
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

 

 
  

วนัที่ โปรแกรมทวัร  ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับลู     

2 
สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิทบลิซิี ่– ป้อมอนานูร ี– อ่าง
เกบ็น้ําซนิวาล ี– เมอืงกดูาอรู ี    

GUDAURI INN HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่  

3 
อนุสรณ์สถานรสัเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์
เกอร์เกตี้ – เมอืงมทิสเคต้า – วิหารจวาร ี– วิหารสเวติส
โคเวล ี–อนุสาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี – เมอืง ทบลิซิ ี

  อาหารจนี 
IVERIA INN HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่  

4 
สะพานแห่งสนัตภิาพ – ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าป้อมนารคิาล่า – 
มารดาแหง่จอรเ์จยี – โรงอาบน้ําโบราณ อะบาโนตูบานี   อาหารไทย 

IVERIA INN HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่  

5 
เมอืงกอร ี– เมอืงอพัลสีสคิ – พพิธิภณัฑส์ตาลนิ – เมอืงคู
ไตซ ี– อารามจลีาต ิ– น้ําพแุหง่โคลชสิ    

KUTAISI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

6 
ถํ้าโพรมเีทยีส – เมอืงบาทูม ี– ล่องเรอืในทะเลดําชมอ่าว
เมอืงบาทมู ี    

GOLDEN PALACE 
หรอืเทยีบเทา่  

7 
อนุสรณ์แห่งความรกัอาลแีละนีโน่ – ยา่นเมอืงเก่า – เมโทร 
ซติี ้มอลล ์– สนามบนิบาทมู ี– สนามบนิอสิตนับลู  คาชาปรู ี   

8 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภูม ิ     
** รายการทวัรข์า้งตน้อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถงึความปลอดภยัและผลประโยนชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั ** 



 
 
 
 
 

  

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 

** ไฟลท์เดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ที่คอนเฟิรม์จากเจา้หน้าที่ทกุคร ัง้ ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร /์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัร /์เดก็ 
ไม่เอาเตียง  

อายไุม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
พกัเดี่ยว 

13 – 20 เมษายน 2566 69,990 68,990 10,500 

** ราคาทวัรไ์ม่รวมต ัว๋เคร ื่องบินลด 20,000 บาท/ท่าน ** 
อตัราค่าบริการสาํหรบัเดก็อายไุมเ่กิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อตัรานี้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์้องถ่ิน และ หวัหน้าทวัร  ์ท่านละ 2,500 บาท 

 
สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชาํระสว่นทีเ่หลอื 21 วนั ก่อน
การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอืราคาโปรโมชัน่ตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 
เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนํา
เทา่นัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทําความสะอาดห้องพกัเพิม่เตมิ (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ประกนัของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัเท่านัน้เป็นผูพ้จิารณา 
7. ของสมนาคุณไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืสว่นลดอื่นๆ ได ้
8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ  

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

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อตัราค่าบริการ 



 

 
 
 



 
 

 
Day1 สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินอิสตนับลู 

20.00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมูิ โปรดสงัเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอํานวยความสะดวกเชค็อนิ
ใหแ้กท่า่น 

23.05 นําท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินอิสตนับูล  ประเทศต ุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069 (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
Day2 สนามบินอิสตนับลู – สนามบินทบิลิซ่ี – ป้อมอนานูร ี – อ่างเกบ็นํ้าซินวาลี – เมืองกดูาอรู ี 

05.20 เดนิทางถงึ สนามบินอิสตนับลู ประเทศตุรก ีเพือ่รอตอ่เครือ่ง 
06.40 นําท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK378 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
09.55 เดนิทางถงึ สนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอรเ์จีย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) จากนัน้นําท่านเดนิทางผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

