
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตนับูล     

2 
สนามบินอิสตนับูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – ล่องเรือในทะเลดาํชมอ่าว
เมืองบาทูมี – ยา่นเมืองเก่า – รูปปั้นอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิต้ี มอลล ์    

ELEGANCE HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

3 เมืองคูไตซี – มหาวหิารบากราติ – ถํ้าโพรมีเทียส – อารามจีลาติ    
SAIEME HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

4 เมืองกอรี – พิพิธภณัฑส์ตาลิน – เมืองอพัลีสสิค – บิลิซี    
IBIS STADIUM TBILISI  
หรือเทียบเท่า  

5 
ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บนํ้ าซินวาลี – เมืองกดูาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย 
– เมืองคาซเบก้ี – โบสถเ์กอร์เกต้ี – เมืองทบิลิซี    

IBIS STADIUM TBILISI  
หรือเทียบเท่า  

6 
เมืองมิทสเคตา้ – วหิารสเวติสโคเวลี – วหิารจวารี – อนุสาวรียป์ระวติัศาสตร์
จอร์เจีย – อิส พอยต ์มอลล ์    

IBIS STADIUM TBILISI  
หรือเทียบเท่า  

7 
ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถต์รีนิต้ี – สนามบินทบิลิซ่ี – สนามบินอิส
ตนับูล     

8 สนามบินอิสตนับูล – สนามบินสุวรรณภูมิ     



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอสิตันบูล 

20.00 นดัหมายพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความ
สะดวกเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

23.00 นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอสิตันบูล ประเทศตุรกี  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK069 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบน เคร่ือง) 

 
Day2 สนามบินอสิตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – รูปปั้นอาลแีละนีโน่ – 

เมโทร ซิตี ้มอลล์ 

05.15 เดินทางถึง สนามบินอสิตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเคร่ือง 
06.55 นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาทูมี  ประเทศจอร์เจีย  โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK390 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
09.40 เดินทางถึง สนามบินบาทูมี ประเทศจอร์เจีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี ( BATUMI) เมืองน้ีตั้งอยูบ่นริมะเล บนชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลดาํ เป็นเมืองหลวงของอตัจารา 

เป็นสาธารณรัฐอิสระท่ีปกครองตนเองอยูท่างดา้นตะวนัตกของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูมิ เป็นเมืองท่ีมีท่าเรือสาํคญั ขนาดใหญ่ 
 นาํทุกท่าน ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี ( BLACK SEA) เหตุท่ีไดช่ื้อวา่ทะเลดาํก็

เพราะดินโคลนชายฝ่ัง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป็นสีดาํ อนัเน่ืองมาจากสาร
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30
นาที) นาํท่านชอ้ปป้ิงท่ี THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ท่ีทอดยาวไปตามริมอ่าว
ทะเลดื และเตม็ไปดว้ยร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหลู้กคา้ไดผ้อ่นคลายและถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
นาํท่านชมบรรยากาศ  ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA 
SQUARE สร้างข้ึนในปี 2009 เป็นอาคารท่ีไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ
ดงัชาวจอร์เจีย VAZHA ORBELADZE สร้างดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบ
ผสมผสานและจินตนาการนิทานทาํใหเ้มืองน้ีมีความน่ารัก 
 

 



 
 
 
 
นาํท่านชม  รูปปั้นอาลแีละนีโน่ ( ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) 
รูปปั้นสูง 8 เมตร ริมทะเลดาํท่ีสามารถเคล่ือนไหวได ้สร้างข้ึนเพื่อแสดงถึงความ
รักหนุ่มสาวต่างเช้ือชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหวา่งประเทศ
จอร์เจียและอาร์เซอไบจานดว้ย 
นาํทุกท่านชอ้ปป้ิงท่ีหา้ง เมโทร ซิตี ้มอลล์ (METRO CITY MALL) หา้งใหญ่
ประจาํเมือง เพื่อเลือกซ้ือส้ินคา้ราคาถูก 

คํ่า อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
ท่ีพกั ELEGANCE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day3 เมืองคูไตซี – มหาวหิารบากราติ – ถ า้โพรมีเทยีส – อารามจีลาติ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม  
นาํท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ท่ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส
หรืออาณาจกัรจอร์เจียนโบราณ เม่ือสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13  
นาํท่านสู่ มหาวหิารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) โบสถท่ี์แสนสวยงามตั้งอยูบ่นเนินเขา UKIMERIONI ท่านสามารถ
มองเห็นทศันียภาพท่ีสวยงามไดโ้ดยรอบ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 



