
 
 
 
 
 
 

 
 

  

กรุณาแจง้รหสัทวัรก์บัเจา้หนา้ที  : UTR201567 



 

 

วนัท่ี โปรแกรมทัวร อาหาร โรงแรม 
เชา เท่ียง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิส
ตันบูล     

2 
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี่ – 
ปอมอนานูรี – อางเก็บนํ้าซินวาลี – 
เมืองกูดาอูรี 

   
GUDAURI INN 

HOTEL  
หรือเทียบเทา  

3 

อนุสรณสถานรัสเซีย&จอรเจีย – เมือง
คาซเบกี้ – โบสถเกอรเกตี้ – เมืองมิทส
เคตา – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเว
ลี –อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย – 
เมือง ทบิลิซี 

  อาหาร
จีน 

IVERIA INN 
HOTEL  

หรือเทียบเทา  

4 

สะพานแหงสันติภาพ – ข้ึนกระเชา
ไฟฟาปอมนาริคาลา – มารดาแหง
จอรเจีย – โรงอาบนํ้าโบราณ อะบาโน
ตูบานี 

  อาหาร
ไทย 

IVERIA INN 
HOTEL  

หรือเทียบเทา  

5 
เ มื อ ง ก อ รี  –  เ มื อ ง อั พ ลี ส สิ ค  – 
พิพิธภัณฑสตาลิน – เมืองคูไตซี – 
อารามจีลาติ – นํ้าพุแหงโคลชิส 

   KUTAISI HOTEL 
หรือเทียบเทา  

6 ถํ้าโพรมีเทียส – เมืองบาทูมี – ลองเรือ
ในทะเลดําชมอาวเมืองบาทูมี    GOLDEN PALACE 

หรือเทียบเทา  



 

 
  

7 
อนุสรณแหงความรักอาลีและนีโน – 
ยานเมืองเกา – เมโทร ซิต้ี มอลล – 
สนามบินบาทูมี – สนามบินอิสตันบูล 

 คาชาปู
รี   

8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณ
ภูมิ     

** รายการทัวรขางตนอาจมีการสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมโดยจะคํานึงถึงความปลอดภัย
และผลประโยนชนของผูเดินทางเปนหลัก ** 



 
 
 
 

 

 

BKK  IST IST  TBS 

TK069 23.30 06.30 TK378 07.45 11.05 

BUS  IST IST  BKK 

TK393 17.35 18.35 TK068 01.45 15.00
** ไฟลทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลทท่ีคอนเฟรมจากเจาหนาท่ีทุก

ครั้ง **

 

วันเดนิทาง ตารางเท่ียวบิน 

ราคาทัวร/
ทาน 

พักหองละ 2-
3 ทาน 

ราคาทัวร/
เด็ก 

ไมเอาเตยีง 
อายุไมเกนิ 

12 ป 

ราคา 
พักเดี่ยว

11 – 18 มีนาคม 
2566 

TK069 BKK-IST 
23.30-06.30  

TK378 IST-TBS 
07.45-11.05 

TK393 BUS-IST 
17.35-18.35 

TK068 IST-BKK 
01.45-15.00

54,990 53,990 10,500

18 – 25 มีนาคม 
2566 

54,990 53,990 10,500

05 – 12 เมษายน 
2566 

TK069 BKK-IST 
23.05-05.15  

TK378 IST-TBS 
06.40-09.55 

55,990 54,990 10,500

22 – 29 เมษายน 
2566 

54,990 53,990 10,500

โปรแกรมเดนิทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน

      เท่ียวบินที ่  เวลาออก                 เที่ยวบนิที่ เวลาออก            

      เท่ียวบินที ่  เวลาออก                 เที่ยวบนิที่ เวลาออก            

อัตราคาบริการ 



08 – 15 พฤษภาคม 
2566 

TK393 BUS-IST 
20.55-22.00 

TK068 IST-BKK 
01.45-15.20 

54,990 53,990 10,500

20 – 27 พฤษภาคม 
2566 

54,990 53,990 10,500

27 พ.ค. – 03 มิ.ย. 
2566 

54,990 53,990 10,500

01 – 08 มิถุนายน 
2566 

54,990 53,990 10,500

24 มิ.ย. – 01 ก.ค. 
2566 

51,990 50,990 10,550

** ราคาทัวรไมรวมตัว๋เครื่องบินลด 20,000 บาท/ทาน ** 
อัตราคาบรกิารสําหรบัเด็กอายุไมเกนิ 2 ป ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท 
อัตรานี ้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หวัหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท 