รบักระเป๋าสมัภาระ และออกเดนิทางตามโปรแกรม 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม  ป้อ มอนานูร ี (ANANURI FORTRESS) เ ป็น
สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกําแพงล้อมรอบและตัง้อยู่ร ิม
แม่น้ําอรกัวี ที่ตัง้อยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูก
สรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมี
โบสถ์ 2 หลงัที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยงัมหีอคอยที่สูง
ใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่ ทําใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของ
เ บื้ อ ง ล่ า ง แ ล ะ  อ่ า ง เ ก ็ บ นํ้ า ซิ น ว า ลี  ( ZHINVALI 
RESERVOIR) และยงัมเีขื่อนซึ่งเป็นสถานทีท่ี่สําคญัสําหรบั
นํ า น้ํ าที่ เ ก็บ ไว้ส่ ง ต่ อ ไปยัง เมือ งหลวง  พร้อมบผลิต
กระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 

นําท่านเดนิทางสู่ เม ืองกดูาอ ูร ี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมอืงสาํหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่
ทีม่คีวามสงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่น้ีเป็นแหล่งทีพ่กัผอ่นเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคม
จนถงึเดอืนมนีาคมของทุกปี ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา 
 



 
คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั GUDAURI INN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
  



 
Day3 อนุสรณ์สถานรสัเซีย&จอรเ์จีย – เม ืองคาซเบกี้ – โบสถเ์กอรเ์กตี้ – เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเว

ลี –อนุสาวรียป์ระวตัิศาสตรจ์อรเ์จีย – เม ือง ทบิลิซี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซีย&จอรเ์จีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหนิโค้งขนาดใหญ่บน
เนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสญัญาจอร์จเีอฟสกี และความสมัพนัธ์ระหว่างสหภาพโซเวยีตและ
จอรเ์จยี จุดชมววิน้ีถอืเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หน่ึงของจอรเ์จยี 
จากนัน้เดนิทางสู่ เม ืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมอืงดัง้เดมิ แต่ปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นชื่อสเตพานทส์มนิดา้ (STEPANTSMINDA) 
หลงัจากนักบุญในนิกายออรโ์ธด๊อกชือ่ สเตฟาน ไดม้าพาํนักอาศยัและก่อสรา้งสถานทีส่าํหรบัจําศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็นเมอืงเลก็ๆ
ทีต่ ัง้อยูต่ามรมิ ฝัง่แม่น้ําเทอรก์ี้ทีม่คีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยูบ่นความสงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมี
อุณหภูมทิีอ่ยูป่านกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดหูนาวมอีากาศเยน็และยาวนาน มอุีณหภูมทิีป่ระมาณ -5 
องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเยน็ทีสุ่ด 
นําท่านเปลี่ยนการเดนิทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดนิทางไปชมความงามของ โบสถ์
เกอรเ์กตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมี
อกีชื่อเรยีกกนัว่า ทสมนิดา ซามบีา (TSMINDA SAMEBA) ซึง่เป็นชื่อทีเ่รยีกทีนิ่ยมกนั
ของโบสถศ์กัดิแ์หง่น้ีสถานทีแ่หง่นี้ตัง้อยูร่มิฝัง่ขวาของแม่น้ําชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของ
คาซเบกี ้ซึง่เป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจยีร ์หมิะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 
(การเดนิทางโดย 4WD มายงัสถานทีแ่หง่นี้ ขึน้อยูก่บัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ย
หมิะทีป่กคลุมอยู่ และการเดนิทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้ขอสงวนสทิธิไ์ม่มกีารคนืค่าใชจ้่ายในกรณี
เดนิทางไมไ่ดเ้นื่องจากสภาพอากาศ)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตัง้อยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้าน
ตะวนัออกของจอรเ์จยีเมอืงน้ีนับว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ 
และเทยีนิตีม้ปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 20,000 คนเน่ืองจากมโีบราณสถานทางดา้นประวตัศิาสตรม์ากมายหลายแหง่จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 
นําท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบ
ของครสิต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งน้ี
ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกนัคอืแม่น้ามคิวารแีละแม่น้าอ
รกัวแีละถา้มองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึ่งในอดตี
เคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครอง
ดนิแดนในบรเิวณน้ีตัง้แต4่00ปีก่อนครสิตกาลจนถงึราวครสิตศ์ตวรรษ ที ่5 