 

 

 
นาํท่านสู่ ถ า้โพรมีเทยีส ( PROMETHEUS CAVE) ถํ้าโพรเมอุสเป็นหน่ึงใน
ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของจอร์เจียและเป็นหน่ึงในถํ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก
และมีแม่นํ้าใตดิ้นมากมาย มนัถูกคน้พบในปี 1984 คุณสมบติัท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของมนัรวมถึงความหลากหลายของหอ้งโถงและความหลากหลายของภูมิทศัน์ 
มีส่ีชั้นท่ีแตกต่างกนัเกิดข้ึนในช่วงต่าง ๆ ของการพฒันาของโลกและ
นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางผา่นดินแดนประวติัศาสตร์ดว้ยการเดินเทา้หรือ
ในเรือ ถํ้าโพรเมอุสเป็นหน่ึงในถํ้าท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโลก
และมีหินงอกหินยอ้ยหินทรายม่านนํ้าตกหินถํ้าแม่นํ้าใตดิ้นและทะเลสาบ
หลายชนิด กระจุกของถํ้าทั้งหกนั้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมากจากสเกลและ
รูปทรงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของหินท่ีกลายเป็นหินท่ีพบภายใน 

 

จากนั้นนาํท่านสู่แหล่งมรดกโลกดา้นวฒันธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจี
ลาติ ( GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมืองถูกคน้พบในช่วง
คริสตศ์ตวรรษ ท่ี 12 ซ่ึงทางองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี
ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถเ์ซนตนิ์โคลาส ( ST. 
NICHOLAS) และโบสถเ์ซนต ์จอร์จ( ST.GEORGE) ในโบสถมี์ภาพเขียนสีเฟ
รสโก เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัคริสตศ์าสนาท่ีสวยงาม และยงัคงอยูใ่น สภาพ
สมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหน่ึงสถานท่ีสาํคญัท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลก 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
ท่ีพกั TSKALTUBO PLAZA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day4 เมืองกอรี – พพิธิภัณฑ์สตาลนิ – เมืองอพัลสีสิค – เมืองบิลซีิ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ เป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูป้กครองสหภาพ
โซเวยีต ในยคุ ค.ศ 1920-1950 

  



 
 

นาํท่านชม พพิธิภัณฑ์สตาลนิ ( MUSEUM OF STALIN) ท่ีไดร้วบรวมเร่ืองราวและส่ิงของเคร่ืองใชข้อง ท่านสตาลิน ตั้งแต่
สถานท่ีเกิดจนกระทัง่เสียชีวติ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
นาํท่านชม เมืองอพัลสีสิค ( UPLISTSIKHE) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) หน่ึงในเมืองถา้เก่าแก่ของจอร์เจีย มีมานาน
แลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยคุโบราณก่อนยคุกลาง เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงท่ีเมืองน้ีมี
ความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษท่ี9 ถึง 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศต์วรรษท่ี13 และถูกปล่อยให ้

 
 

เป็นเมืองร้างไปท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานท่ีมีหอ้งโถงขนาดใหญ่ท่ีชาวเพเกน้ ( PAGAN) ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซ่ึงเป็น
ลทัธิบูชาไฟซ่ึงเป็นลทัธิของคนในแถบน้ี ก่อนท่ีศาสนาคริสตจ์ะเขา้มายงัมีหอ้งต่างๆ ซ่ึงคาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสตท่ี์
สร้างข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างโดยตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู ่