 
  



 
 
 

สําคัญโปรดอาน 
1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 

บาท/ทาน และชําระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน หรือ
ราคาโปรโมช่ันตองชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทาง
ไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนํา
เทาน้ัน 

4. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทํา
ความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโค
วิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการ
ทัวร) 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเทาน้ันเปนผูพิจารณา 
7. ของสมนาคุณไมสามารถเปล่ียนแปลงเปนเงินสดหรือสวนลดอ่ืนๆ ได 
8. อาหารบนเคร่ืองเปนไปตามนโยบายของสายการบิน  



 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล 

20.00 นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาท่ีคอยใหการ
ตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

22.55 นําทานออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
เท่ียวบินท่ี TK069 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 

Day2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี่ – ปอมอนานูรี – อางเก็บน้ําซินวาลี – 
เมืองกูดาอูรี 

05.45 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอตอเคร่ือง 
08.00 นําทานออกเดินทางสู สนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 

เท่ียวบินท่ี TK378 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
10.55 เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง) จากน้ัน

นําทานเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ และออกเดินทางตามโปรแกรม 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

นําท านชม ป อมอนานู รี  ( ANANURI 
FORTRESS) เปนสถานที่กอสรางอัน
เกาแก มี กําแพงลอมรอบและตั้ งอยู ริม
แม นํ้ า อ รัก วี  ท่ี ตั้ ง อ ยู ห า ง จาก ท บิ ลิ ซี
ประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสราง ข้ึนใหเปน
ปอมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายใน
ยังมีโบสถ 2 หลังท่ีถูกสรางไดอยางงดงาม
และยังมีหอคอยท่ีสูงใหญตั้งตระหงานอยู 

 



ทําใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของ
เ บ้ื อ ง ล า ง แ ล ะ  อ า ง เ ก็ บ น้ํ า ซิ น ว า ลี  
( ZHINVALI RESERVOIR) แ ล ะ ยั ง มี
เข่ือนซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีสําคัญสําหรับนํานํ้า
ท่ีเก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวง พรอมบ
ผลิตกระแสไฟฟาอีกดวย 
นําทานเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซ่ึงเปนเมืองสําหรับสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงท่ีตั้งอยู
บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญท่ีมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,100 
เมตร สถานท่ีแหงน้ีเปนแหลงท่ีพักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคม
จนถึงเดือนมีนาคมของทุกป ซ่ึงเปนชวงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
  



 

Day3 อนุสรณสถานรัสเซีย&จอรเจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถเกอรเกตี้ – เมืองมิทส
เคตา – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี –อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย – เมือง ทบิ
ลิซี 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําท านแวะชม อนุสรณสถานรั ส เซี ย&จอร เ จี ย  (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP 
MONUMENT) อนุสรณสถานหินโคงขนาดใหญบนเนินเขา สรางข้ึนในป 1983 เพ่ือเฉลิมฉลอง
ครอบรอบ 200 ป ของสนธิสัญญาจอรจีเอฟสกี และความสัมพันธระหวางสหภาพโซเวียตและ
จอรเจีย จุดชมวิวน้ีถือเปนจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของจอรเจีย 
จากน้ันเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซ่ึงเปนชื่อเมืองดั้งเดิม แตปจจุบันไดเปล่ียนมาเปน
ช่ือสเตพานทสมินดา (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออรโธดอกชื่อ สเตฟาน 
ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานท่ีสําหรับจําศีลภาวนาข้ึนมาเมืองคาซเบก้ี เปนเมืองเล็กๆท่ี
ต้ังอยูตามริม ฝงแม นํ้าเทอร ก้ี ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และต้ังอยูบนความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิท่ีอยูปานกลางมีความชื้นและแหงแลงท่ี
ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 
องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเปนเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด 
นําทานเปลี่ยนการเดินทางเปนรถจ๊ีบ 4WD เพ่ือเดินทางไป
ชมความงามของ โบสถเกอรเกตี้ (GERGETI TRINITY 
CHURCH) ซ่ึงถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีก
ชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) 
ซึ่งเปนชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถศักดิ์แหงน้ีสถานท่ีแหง
น้ีตั้งอยูริมฝงขวาของแมนํ้าชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซ
เบก้ี ซ่ึงเปนไฮไลทของประเทศจอเจียร หิมะข้ึนอยูกับสภาพ
อากาศ 
(การเดินทางโดย 4WD มายังสถานท่ีแหงนี้ ข้ึนอยูกับสภาพดิน ฟา 
อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปดกั้นไดดวยหิมะท่ีปกคลุมอยู และการเดินทาง
อาจจะเปนอุปสรรคได ขอสงวนสิทธิ์ไมมีการคืนคาใชจายในกรณี
เดินทางไมไดเนื่องจากสภาพอากาศ) 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 



