
 

 

  

 
 
 



 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู     

2 
สนามบินอิสตนับูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – 
ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – 
รูปปั้นอาลีและนีโน่ – เมโทร ซติี้ มอลล์ 

   
ELEGANCE HOTEL  
หรือเทยีบเทา่  

3 
เมืองคูไตซี – มหาวิหารบากราติ – ถ ้าโพรมีเทียส – 
อารามจีลาต ิ

   
SAIEME HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

4 เมอืงกอรี – พพิธิภณัฑ์สตาลนิ – เมอืงอพัลีสสคิ – บลิซิ ี    
IBIS STADIUM 

TBILISI  
หรือเทยีบเทา่  

5 
ป้อมอนานูรี  – อ่างเก็บน ้ าซินวาลี  – เมืองกูดาอูรี  – 
อนุสรณ์สถานรสัเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์
เกอร์เกตี้ – เมอืงทบลิซิี 

   
IBIS STADIUM 

TBILISI  
หรือเทยีบเทา่  

6 
เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – 
อนุสาวรีย์ประวตัศิาสตร์จอร์เจีย – อสิ พอยต์ มอลล์ 

   
IBIS STADIUM 

TBILISI  
หรือเทยีบเทา่  



 

 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับูล 

20.00 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุป๊ พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั
พรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

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

 

Day2 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิบาทูมี – เมืองบาทูมี – ลอ่งเรือในทะเลด าชมอา่วเมืองบา
ทูมี – ยา่นเมืองเกา่ – รูปปั้นอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิตี้ มอลล์ 

05.15 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตุรกี เพือ่รอตอ่เครือ่ง 
06.55 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาทูมี  ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่TK390 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
09.40 เดนิทางถงึ สนามบนิบาทูมี ประเทศจอร์เจีย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ช ั่วโมง) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี (BATUMI) เมืองน้ีต ัง้อยู่บนริมะเล บนชายฝั่ งตะวนัออกของทะเลด า เป็น

เมืองหลวงของอตัจารา เป็นสาธารณรฐัอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวนัตกของประเทศจอร์เจีย 
เมอืงบาทมู ิเป็นเมอืงทีม่ทีา่เรือส าคญั ขนาดใหญ ่

 น าทุกทา่น ล่องเรือในทะเลด าชมอา่วเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุทีไ่ดชื้อ่วา่ทะเลด าก็เพราะดนิโคลน
ชายฝั่ ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป็นสีด า อนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด์ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) น าท่านช้อปป้ิงที่ THE BOULVARD 
เป็นถนนสายใหญท่ีท่อดยาวไปตามรมิอา่วทะเลดื และเต็มไปด้วยรา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหลู้กคา้
ไดผ้อ่นคลายและถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

7 
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรี นิตี้  – 
สนามบนิทบลิซิี ่– สนามบนิอสิตนับลู 

    

8 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     



 

 

น าทา่นชมบรรยากาศ ยา่นเมอืงเกา่ (OLD TOWN) ชมจตุรสัเปีย
เซซ่า PIAZZA SQUARE สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่
ได้รบัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอร์เจีย VAZHA 
ORBELADZE สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน
และจนิตนาการนิทานท าใหเ้มอืงน้ีมคีวามน่ารกั 
น าท่านชม รูปปั้นอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING 
SCULPTURES) รูป ปั้นสูง 8  เมตร ริมทะเลด าที่สามารถ
เคลือ่นไหวได ้สรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความรกัหนุ่มสาวตา่งเช้ือชาติ
และศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพระหวา่งประเทศจอร์เจียและอาร์
เซอไบจานดว้ย 
น าทุกท่านช้อปป้ิงที่ห้าง เมโทร ซิตี้  มอลล์  (METRO CITY 
MALL) หา้งใหญป่ระจ าเมอืง เพือ่เลือกซ้ือสิน้คา้ราคาถูก 

 

ค า่ อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั ELEGANCE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

 
 
Day3 เมืองคูไตซี – มหาวหิารบากราต ิ– ถ า้โพรมีเทียส – อารามจีลาต ิ

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

เกา่แกข่องอาณาจกัรโคลซสิหรืออาณาจกัรจอร์เจียนโบราณ เมือ่สมยัครสิต์ศตวรรษที ่12-13  
 น าท่านสู่ มหาวิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ที่แสนสวยงามต ั้งอยู่บนเนินเขา 

UKIMERIONI ทา่นสามารถมองเห็นทศันียภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 



 

 

