ึงสถานทีส่ าคญัทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั TSKALTUBO PLAZA ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

 



 

 

 
Day4 เมืองกอรี – พิพิธภณัฑ์สตาลิน – เมืองอพัลีสสคิ – เมืองบิลิซี 

เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแหง่ประวตัศิาสตร์ เป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” 

อดตีผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950 
 น าทา่นชม พิพิธภณัฑ์สตาลนิ (MUSEUM OF STALIN) ทีไ่ดร้วบรวมเรือ่งราวและสิง่ของเครือ่งใชข้อง 

ทา่นสตาลนิ ต ัง้แตส่ถานทีเ่กดิจนกระท ั่งเสียชีวิต 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นชม เมืองอพัลีสสคิ (UPLISTSIKHE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.) หน่ึงในเมืองถา้เกา่แก่

ของจอร์เจีย มีมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ในอดีตชว่งยุคโบราณก่อนยุคกลาง เมืองน้ีเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาและวฒันธรรม และช่วงที่เมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่9 ถึง 11ก่อนจะถูก
รุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที1่3 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองรา้งไปทา่นจะไดพ้บกบัศาสน
สถานทีม่ีหอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเก้น (PAGAN) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลทัธบิูชาไฟซึง่เป็น
ลทัธขิองคนในแถบน้ี ก่อนทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้มายงัมีหอ้งตา่งๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์
ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 ดว้ยสถาปตัยกรรมการสรา้งโดยตดัหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่ 

 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ต ัง้อยู่ริมฝั่ ง
แม่น ้าคูรา (KURA) หรือเรียกว่า แม่น ้ามตควารี (MTKVARI) ในภาษาทอ้งถิ่น ทบิลิซิ มีเน้ือที่ประมาณ 
372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสร้างโดย วาคตงั จอร์กาซาลี (VAKHTANG 
GORGASALI) กษตัรยิ์จอร์เจียแหง่คาร์ตลี (ไอบีเรีย) ไดก้อ่ต ัง้เมืองน้ีขึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมืองทบิลิ
ซเิป็นศนูย์กลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตร์เมืองน้ีอยูใ่น
สายทางหน่ึงของเส้นทางสายไหม และปจัจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า 
เน่ืองจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ทีต่ ัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวียุโรปกรุงทบิลิซี 
ประเทศจอร์เจีย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั MOXY TBILISI HOTEL BY MARRIOTT ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 



 

 

 
 
Day5 ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน ้าซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรสัเซีย&จอร์เจีย – 

เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมือง ทบิลิซี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่ าน ชม  ป้ อ ม อน า นู รี  (ANANURI 
FORTRESS) เป็ นสถานที่ก่ อ สร้างอ ัน
เกา่แกม่ีก าแพงลอ้มรอบและต ัง้อยู่รมิแมน่ ้าอ
รกัวี ทีต่ ัง้อยู่หา่งจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.
ซึ่ ง ถูกสร้าง  ขึ้น ให้ เป็น ป้อมปราการใน
ศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมีโบสถ์ 2 หลงัที่
ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยงัมีหอคอยที่สูง
ใหญ่ต ัง้ตระหง่านอยู่ ท าให้เห็นภาพทิวทศัน์
อนัสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน ้ า
ซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และ
ยงัมีเขือ่นซึง่เป็นสถานทีท่ีส่ าคญัส าหรบัน าน ้า
ที่เก็บไว้ส่งต่อไปยงัเมืองหลวง พรอ้มบผลิต
กระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึง่เป็นเมืองส าหรบัสกีรีสอร์ททีม่ีชือ่เสียงทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบ

เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่ีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่น้ีเป็น
แหลง่ทีพ่กัผอ่นเลน่สกีของชาวจอร์เจียทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่
สวยงามและมีหมิะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา  

 น าท่ าน แ วะชม  อ นุ ส ร ณ์ ส ถ าน ร ัส เซี ย  – จ อ ร์ เจี ย  (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP 
MONUMENT) อนุสรณ์สถานหนิโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบ



 

 