 
 

  



 
 นําท่านชม วิหารสเวติสโคเวล ี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อกีแห่งหน่ึงทีอ่ยู่ในบรเิวณของมตสเคตา้ทีม่รีปูแบบของ

จอรเ์จยีออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที1่1 โบสถแ์ห่งน้ีถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนิก
ชาวจอรเ์จยี ชือ่ ARSUKISDZE มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่ําใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหนัมา
นับถอืศาสนาครสิต์ และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจําชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่
ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 
นําท่านเดนิทางสู ่อนุสาวรียป์ระวตัิศาสตรจ์อรเ์จีย (THE CHRONICLE OF 
GEORGIA) มลีกัษณะเป็นแท่งหนิสดีําขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ที่สื่อ
ถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยซุราป สถาปนิกชื่อดงั
ก่อสรา้งเมื่อปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่
ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนัน่คอื ส่วนล่างสุดเกี่ยวกบัพระคมัภีร์
ของศาสนาครสิต์ ส่วนกลางเกีย่วกบัเรื่องของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จยี 
และส่วนบนเกี่ยวกบัเหตุการณ์สําคญัต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมวิว
เมอืงจากมุมสงูไดจ้ากสถานทีแ่หง่น้ี 

 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงทบิลิซี (TBILISI) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝัง่แม่น้ําครูา (KURA) หรอืเรยีกว่า แมน้ํ่า
มตควาร ี(MTKVARI) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีน้ือทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากร 1,093,000 คน เมอืงน้ีถูกสรา้งโดย วาคตงั จอร์
กาซาล ี(VAKHTANG GORGASALI) กษตัรยิจ์อรเ์จยีแหง่คารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้อ่ตัง้เมอืงน้ีขึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศนูยก์ลาง
การทาํอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงน้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมี
บทบาทสาํคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัทวี
ยโุรปกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูอาหารจนี 
ทีพ่กั IVERIA INN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
  



 
Day4 สะพานแห่งสนัติภาพ – ขึน้กระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอรเ์จีย – โรงอาบนํ้าโบราณ อะบาโนตบูานี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านถ่ายรูปกบั สะพานแห่งสนัติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) สะพานทีท่อดยาวเหนือแม่น้ําคูราไดร้บัคําสัง่จากศาลากลางเมอืงท
บลิซิีใหส้ร้างลกัษณะการออกแบบร่วมสมยัที่เชื่อมเมอืงเก่าทบลิซิีกบัเขตใหม่ ออกแบบโดยชาวอิตาลี่ ซึ่งสะพานประกอบด้วยแสงไฟกว่า 
10,000 ดวงและจะเปิดในตอนกลางคนื 
นํ าท่ าน เดินทาง  ขึ้น ก ร ะ เ ช้ า ไฟฟ้า ป้ อ ม น า ริ ค า ล ่ า  (NARIKALA 
FORTRESS) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซึง่เป็นป้อมโบราณทีถ่กูสรา้งในราว
ศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูรสิ ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความ
สมํ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดได้มี
การก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี และต่อมาในสมยัของกษตัรยิ์เดวดิ (ปีค.ศ.
1089-1125) ไดม้กีารสร้างเพิม่เตมิขึน้อกี ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เขา้
มายดึครอง ก็ได้เรยีกชื่อป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมี
ความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (LITTLE FORTRESS) ราคาทวัร์รวมกระเช้า
ไฟฟ้า 1 ขา 

 