นําทานเดินทางสู เมืองมิทสเคตา (MTSKHETA) ท่ีต้ังอยูทางดานเหนือหางจากกรุงทบิลิซี
ประมาณ20กม.ในจังหวัดคารทล่ีทางดานตะวันออกของจอรเจียเมืองน้ีนับวาเปนเมืองท่ีมีความเกา
แหงหน่ึงของประเทศ และในปจจุบันเปนศูนยกลางการปกครองของแควนมคสเคตา และเทียนิต้ีมี
ประชากรอาศัยอยูประมาณ 20,000 คนเน่ืองจากมีโบราณสถานทางดานประวัติศาสตรมากมาย
หลายแหงจึงไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.1994 
นําทานไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) 
ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนาออรโธ ดอกท่ี
ถูกสรางข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแหงน้ีตั้งอยูบน
ภูเขาท่ีมีแมนาสองสายไหลมาบรรจบกันคือแมนามิค
วารีและแมนาอรักวีและถามองออกไปขามเมืองมิทส
เคตาไปยังบริเวณท่ีกวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปน
อาณาจักรของไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซ่ึง
ไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต400ปกอน
คริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษ ท่ี 5

 
  



 
 นําทานชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซ่ึงเปนโบสถอีกแหงหนึ่งท่ี

อยูในบริเวณของมตสเคตาท่ีมีรูปแบบของจอรเจียออรโธดอกถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี11 
โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอรเจีย สรางข้ึนโดยสถาปนิกชาว
จอรเจีย ชื่อ ARSUKISDZE มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศอีกท้ังยังเปนศูนยกลางท่ีทํา
ใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนา
ประจําชาติของจอรเจียเม่ือป ค.ศ.337 และถือเปนส่ิงกอสรางยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของ
ประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 
นําทานเดินทางสู อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย 
(THE CHRONICLE OF GEORGIA) มีลักษณะเปน
แทงหินสีดําขนาดใหญ แกะสลักเปนรูปตางๆ ท่ีส่ือถึง
เรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเจีย สรางข้ึนโดยซุ
ราป สถาปนิกชื่อดังกอสรางเม่ือป 1985 ประกอบดวย
แทงเสา 16 แทง แตละแทงสูง 35 เมตร แตละเสาจะ
แบงเ ร่ืองราวออกเปน 3 สวนน่ันคือ สวนลางสุด
เ ก่ียวกับพระคัมภีรของศาสนาคริสต  สวนกลาง
เก่ียวกับเร่ืองของขาราชการชนชั้นสูงของจอรเจีย 
และสวนบนเก่ียวกับเหตุการณ สําคัญตางๆ ของ
ประเทศ ทานสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงไดจาก
สถานท่ีแหงน้ี 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย ตั้งอยู
ริมฝงแมนํ้าคูรา (KURA) หรือเรียกวา แมนํ้ามตควารี (MTKVARI) ในภาษาทองถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือ
ท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรางโดย วาคตัง จอรกาซาลี 



(VAKHTANG GORGASALI) กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ไดกอต้ังเมืองน้ีข้ึนใน
คริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค
คอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูในสายทางหน่ึงของเสนทางสายไหม และปจจุบันยังมีบทบาท
สําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงท่ีตั้ง
ท่ีเปนจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับทวียุโรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารจีน 
ท่ีพัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
  



 