รอบ 200 ปี ของสนธสิญัญาจอร์จีเอฟสกี และความสมัพนัธ์ระหวา่งสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมววิน้ี
ถือเป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดแหง่หน่ึงของจอร์เจีย  

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองด ัง้เดมิ แตป่จัจุบนัได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อสเต
พานทส์มนิดา้ (STEPANTSMINDA) หลงัจากนกับุญในนิกายออร์โธดอ๊กชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยั
และกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรบัจ าศลีภาวนาขึน้มาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆทีต่ ัง้อยูต่ามรมิ ฝั่งแมน่ ้าเทอร์ก้ีที่
มีความยาวประมาณ 157 กม. และต ัง้อยู่บนความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้น
จะมีอุณหภูมิทีอ่ยู่ปานกลางมีความช้ืนและแหง้แล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศ
เย็นและยาวนาน มีอุณหภูมทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีสุ่ด 

 

 
  



 

 

น าทา่นเปลี่ยนการเดนิทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดนิทางไปชมความงามของ 
โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราว
ศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกนัว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA 
SAMEBA) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งน้ีสถานที่แห่งน้ี
ต ัง้อยู่ริมฝั่ งขวาของแม่น ้าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบก้ี ซึ่งเป็นไฮไลท์
ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD มายงัสถานที่แห่งน้ี ขึ้นอยู่กบั
สภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดก ั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการ
เดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้
มากที่สุด ขอสงวนสิทธิไ์ม่มีการคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้เน่ืองจาก
สภาพอากาศ เราจะพาทุกท่านไปยงัสกีรีสอร์ตของเมืองกูดาอูรีแทน โดยพา
ขึน้กระเชา้สกีเพื่อไปชมววิยงัยอดภูเขา) 

 
 หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มือง เมืองทบิลิซี (TBILISI) เพื่อเดนิทางสูท่ีพ่กั 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ทีพ่กั MOXY TBILISI HOTEL BY MARRIOTT ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 



 

 

 

 
Day6 เมืองมทิสเคตา้ – วิหารสเวตสิโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวตัศิาสตร์จอร์เจีย – 

อสิ พอยต์ มอลล์ 

เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมทิสเคตา้ (MTSKHETA) ทีต่ ัง้อยูท่างดา้นเหนือหา่งจากกรุงทบลิซิีประมาณ20กม.

ในจงัหวดัคาร์ทลี่ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจียเมืองน้ีนบัว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ 
และในปัจจุบนัเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี้มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 
20,000 คนเน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวตัศิาสตร์มากมายหลายแหง่จงึไดร้บัการขึน้ทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 

 น าทา่นไปชม วิหารสเวตสิโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแหง่หน่ึงที่
อยูใ่นบรเิวณของมตสเคตา้ทีม่ีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธดอ๊กถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที1่1 โบสถ์แหง่น้ี
ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกัดิ ์สิทธิ ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ 
ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอีกท ัง้ยงัเป็นศนูย์กลางทีท่ าใหช้าวจอร์เจียเปลีย่น
ความเชื่อและหนัมานบัถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี 
ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟ
รสโกอ้ยา่งงดงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าทา่นไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึง่
เป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูก
สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่น้ีต ัง้อยู่บนภูเขาทีม่ี
แม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกนัคือแม่น้ามิควารีและแม่
น้าอรกัวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยงั
บริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบี
เรีย  (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่ งได้ เคยปกครอง
ดนิแดนในบริเวณน้ีต ัง้แต4่00ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราว
ครสิตศ์ตวรรษ ที ่5 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อนุสาวรีย์ประวตัิศาสตร์จอร์เจีย (THE 
CHRONICLE OF GEORGIA) มีลกัษณะเป็นแทง่หนิ
สีด าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปตา่งๆ ที่สื่อถึงเรื่องราวใน
อดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึน้โดยซุราป สถาปนิกชื่อ
ดงัก่อสรา้งเมื่อปี 1985 ประกอบดว้ยแทง่เสา 16 แทง่ แต่
ละแท่งสูง 35 เมตร แตล่ะเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 
ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกบัพระคมัภีร์ของศาสนา
ครสิต ์ส่วนกลางเกี่ยวกบัเรือ่งของขา้ราชการชนชัน้สูงของ
จอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกบัเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ของ
ประเทศ ทา่นสามารถชมววิเมืองจากมุมสูงไดจ้ากสถานที่
แหง่น้ี 