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลซีิ (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าคูรา ( KURA) หรือ
เรียกวา่ แม่นํ้ามตควารี (MTKVARI) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ี
ถูกสร้างโดย วาคตงั จอร์กาซาลี ( VAKHTANG GORGASALI) กษตัริยจ์อร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ไดก่้อตั้งเมืองน้ีข้ึนใน
คริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการทาํอุตสาหกรรม สังคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมือง
น้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเส้นทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทสาํคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความ
ไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดัระหวา่งทวปีเอเชียกบัทวยีโุรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
ท่ีพกั IBIS STADIUM TBILISI ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Day5 ป้อมอนานูรี – อ่างเกบ็น า้ซินวาล ี– เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี ้– โบสถ์เกอร์เกตี ้– เมือง ทบิลซีิ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านชม ป้อมอนานูรี ( ANANURI FORTRESS) 
เป็นสถานท่ีก่อสร้างอนัเก่าแก่มีกาํแพงลอ้มรอบและ
ตั้งอยูริ่มแม่นํ้าอรักว ีท่ีตั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 
45 กม.ซ่ึงถูกสร้าง ข้ึนใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษ
ท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ ์ 2 หลงัท่ีถูกสร้างไดอ้ยา่ง
งดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู ่ทาํ
ใหเ้ห็นภาพทิวทศัน์อนัสวยงามของเบ้ืองล่างและ อ่าง
เกบ็น า้ซินวาล ี( ZHINVALI RESERVOIR) และยงั
มีเข่ือนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีสาํคญัสาํหรับนาํนํ้าท่ีเก็บไว้
ส่งต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีก
ดว้ย 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี ( GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองสาํหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขา
คอเคซสัใหญ่ท่ีมีความสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผอ่นเล่นสกีของชาวจอร์เจียท่ีจะ
นิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา 
นาํท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย ( RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโคง้
ขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างข้ึนในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และความสัมพนัธ์
ระหวา่งสหภาพโซเวยีตและจอร์เจีย จุดชมววิน้ีถือเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของจอร์เจีย 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี ้( KAZBEGI) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นช่ือสเตพานทส์มินดา้ 
(STEPANTSMINDA) หลงัจากนกับุญในนิกายออร์โธด๊อกช่ือ สเตฟาน ไดม้าพาํนกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีสาํหรับจาํศีล
ภาวนาข้ึนมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูต่ามริม ฝ่ังแม่นํ้าเทอร์ก้ีท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่นความสูงจาก
ระดบันํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิท่ีอยูป่านกลางมีความช้ืนและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส 
ในฤดูหนาวมีอากาศเยน็และยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเยน็ท่ีสุด 

 

 

  



 
 
นาํท่านเปล่ียนการเดินทางเป็นรถจ๊ีบ 4 WD เพื่อเดินทางไปชม
ความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี ้( GERGETI TRINITY 
CHURCH) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียก
กนัวา่ ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียก
ท่ีนิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังขวาของ
แม่นํ้าชคเฮรี อยูบ่นเทือกเขาของคาซเบก้ี ซ่ึงเป็นไฮไลทข์อง
ประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD มายงัสถานท่ีแห่งน้ี ข้ึนอยู่
กบัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุม
อยู ่และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืน
ค่าใชจ่้ายในกรณีเดินทางไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ เราจะพาทุก
ท่านไปยงัสกีรีสอร์ตของเมืองกูดาอูรีแทน โดยพาข้ึนกระเชา้สกี
เพื่อไปชมววิยงัยอดภูเขา) 

 

 หลงัจากนั้นเดินทางกลบัสู่เมือง เมืองทบิลซีิ (TBILISI) เพื่อเดินทางสู่ท่ีพกั 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ท่ีพกั IBIS STADIUM TBILISI ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day6 เมืองมิทสเคต้า – วหิารสเวติสโคเวล ี– วหิารจวารี – อนุสาวรีย์ประวตัิศาสตร์จอร์เจีย – อสิ พอยต์ มอลล์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจงัหวดัคาร์ทล่ี
ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจียเมืองน้ีนบัวา่เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครอง
ของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิต้ีมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 20,000 คนเน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมาย
หลายแห่งจึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 



  
 

นาํท่านไปชม วหิารสเวติสโคเวล ี( SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซ่ึงเป็นโบสถอี์กแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่นบริเวณของมตส
เคตา้ท่ีมีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด
ของจอร์เจีย สร้างข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอีกทั้งยงัเป็น
ศูนยก์ลางท่ีทาํใหช้าวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาคริสต ์และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจาํชาติของ
จอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยคุโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่ง
งดงาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
นาํท่านไปชม วหิารจวารี ( JVARI MONASTERY) ซ่ึงเป็นวหิารใน
รูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์โธ ด๊อกท่ีถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6 
วหิารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีมีแม่นา้สองสายไหลมาบรรจบกนัคือแม่นา้
มิควารีและแม่นา้อรักวแีละถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงั
บริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย 
(KINGDOM OF IBERIA) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่
400ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษ ท่ี 5 