Day4 สะพานแหงสันติภาพ – ข้ึนกระเชาไฟฟาปอมนาริคาลา – มารดาแหงจอรเจีย – 
โรงอาบน้ําโบราณ อะบาโนตูบานี 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานถายรูปกับ สะพานแหงสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) สะพานท่ีทอดยาวเหนือ
แมนํ้าคูราไดรับคําส่ังจากศาลากลางเมืองทบิลิซีใหสรางลักษณะการออกแบบรวมสมัยท่ีเชื่อมเมือง
เกาทบิลิซีกับเขตใหม ออกแบบโดยชาวอิตาล่ี ซ่ึงสะพานประกอบดวยแสงไฟกวา 10,000 ดวงและ
จะเปดในตอนกลางคืน 
นําทานเดินทาง ขึ้นกระเชาไฟฟาปอมนาริคาลา 
( NARIKALA FORTRESS) ใหท านไดช มป อม
ปราการซ่ึงเปนปอมโบราณท่ีถูกสรางในราวศตวรรษ
ท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ี
ไมมีความสมํ่าเสมอกัน และตอมาในราวศตวรรษที่ 7 
สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยาย
ออกไปอีก และตอมาในสมัยของกษัตริยเดวิด (ป
ค.ศ.1089-1125) ไดมีการสรางเพ่ิมเติมข้ึนอีก ซ่ึง
ตอมาเ ม่ือพวกมองโกลได เขามายึดครอง ก็ได
เรียกชื่อปอมแหงน้ีวา นาริน กาลา (NARIN QALA) 
ซึ่ ง มี ค ว า ม ห ม า ย ว า  ป อ ม อั น เ ล็ ก  ( LITTLE 
FORTRESS) ราคาทัวรรวมกระเชาไฟฟา 1 ขา 

 



นํ า ท า น ถ า ย รู ป  ม า ร ด า แ ห ง จ อ ร เ จี ย  (MOTHER OF 
GEORGIA) อนุสาวรียสัญลักษณสําคัญท่ีต้ังตระหงานอยูใจ
กลางเมืองราวกับกําลังเฝามองผูคน มีอีกชื่อหน่ึงคือ มารดาคาร
ทลิส และ คารทลิส เดดา เปนประติมากรรมท่ีตั้งอยูบนยอดเยา
โซโลลากีเพ่ือฉลองท่ีทบิลิซีครบครอบ 1,500 ป 
นําท านถ าย รูป กับ  โรงอาบน้ํ า โบราณ อะบาโนตูบานี  
(ABANOTUBANI SULFUR BATHS) ด วยความ ท่ี เ มืองท
บิลิซีน้ันมีบอนํ้าพุรอนเปนจํานวนมาก แตโรงอาบนํ้าแหงน้ีเปน
โรงอาบนํ้าโบราณแหงน้ีใชเปนสถานท่ีสําหรับแชนํ้าพุรอน ท่ีมี
สวนผสมของแรกํามะถัน ซ่ึงเชื่อกันวาในนํ้าพุรอนมีแรธาตุตาง 
ๆ ท่ีชวยกําจัดของเสียและทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง โรงอาบนํ้า
รอนแหงน้ีไดเปดใหบริการมาอยางยาวนาน และในปจจุบัน
ยังคงเปดใหบริการกันอยู 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 

 
 

 

 
นําทานสู โบสถตรีนติี ้(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายวา โบสถพระ
ตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธ์ิแหงกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนทองถ่ิน เปนวิหารหลัก
ของชาวคริสตนิกายจอรเจียนออรโธด็อกซในกรุงทบิลิซี กอสรางข้ึนระหวางป ค.ศ.1995 -2004 
ใหญท่ีสุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออรโธดอกซตะวันออกท่ัวโลก 



นําทานเดินทางสู ชาเดอนี่สตรีท (SHARDENI 
STREET) ตั้งอยูท่ีเมืองบิลิซ่ี ประเทศจอรเจีย 
เปนถนนเมืองเกาท่ีเปนแหลงศูนยรวมทาง
สังคมและวัฒนธรรมหลังฟนฟูในศตวรรษท่ี 9 
ซึ่งเปนถนนใหญของเมืองท่ีมีชื่อเสียง และกล่ิน
ไอแบบยุโรป อาคารท่ีสราง ข้ึนท่ีมี รูปราง
ลักษณะใหญโตแข็งแรง ปจจุบันถนนสายน้ี
เต็มไปดวยรานคา รานอาหารพื้นเมือง ราน
กาแฟ สินคาแบรนดเนมตางๆ มากมาย

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารไทย 
ท่ีพัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
 

 
 
  

  



 