นําท่านถ่ายรูป มารดาแห่งจอร ์เจีย  (MOTHER OF GEORGIA) อนุสาวรีย์ส ัญลักษณ์
สําคญัทีต่ ัง้ตระหง่านอยู่ใจกลางเมอืงราวกบักําลงัเฝ้ามองผูค้น มอีีกชื่อหน่ึงคอื มารดาคาร์
ทลสิ และ คาร์ทลสิ เดดา เป็นประตมิากรรมทีต่ ัง้อยู่บนยอดเยาโซโลลากเีพื่อฉลองทีท่บลิซิี
ครบครอบ 1,500 ปี 
นําท่านถ่ายรูปกับ โร งอ าบนํ้า โบราณ  อะบาโนต ูบานี  (ABANOTUBANI SULFUR 
BATHS) ดว้ยความทีเ่มอืงทบลิซินีัน้มบี่อน้ําพุรอ้นเป็นจํานวนมาก แต่โรงอาบน้ําแหง่น้ีเป็น
โรงอาบน้ําโบราณแห่งน้ีใชเ้ป็นสถานทีส่ําหรบัแช่น้ําพุรอ้น ทีม่สี่วนผสมของแรก่ํามะถนั ซึ่ง
เชื่อกนัว่าในน้ําพุรอ้นมแีร่ธาตุต่าง ๆ ทีช่่วยกําจดัของเสยีและทําใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่ โรง
อาบน้ํารอ้นแหง่น้ีไดเ้ปิดใหบ้รกิารมาอยา่งยาวนาน และในปัจจุบนัยงัคงเปิดใหบ้รกิารกนัอยู ่

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 

 
 



 

 
นําท่านสู ่โบสถต์รีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มคีวามหมายว่า โบสถพ์ระตรเีอกานุภาพศกัดิส์ทิธิแ์หง่กรุงทบลิซิ ีหรอื 
อารามซามบีา ชือ่เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลกัของชาวครสิตนิ์กายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอ็กซ์ในกรุงทบลิซิ ีก่อสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.1995 
-2004 ใหญ่ทีสุ่ดอนัดบั 3 ของศาสนสถานในนิกายออรโ์ธด๊อกซต์ะวนัออกทัว่โลก 
นําท่านเดนิทางสู่ ชาเดอน่ีสตรีท (SHARDENI STREET) ตัง้อยู่ที่
เมอืงบลิซิี่ ประเทศจอรเ์จยี เป็นถนนเมอืงเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวม
ทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศตวรรษที่ 9 ซึ่งเป็นถนนใหญ่
ของเมืองที่มีชื่อเสียง และกลิ่นไอแบบยุโรป อาคารที่สร้างขึ้นที่มี
รปูรา่งลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง ปัจจุบนัถนนสายน้ีเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ 
รา้นอาหารพืน้เมอืง รา้นกาแฟ สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มากมาย 

 
คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูอาหารไทย 
ทีพ่กั IVERIA INN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
  

  



 
Day5 เมืองกอรี – เม ืองอพัลีสสิค – พิพิธภณัฑส์ตาลิน – เมืองคไูตซี – อารามจีลาติ – นํ้าพแุห่งโคลชิส 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางไปยงั เม ืองกอรี (GORI) เป็นเมอืงแหง่ประวตัศิาสตร ์เป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” อดตีผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุ 
ค.ศ 1920-1950 (ระยะทางประมาณ 90 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
นําท่านชม เม ืองอพัลีสสิค (UPLISTSIKHE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึ่งในเมอืงถา้เก่าแก่ของจอรเ์จยี มมีานานแลว้กว่า 3000 
ปีก่อน ในอดตีชว่งยุคโบราณก่อนยคุกลาง เมอืงน้ีเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และชว่งทีเ่มอืงน้ีมคีวามเจรญิสุดขดีคอืในช่วงครสิต
วรรษที9่ ถงึ 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิตศ์ตวรรษที1่3 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไปท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่ี
หอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ (PAGAN) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึ่งเป็นลทัธบิชูาไฟซึง่เป็นลทัธขิองคนในแถบน้ี ก่อนทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้
มายงัมหีอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิต์ทีส่รา้งขึน้ในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 9 ด้วยสถาปัตยกรรมการสรา้งโดยตดัหนิและ
เจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู ่