น าท่านสู่ ถ ้าโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ ้าโพรเมอุส
เป็นหน่ึงในสิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาตขิองจอร์เจียและเป็นหน่ึงในถ า้ที่
ใหญ่ทีสุ่ดในโลกและมีแม่น ้าใต้ดินมากมาย มนัถูกคน้พบในปี 1984 
คณุสมบตัทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของมนัรวมถงึความหลากหลายของหอ้งโถง
และความหลากหลายของภูมทิศัน์ มีสีช่ ั้นทีแ่ตกต่างกนัเกิดขึ้นในช่วง
ต่าง ๆ ของการพฒันาของโลกและนกัท่องเทีย่วสามารถเดินทางผ่าน
ดินแดนประวตัิศาสตร์ด้วยการเดินเท้าหรือในเรือ ถ ้าโพรเมอุสเป็น
หน่ึงในถ า้ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในโลกและมหีนิงอกหนิ
ย้อยหินทรายม่านน ้าตกหินถ ้าแม่น ้าใต้ดินและทะเลสาบหลายชนิด 
กระจุกของถ ้าท ั้งหกนั้นมีความแตกต่างกนัอย่างมากจากสเกลและ
รูปทรงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของหนิทีก่ลายเป็นหนิทีพ่บภายใน 

 

จากนั้นน าทา่นสูแ่หลง่มรดกโลกด้านวฒันธรรมของจอร์เจียแหง่แรก 
อารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมืองถูก
คน้พบในช่วงครสิต์ศตวรรษ ที ่12 ซึง่ทางองค์การยูเนสโกไดป้ระกาศ
ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสอง
ส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ 
จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มีภาพเขียนสีเฟรสโก เล่าเรื่องราว
เกีย่วกบัครสิต์ศาสนาทีส่วยงาม และยงัคงอยูใ่น สภาพสมบรูณ์ และพา
ทา่นไปอกีหน่ึงสถานทีส่ าคญัทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  

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

 
 

 



 

 

Day4 เมืองกอรี – พพิธิภณัฑ์สตาลนิ – เมืองอพัลีสสคิ – เมืองบลิซีิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแหง่ประวตัศิาสตร์ เป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลนิ” 

อดีตผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950 
 น าทา่นชม พพิธิภณัฑ์สตาลนิ (MUSEUM OF STALIN) ทีไ่ดร้วบรวมเรือ่งราวและสิง่ของเครือ่งใชข้อง 

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

ของจอร์เจีย มีมานานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น ในอดีตช่วงยุคโบราณกอ่นยุคกลาง เมืองน้ีเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาและวฒันธรรม และช่วงที่เมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่9 ถึง 11ก่อนจะถูก
รุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิตศ์ตวรรษที1่3 และถูกปลอ่ยใหเ้ป็นเมืองรา้งไปทา่นจะไดพ้บกบัศาสน
สถานทีม่ีหอ้งโถงขนาดใหญท่ีช่าวเพเกน้ (PAGAN) ใช้เป็นทีป่ระกอบพธิีกรรมซึง่เป็นลทัธบิูชาไฟซึง่เป็น
ลทัธขิองคนในแถบน้ี กอ่นทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้มายงัมหีอ้งตา่งๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถ์เกา่แกข่องชาวครสิต์ที่
สรา้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่9 ดว้ยสถาปตัยกรรมการสรา้งโดยตดัหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู ่

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอร์เจีย ต ัง้อยู่ริมฝั่ ง
แมน่ ้าคูรา (KURA) หรือเรียกว่า แมน่ ้ามตควารี (MTKVARI) ในภาษาทอ้งถิ่น ทบลิิซิ มีเน้ือทีป่ระมาณ 
372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดย วาคตงั จอร์กาซาลี (VAKHTANG 
GORGASALI) กษตัรย์ิจอร์เจียแหง่คาร์ตลี (ไอบเีรีย) ไดก้อ่ต ัง้เมอืงน้ีขึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิิ
ซเิป็นศูนย์กลางการท าอตุสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตร์เมอืงน้ีอยูใ่น
สายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปจัจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนย์กลางการขนสง่และการค้า 
เน่ืองจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ต ัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวียุโรปกรุงทบิลิซี 
ประเทศจอร์เจีย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั IBIS STADIUM TBILISI ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

 
 



 

 