Day5 เมืองกอรี – เมืองอัพลีสสิค – พิพิธภัณฑสตาลิน – เมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – 
น้ําพุแหงโคลชิส 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองาอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) เปนเมืองแหงประวัติศาสตร เปนบานเกิดของ “โจเซฟ 
สตาลิน” อดีตผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950 (ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
นําทานชม เมืองอัพลีสสิค (UPLISTSIKHE) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) หน่ึงในเมืองถา
เกาแกของจอรเจีย มีมานานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีตชวงยุคโบราณกอนยุคกลาง เมืองน้ีเปน
ศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชวงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือในชวงคริสตวรรษท่ี9 
ถึง 11กอนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษท่ี13 และถูกปลอยใหเปนเมืองราง
ไปทานจะไดพบกับศาสนสถานท่ีมีหองโถงขนาดใหญท่ีชาวเพเกน (PAGAN) ใชเปนท่ีประกอบ
พิธีกรรมซ่ึงเปนลัทธิบูชาไฟซ่ึงเปนลัทธิของคนในแถบน้ี กอนท่ีศาสนาคริสตจะเขามายังมีหอง
ตางๆ ซ่ึงคาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสตท่ีสรางข้ึนในชวงคริสตศตวรรษท่ี 9 ดวย
สถาปตยกรรมการสรางโดยตัดหินและเจาะลึกเขาไปเปนท่ีอยู 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม พิพิธภัณฑสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) เปนสถานท่ีบอกเร่ืองราวของ โจเซฟ 

สตาลิน อดีตผูนําสหภาพโซเวียต ซ่ึงจอรเจียคือหน่ึงในประเทศในการปกครองของโซเวียตเม่ือใน
อดีต พิพิธภัณฑอาคารเกาจําลองบรรยากาศสมัยท่ีทานยังคงมีชีวิตอยู ส่ิงของเคร่ืองใช โตะทํางาน 
ภาพถาย และรวบรวมชีวประวัติตางๆ ของโจเซฟ สตาลิน ต้ังแตเกิดจนกระท่ังเสียชีวิต ภายใน
บริเวณพิพิธภัณฑ ยังมีบานท่ีทานเคยใชชีวิตในวัยเด็ก มีรถไฟท่ีทานเคยใชงาน เหมือนพิพิธภัณฑ
ท่ีมีชีวิต ไดท้ังความรู ไดท้ังความรูสึก เปนอีกหน่ึงสถานท่ีนาสนใจเม่ือมาจอรเจีย 
นําทานสูเมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) ท่ีเคยเปนเมืองหลวงเกาแกของอาณาจักรโคลซิส
หรืออาณาจักรจอรเจียนโบราณ เม่ือสมัยคริสตศตวรรษท่ี 12-13 (ระยะทางประมาณ 180 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมงคร่ึง) 



จากน้ันนําทานสูแหลงมรดกโลกดานวัฒนธรรมของ
จอรเจียแหงแรก อารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL) 
อารามหลวงของเมืองถูกคนพบในชวงคริสตศตวรรษ ท่ี 
12 ซึ่งทางองคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนมรดกโลก
เม่ือปค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบงเปนสองสวนคือ
โบสถเซนตนิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถเซนต 
จอรจ(ST.GEORGE) ในโบสถมีภาพเขียนสีเฟรสโก เลา
เรื่องราวเก่ียวกับคริสตศาสนาท่ีสวยงาม และยังคงอยูใน 
สภาพสมบูรณ และพาทานไปอีกหน่ึงสถานท่ีสําคัญท่ีไดรับ
การข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก 

 

นําทานถายรูปกับ น้ําพุแหงโคลชิส (COLCHIS FOUNTAIN) เปนน้ําพุแลนดมารกสําคัญของ
เมืองคูไตซี ตั้งอยูท่ีจตุรัสกลางเมือง ชื่อนํ้าพุโครชิสสืบเน่ืองมากจากการใชเคร่ืองประดับโบราณ
ของชาวโคลเชียน ท่ีมีอยูในพิพิธภัณฑจริงกวา 30 ชิ้น มาขยายแบบแลวดีไซนเปนนํ้าพุ เชนมาคู
บนสุดของยอดนํ้าพุไดถอดแบบมาจากตางหูของชาวโคลเช่ียนยุคน้ัน ทําใหนํ้าพุแหงน้ีมีท้ัง
เร่ืองราว และความสวยงามท่ีเปนเอกลักษณ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
ท่ีพัก KUTAISI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
  



  