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านชม พิพิธภณัฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) เป็นสถานทีบ่อกเรือ่งราวของ โจเซฟ สตาลนิ อดตีผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ซึ่งจอรเ์จยี

คอืหน่ึงในประเทศในการปกครองของโซเวยีตเมื่อในอดตี พพิธิภณัฑอ์าคารเก่าจําลองบรรยากาศสมยัทีท่่านยงัคงมชีวีติอยู่ สิง่ของเครื่องใช ้
โต๊ะทํางาน ภาพถ่าย และรวบรวมชวีประวตัติ่างๆ ของโจเซฟ สตาลนิ ตัง้แต่เกดิจนกระทัง่เสยีชวีติ ภายในบรเิวณพพิธิภณัฑ ์ยงัมบีา้นทีท่่าน
เคยใชช้วีติในวยัเดก็ มรีถไฟที่ท่านเคยใช้งาน เหมอืนพพิธิภณัฑ์ทีม่ชีวีติ ไดท้ัง้ความรู้ ไดท้ัง้ความรู้สกึ เป็นอกีหน่ึงสถานทีน่่าสนใจเมื่อมา
จอรเ์จยี 
นําท่านสู่เมอืงโบราณ เม ืองค ูไตซี (KUTAISI) ที่เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิสหรอือาณาจกัรจอร์เจยีนโบราณ เมื่อสมยั
ครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 (ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมงครึง่) 
จากนัน้นําท่านสู่แหล่งมรดกโลกดา้นวฒันธรรมของจอร์เจยีแห่งแรก อารามจีลาติ  
(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมอืงถูกค้นพบในช่วงครสิต์ศตวรรษ ที่ 
12 ซึ่งทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1994 ภายใน
บรเิวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคอืโบสถเ์ซนตนิ์โคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ์
เซนต์ จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มีภาพเขยีนสีเฟรสโก เล่าเรื่องราวเกี่ยวกบั
ครสิตศ์าสนาทีส่วยงาม และยงัคงอยูใ่น สภาพสมบรูณ์ และพาท่านไปอกีหน่ึงสถานที่
สาํคญัทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

 

นําท่านถ่ายรปูกบั นํ้าพแุห่งโคลชิส (COLCHIS FOUNTAIN) เป็นน้ําพแุลนดม์ารก์สาํคญัของเมอืงคไูตซ ีตัง้อยูท่ีจ่ตุรสักลางเมอืง ชือ่น้ําพโุค
รชสิสบืเน่ืองมากจากการใชเ้ครือ่งประดบัโบราณของชาวโคลเชยีน ทีม่อียูใ่นพพิธิภณัฑจ์รงิกว่า 30 ชิน้ มาขยายแบบแลว้ดไีซน์เป็นน้ําพ ุเชน่
มา้คูบ่นสุดของยอดน้ําพุไดถ้อดแบบมาจากต่างหขูองชาวโคลเชีย่นยคุนัน้ ทาํใหน้ํ้าพแุหง่น้ีมทีัง้เรือ่งราว และความสวยงามทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั KUTAISI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 



  