 

นาํท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวตัิศาสตร์จอร์เจีย ( THE 
CHRONICLE OF GEORGIA) มีลกัษณะเป็นแท่งหินสีดาํขนาดใหญ่ 
แกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ท่ีส่ือถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้าง
ข้ึนโดยซุราป สถาปนิกช่ือดงัก่อสร้างเม่ือปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 
16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วน
นัน่คือ ส่วนล่างสุดเก่ียวกบัพระคมัภีร์ของศาสนาคริสต ์ส่วนกลาง
เก่ียวกบัเร่ืองของขา้ราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเก่ียวกบั
เหตุการณ์สาํคญัต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมววิเมืองจากมุมสูง
ไดจ้ากสถานท่ีแห่งน้ี 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

อิสระท่านชอ้ปป้ิงท่ี อสิ พอยต์ มอลล์ ( EAST POINT MALL) เป็นแหล่งซ้ือของฝากต่างๆของเมืองทบิลิซี มีทั้งขนม ของท่ี
ระลึก เส้ือผา้ เคร่ืองประกบัของจอร์เจียมากมาย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
ท่ีพกั IBIS STADIUM TBILISI ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
Day7 ขึน้กระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี ้– สนามบินทบิลซ่ีิ – สนามบินอสิตันบูล 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทาง ขึน้กระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า 
(NARIKALA FORTRESS) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซ่ึง
เป็นป้อมโบราณท่ีถูกสร้างในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของ
ชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสมํ่าเสมอกนั และ
ต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดมี้การ
ก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษตัริย์
เดวดิ (ปีค.ศ. 1089-1125) ไดมี้การสร้างเพิ่มเติมข้ึนอีก ซ่ึง
ต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อม
แห่งน้ีวา่ นาริน กาลา ( NARIN QALA) ซ่ึงมีความหมายวา่ 
ป้อมอนัเล็ก ( LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้
พงัทลายลง เพราะวา่เกิดแผน่ดินไหวและไดถู้กร้ือทาํลาย 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน หรืออาหารจีน 
นาํท่านสู่ โบสถ์ตรีนิตี ้(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายวา่ โบสถพ์ระตรีเอกานุภาพศกัด์ิสิทธ์ิ
แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ช่ือเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวหิารหลกัของชาวคริสตนิ์กายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงท
บิลิซี ก่อสร้างข้ึนระหวา่งปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวนัออกทัว่โลก 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลซ่ีิ 
17.25 นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอสิตันบูล  ประเทศตุรกี โดยสายการบิน  TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK383 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
18.55 เดินทางถึง สนามบินอสิตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเคร่ือง 
 
Day8 สนามบินอสิตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.45 นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน  TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK068 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 



 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

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 สิงหาคม 2565 48,990 28,990 6,500 

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

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

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

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

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

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

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

 

อตัราค่าบริการสาํหรับเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ หวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2,000 บาท 

ส าคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทาํการจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมชาํระเงินมดัจาํ  ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน  และชาํระส่วนท่ีเหลือ 21 

วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 21 วนั หรือราคาโปรโมชัน่ตอ้งชาํระค่าทวัร์เตม็จาํนวน 100% เท่านั้น 
2. อตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จาํนวน 10  ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจาํนวนท่ีกาํหนด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง 
ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านท่ีตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกบตัร
โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการแนะนาํจาก
เจา้หนา้ท่ีเป็นเพียงการแนะนาํเท่านั้น 

4. ระหวา่งท่องเท่ียวหากนกัท่องเท่ียวไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มีเช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมีค่าทาํความสะอาดหอ้งพกัเพิ่มเติม  (ไม่
รวมอยูใ่นรายการทวัร์) 

5. ในกรณีท่ีภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอ้กาํหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ประกนัโควดิ-19 ของทางบริษทัฯ เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัประกนัเท่านั้นเป็นผูพ้ิจารณา 
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปล่ียนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอ่ืนๆ ได ้
8. อาหารบนเคร่ืองเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 



 



 



 



 



 