Day6 ถ้ําโพรมีเทียส – เมืองบาทูมี – ลองเรือในทะเลดําชมอาวเมืองบาทูมี 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองาอาหารของโรงแรม 

นําทานสู ถ้ําโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถํ้า
โพรเมอุสเปนหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยทางธรรมชาติของ
จอรเจียและเปนหน่ึงในถ้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลกและมีแมนํ้า
ใตดินมากมาย มันถูกคนพบในป 1984 คุณสมบัติท่ีเปน
เอกลักษณของมันรวมถึงความหลากหลายของหองโถง
และความหลากหลายของภูมิทัศน มีส่ีชั้นท่ีแตกตางกัน
เ กิด ข้ึนในชวงต าง  ๆ  ของการพัฒนาของโลกและ
นักทองเท่ียวสามารถเดินทางผานดินแดนประวัติศาสตร
ดวยการเดินเทาหรือในเรือ ถํ้าโพรเมอุสเปนหน่ึงในถํ้า
ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในโลกและมีหินงอก
หินยอยหินทรายมาน นํ้าตกหิน ถํ้าแม นํ้ าใตดินและ
ทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถํ้าท้ังหกน้ันมีความ
แตกตางกันอยางมากจากสเกลและรูปทรงท่ีเปนเอกลักษณ
ของหินท่ีกลายเปนหินท่ีพบภายใน  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน  
นําทานเดินทางสู เมืองบาทูมี (BATUMI) เมืองนี้ตั้งอยูบนริมะเล บนชายฝงตะวันออกของทะเลดํา 
เปนเมืองหลวงของอัตจารา เปนสาธารณรัฐอิสระท่ีปกครองตนเองอยูทางดานตะวันตกของประเทศ
จอรเจีย เมืองบาทูมิ เปนเมืองท่ีมีทาเรือสําคัญ ขนาดใหญ (ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
นําทุกทาน ลองเรือในทะเลดาํชมอาวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุท่ีไดช่ือวาทะเลดําก็เพราะ
ดินโคลนชายฝง ดินทรายชายหาดของทะเลแหงน้ีเปนสีดํา อันเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด 
ใหทานไดเพลิดเพลินชมความงามของอาวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 

 



ท่ีพัก GOLDEN PALACE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
  



 

Day7 อนุสรณแหงความรักอาลีและนีโน – ยานเมืองเกา – เมโทร ซิตี้  มอลล – 
สนามบินบาทูมี – สนามบินอิสตันบูล 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองาอาหารของโรงแรม 
นําทานชม อนุสรณแหงความรักอาลีและนีโน (ALI AND 
NINO MOVING SCULPTURES) รูปปนสูง 8 เมตร ริม
ทะเลดําท่ีสามารถเคล่ือนไหวได สรางข้ึนเพ่ือแสดงถึงความ
รักหนุมสาวตางเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพ
ระหวางประเทศจอรเจียและอารเซอไบจานดวย 
นําทานชอปปงท่ี THE BOULVARD เปนถนนสายใหญท่ี
ทอดยาวไปตามริมอาวทะเลดื และเต็มนําทานชมบรรยากาศ 
ยานเมืองเกา (OLD TOWN) ชมจตุรัสเปยเซซา PIAZZA 
SQUARE สราง ข้ึนในป  2009 เปนอาคารท่ีได รับการ
อ อ ก แ บ บ โ ด ย ส ถ า ป นิ ก ช่ื อ ดั ง ช า ว จ อ ร เ จี ย  VAZHA 
ORBELADZE สรางดวยสไตลสถาปตยกรรมแบบผสมผสาน
และจินตนาการนิทานทําใหเมืองน้ีมีความนารัก 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนู คาชาปูรี ขนมปงหนาชีส 
 นําทุกทานชอปปงท่ีหาง เมโทร ซิตี้ มอลล (METRO CITY MALL) หางใหญประจําเมือง เพ่ือ

เลือกซ้ือส้ินคาราคาถูกไปดวยรานอาหาร และคาเฟมากมาย ใหลูกคาไดผอนคลายและถายรูปตาม
อัธยาศัย  
หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสู สนามบินบาทูมี เพ่ือเดินทางกลับประเทศ 

17.35 นําทานออกเดินทางสู สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
เท่ียวบินท่ี TK393 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

18.35 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอตอเคร่ือง 



 

Day8 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.45 นําทานออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES 
เท่ียวบินท่ี TK068 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
 

 
 
 
  

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