Day5 ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน ้าซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรสัเซีย&จอร์เจีย – 
เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมือง ทบลิซีิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่ าน ชม  ป้ อม อน านู รี  (ANANURI 
FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสร้างอ ัน
เก่ าแก่มีก าแพงล้อมรอบและต ั้งอยู่ ริม
แมน่ ้าอรกัวี ทีต่ ัง้อยู่หา่งจากทบลิิซีประมาณ 
45 กม.ซึ่งถูกสรา้ง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการ
ในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยงัมีโบสถ์ 2 
หล ังที่ถู กสร้างได้อย่างงดงามและย ังมี
หอคอยที่สูงใหญ่ต ัง้ตระหง่านอยู่ ท าให้เห็น
ภาพทิวทศัน์อนัสวยงามของเบื้องล่างและ 
อ่ า ง เ ก็ บ น ้ า ซิ น ว า ลี  ( ZHINVALI 
RESERVOIR) และย ังมี เขื่ อน ซึ่ ง เป็ น
สถานที่ที่ส าคญัส าหรบัน าน ้ าที่เก็บไว้ส่ง
ต่ อ ไ ป ย ั ง เมื อ ง ห ล ว ง  พ ร้ อ ม บ ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองกูดาอรูี (GUDAURI) ซึง่เป็นเมอืงส าหรบัสกรีีสอร์ททีม่ชืีอ่เสยีงทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบ

เชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญท่ีม่ีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่น้ีเป็น
แหลง่ทีพ่กัผ่อนเลน่สกีของชาวจอร์เจียทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่
สวยงามและมหีมิะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา  

 น าท่ าน แ ว ะช ม  อ นุ ส ร ณ์ ส ถ าน ร ัส เซี ย  – จ อ ร์ เจี ย  (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP 
MONUMENT) อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา สรา้งขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบ
รอบ 200 ปี ของสนธสิญัญาจอร์จีเอฟสกี และความสมัพนัธ์ระหวา่งสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมววิน้ี
ถือเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หน่ึงของจอร์เจีย  

 จากนั้นเดินทางสู ่เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองด ัง้เดิม แต่ปจัจุบนัได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อสเต
พานท์สมนิดา้ (STEPANTSMINDA) หลงัจากนกับญุในนิกายออร์โธดอ๊กชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยั
และกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรบัจ าศีลภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี้ เป็นเมอืงเล็กๆทีต่ ัง้อยูต่ามรมิ ฝั่งแมน่ ้าเทอร์กี้ที่
มีความยาวประมาณ 157 กม. และต ัง้อยูบ่นความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้น
จะมีอุณหภูมทิีอ่ยูป่านกลางมีความช้ืนและแหง้แล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศ
เย็นและยาวนาน มอีณุหภมูทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึง่เป็นเดือนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ 

 



 

 

 
  

น าทา่นเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดนิทางไปชมความงามของ 
โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราว
ศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกนัว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA 
SAMEBA) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งน้ีสถานที่แห่งน้ี
ต ัง้อยูร่มิฝั่ งขวาของแมน่ ้าชคเฮรี อยูบ่นเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์
ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD มายงัสถานที่แห่งน้ี ขึ้นอยู่กบั
สภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดก ั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการ
เดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้
มากทีสุ่ด ขอสงวนสทิธิไ์มม่ีการคืนคา่ใช้จา่ยในกรณีเดนิทางไมไ่ด้เน่ืองจาก
สภาพอากาศ เราจะพาทุกทา่นไปยงัสกีรีสอร์ตของเมืองกูดาอูรีแทน โดยพา
ขึน้กระเชา้สกีเพือ่ไปชมววิยงัยอดภเูขา) 

 
 หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มอืง เมืองทบลิซิี (TBILISI) เพือ่เดนิทางสูท่ีพ่กั 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ทีพ่กั IBIS STADIUM TBILISI ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 



 

 

 
 

Day6 เมืองมทิสเคตา้ – วหิารสเวตสิโคเวลี – วหิารจวารี – อนุสาวรีย์ประวตัศิาสตร์จอร์เจีย – 
อสิ พอยต์ มอลล์ 

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

ในจงัหวดัคาร์ทลีท่างด้านตะวนัออกของจอร์เจียเมืองน้ีนบัว่าเป็นเมืองทีม่ีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ 
และในปจัจุบนัเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี้มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 
20,000 คนเน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวตัศิาสตร์มากมายหลายแหง่จงึไดร้บัการขึน้ทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 

 น าทา่นไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแหง่หน่ึงที่
อยูใ่นบรเิวณของมตสเคตา้ทีม่ีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธดอ๊กถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที1่1 โบสถ์แหง่น้ี
ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศ ักดิ ์สิทธิ ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ 
ARSUKISDZE มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศอกีท ัง้ยงัเป็นศูนย์กลางทีท่ าใหช้าวจอร์เจียเปลีย่น
ความเชื่อและหนัมานบัถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี 
ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ีขนาดใหญท่ีสุ่ดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟ
รสโกอ้ยา่งงดงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 



 

 