 



 

 

 
   
 อสิระทา่นชอ้ปป้ิงที ่อิส พอยต ์มอลล์ (EAST POINT MALL) เป็นแหลง่ซื้อของฝากตา่งๆของเมืองทบลิซิี 

มีท ัง้ขนม ของทีร่ะลกึ เสื้อผา้ เครือ่งประกบัของจอร์เจียมากมาย 
ค า่ อสิระอาหารค า่เพื่อความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั MOXY TBILISI HOTEL BY MARRIOTT ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

Day7 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี ่– สนามบินอสิตนับูล 

เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดินทาง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า 
(NARIKALA FORTRESS) ให้ท่ านได้ชม
ป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณทีถู่กสรา้งในราว
ศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อ ัน
หมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม ่าเสมอกนั และ
ตอ่มาในราวศตวรรษที่ 7 สมยัของราชวงศ์อูมยั
ยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และ
ต่อมาในสมยัของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.1089-
1125) ไดม้ีการสรา้งเพิ่มเตมิขึน้อีก ซึง่ตอ่มาเมื่อ
พวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกชื่อป้อม
แห่งน้ีว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมี
ค ว า ม ห ม า ย ว่ า  ป้ อ ม อ ั น เ ล็ ก  ( LITTLE 
FORTRESS) และตอ่มาบางส่วนไดพ้งัทลายลง 
เพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและไดถู้กรื้อท าลาย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  
 น าทา่นสู ่โบสถ์ตรีนิตี ้(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายวา่ โบสถ์พระตรี

เอกานุภาพศกัดิส์ทิธิแ์หง่กรุงทบลิซิี หรือ อารามซามีบา ชือ่เรียกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลกัของชาว
ครสิตนิ์กายจอร์เจียนออร์โธดอ็กซ์ในกรุงทบลิซิี กอ่สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญท่ีสุ่ดอนัดบั 
3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธดอ๊กซ์ตะวนัออกท ั่วโลก 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินทบิลิซี่ 



 

 

17.25 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่TK383 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.55 เดนิทางถงึ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตรุกี เพื่อรอตอ่เครือ่ง 
 

Day8 สนามบินอสิตนับูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.45 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่TK383 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาทวัร์ไมร่วม 
ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

01 – 08 มถุินายน 2565 45,990 25,990 6,500 

16 – 23 มถุินายน 2565 45,990 25,990 6,500 

06 – 13 กรกฎาคม 2565 45,990 25,990 6,500 

21 – 28 กรกฎาคม 2565 45,990 25,990 6,500 

11 – 12 สงิหาคม 2565 45,990 25,990 6,500 

15 – 22 กนัยายน 2565 45,990 25,990 6,500 

 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเดก็อายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 2,000 บาท 

*กรณีใหท้วัร์ลงทะเบียน Test&Go และ Thai Pass ให ้ทีพ่กัเป็นโรงแรม โนโวเทล สยาม สแควร์ หรือ
เทยีบเทา่* 

คืนที ่ ราคาส าหรบั 1 ทา่น ราคาส าหรบั 2 ทา่น ราคาส าหรบั 3 ทา่น 
1 4,500 6,500 10,500 

 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น 
และช าระส่วนที่เหลือ 21 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เต็ม
จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บริการน้ี จ าเป็นต้องมีผูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ 
(ปรบัราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่ก
คร ัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 



 

 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนกัท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยืนยนัว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความ
สะอาดหอ้งพกัเพิ่มเตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ประกนัโควดิ-19 ของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัเทา่นัน้เป็นผูพ้ิจารณา 
7. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรือสว่นลดอืน่ๆ ได ้
8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