  
Day6 ถํา้โพรมีเทียส – เมืองบาทมูี – ล่องเรอืในทะเลดาํชมอ่าวเมอืงบาทูมี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 
นําท่านสู่ ถํ้าโพรมีเทียส  (PROMETHEUS CAVE) ถํ้าโพรเมอุสเป็นหน่ึงในสิ่ง
มหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองจอรเ์จยีและเป็นหน่ึงในถํ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกและมแีม่น้ํา
ใต้ดนิมากมาย มนัถูกค้นพบในปี 1984 คุณสมบตัิที่เป็นเอกลกัษณ์ของมนัรวมถึง
ความหลากหลายของหอ้งโถงและความหลากหลายของภูมทิศัน์ มสีีช่ ัน้ทีแ่ตกต่างกนั
เกดิขึน้ในช่วงต่าง ๆ ของการพฒันาของโลกและนักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางผ่าน
ดินแดนประวัติศาสตร์ด้วยการเดินเท้าหรือในเรือ ถํ้าโพรเมอุสเป็นหน่ึงในถํ้า
ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในโลกและมหีนิงอกหนิยอ้ยหนิทรายม่านน้ําตก
หนิถํ้าแม่น้ําใตด้นิและทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถํ้าทัง้หกนัน้มคีวามแตกต่าง
กันอย่างมากจากสเกลและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของหินที่กลายเป็นหินที่พบ
ภายใน  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  
นําท่านเดินทางสู่ เม ืองบาทูม ี (BATUMI) เมืองน้ีตัง้อยู่บนริมะเล บนชายฝัง่ตะวันออกของทะเลดํา เป็นเมืองหลวงของอัตจารา เป็น
สาธารณรฐัอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวนัตกของประเทศจอร์เจยี เมอืงบาทูม ิเป็นเมอืงที่มที่าเรอืสําคญั ขนาดใหญ่ (ระยะทาง
ประมาณ 150 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
นําทุกท่าน ล่องเรอืในทะเลดาํชมอ่าวเมืองบาทมูี (BLACK SEA) เหตุทีไ่ดช้ือ่ว่าทะเลดาํกเ็พราะดนิโคลนชายฝัง่ ดนิทรายชายหาดของ
ทะเลแหง่น้ีเป็นสดีาํ อนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชมความงามของอา่วเมอืงบาทมู ิ(ประมาณ 30นาท)ี 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั GOLDEN PALACE ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
  

 



 
Day7 อนุสรณ์แห่งความรกัอาลีและนีโน่ – ย่านเมอืงเก่า – เมโทร ซิตี้ มอลล  ์– สนามบินบาทูม ี – สนามบินอิสตนับลู 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 
นํ าท่ า นชม  อ นุ ส รณ์ แ ห่ ง ค ว า ม ร ัก อ า ล ี แ ล ะ นี โน่  (ALI AND NINO MOVING 
SCULPTURES) รูปปั้นสูง 8 เมตร รมิทะเลดําที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อ
แสดงถงึความรกัหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพระหว่างประเทศ
จอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 
นําท่านชอ้ปป้ิงที ่THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ทีท่อดยาวไปตามรมิอ่าวทะเลด ื
และเตม็นําท่านชมบรรยากาศ ย่านเมอืงเก่า (OLD TOWN) ชมจตุรสัเปียเซซ่า PIAZZA 
SQUARE สรา้งขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รบัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาว
จอร์เจีย VAZHA ORBELADZE สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและ
จนิตนาการนิทานทาํใหเ้มอืงน้ีมคีวามน่ารกั 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนู คาชาปรู ีขนมปังหน้าชสี 
 นําทุกท่านชอ้ปป้ิงทีห่า้ง เมโทร ซิตี้ มอลล  ์(METRO CITY MALL) หา้งใหญ่ประจาํเมอืง เพือ่เลอืกซือ้สิน้คา้ราคาถกูไปดว้ยรา้นอาหาร และ

คาเฟ่มากมาย ใหล้กูคา้ไดผ้อ่นคลายและถ่ายรปูตามอธัยาศยั  
หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบินบาทูมี เพือ่เดนิทางกลบัประเทศ 

20.55 นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล  ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK393 (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.00 เดนิทางถงึ สนามบินอิสตนับลู ประเทศตุรก ีเพือ่รอตอ่เครือ่ง 
 
Day8 สนามบินอิสตนับลู – สนามบินสวุรรณภมูิ 

01.45 นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068 (บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 
 
  

 