น าท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่ง
เป็นวหิารในรูปแบบของครสิต์ศาสนาออร์โธ ดอ๊กทีถู่กสรา้ง
ขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแหง่น้ีต ัง้อยูบ่นภูเขาทีม่ีแมน้่า
สองสายไหลมาบรรจบกนัคือแมน้่ามคิวารีและแมน้่าอรกัวี
และถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยงับริเวณที่กว้าง
ให ญ่ ซึ่ ง ใน อ ดี ต เค ย เป็ น อ าณ าจ ัก ร ข อ งไ อ บี เรี ย 
(KINGDOM OF IBERIA) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนใน
บ ริ เวณ น้ี ต ั้ ง แ ต่ 4 0 0 ปี ก่ อ น ค ริ ส ต ก าล จน ถึ ง ร าว
ครสิต์ศตวรรษ ที ่5 

 

น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวตัิศาสตร์จอร์เจีย (THE 
CHRONICLE OF GEORGIA) มลีกัษณะเป็นแทง่หนิสี
ด าขนาดใหญ ่แกะสลกัเป็นรูปตา่งๆ ทีส่ือ่ถงึเรือ่งราวในอดีต
ของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยซุราป สถาปนิกชื่อดงั
ก่อสรา้งเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละ
แทง่สูง 35 เมตร แตล่ะเสาจะแบง่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่น
นั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกบัพระคมัภีร์ของศาสนาคริสต์ 
สว่นกลางเกีย่วกบัเรือ่งของขา้ราชการชนชัน้สูงของจอร์เจีย 
และส่วนบนเกี่ยวกบัเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ของประเทศ 
ทา่นสามารถชมววิเมอืงจากมมุสงูไดจ้ากสถานทีแ่หง่น้ี 

 

 

 
 

 อสิระทา่นชอ้ปป้ิงที ่อสิ พอยต์ มอลล์ (EAST POINT MALL) เป็นแหลง่ซื้อของฝากตา่งๆของเมอืงทบลิซิี 
มที ัง้ขนม ของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ เครือ่งประกบัของจอร์เจียมากมาย 

ค า่ อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั IBIS STADIUM TBILISI ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day7 ขึน้กระเช้าไฟฟ้าป้อมนารคิาลา่ – โบสถ์ตรีนิตี้ – สนามบนิทบลิซีิ ่– สนามบนิอสิตนับูล 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทาง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า 
(NARIKALA FORTRESS) ใหท้า่นไดช้มป้อม
ปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราว
ศตวรรษที่  4 ในรูปแบบของชูริส  ทซิ เค  อ ัน
หมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม ่าเสมอกนั และ
ต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมยัของราชวงศ์อูมยั
ยาดไดม้ีการกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอีก และตอ่มา
ในสมยัของกษตัรย์ิเดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ได้
มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมอง
โกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งน้ีว่า 
นารนิ กาลา (NARIN QALA) ซึง่มีความหมายวา่ 
ป้อมอนัเล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมา
บางส่วนได้พงัทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหว
และไดถู้กรื้อท าลาย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ หรืออาหารจีน 
 น าทา่นสู ่โบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มคีวามหมายวา่ โบสถ์พระตรี

เอกานุภาพศกัดิส์ทิธิแ์หง่กรงุทบลิซิี หรือ อารามซามบีา ชือ่เรียกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลกัของชาว
ครสิต์นิกายจอร์เจยีนออร์โธด็อกซ์ในกรงุทบลิซีิ กอ่สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญท่ีส่ดุอนัดบั 
3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธดอ๊กซ์ตะวนัออกท ั่วโลก 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิี ่
17.25 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่TK383 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
18.55 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตุรกี เพือ่รอตอ่เครือ่ง 
 

Day8 สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

01.45 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่TK068 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาทวัร์ไมร่วม 
ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

02 – 09 กรกฎาคม 2565 48,990 28,990 6,500 

16 – 23 กรกฎาคม 2565 48,990 28,990 6,500 

30 ก.ค. – 06 ส.ค. 2565 48,990 28,990 6,500 

12 – 19 สงิหาคม 2565 48,990 28,990 6,500 

21 – 28 สงิหาคม 2565 48,990 28,990 6,500 



 

 

03 – 10 กนัยายน 2565 47,990 27,990 6,500 

08 – 15 กนัยายน 2565 47,990 27,990 6,500 

15 – 22 กนัยายน 2565 47,990 27,990 6,500 

18 – 25 กนัยายน 2565 47,990 27,990 6,500 

28 ก.ค. – 05 ต.ค. 2565 47,990 27,990 6,500 

29 ก.ย. – 06 ต.ค. 2565 46,990 26,990 6,500 

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

ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น 

และช าระสว่นทีเ่หลือ 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั หรือราคาโปรโมชั่นต้อง
ช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั
ราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

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

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด
หอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

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



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


