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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมู ิ– สนามบินอิสตนับลู     

2 

สนามบินอิสตนับลู – สนามบินบาทมู ี– เมอืงบาทมู ี– ลอ่งเรือในทะเลด า

ชมอ่าวเมืองบาทมูี – ย่านเมืองเก่า – รปูปั้นอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิตี ้

มอลล ์
   

ELEGANCE HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

3 เมอืงคไูตซี – มหาวิหารบากราต ิ– ถ า้โพรมเีทียส – อารามจีลาต ิ    
SAIEME HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

4 เมอืงกอรี – พิพิธภณัฑส์ตาลนิ – เมอืงอพัลสีสคิ – บิลซีิ    
IBIS STADIUM TBILISI  

หรือเทียบเท่า  

5 
ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน ้าซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถาน

รัสเซีย&จอรเ์จีย – เมอืงคาซเบกี้ – โบสถเ์กอรเ์กตี ้– เมอืงทบิลซีิ 
   

IBIS STADIUM TBILISI  

หรือเทียบเทา่  

6 
เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์

ประวตัศิาสตรจ์อรเ์จีย – อิส พอยต ์มอลล ์
   

IBIS STADIUM TBILISI  

หรือเทียบเท่า  

7 
ขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซ่ี – 

สนามบินอิสตนับลู 
    

8 สนามบินอิสตนับลู – สนามบินสวุรรณภมู ิ     



 

 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินอิสตนับลู 

20.00 นดัหมายพรอ้มกันที่ สนามบินสวุรรณภมิู โปรดสังเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก

เช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

23.00 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดืม่บน เคร่ือง) 

 

Day2 สนามบินอิสตนับลู – สนามบินบาทมีู – เมืองบาทมีู – ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทมีู – ย่านเมืองเก่า 

– รปูปั้นอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิต้ี มอลล ์

05.15 เดนิทางถึง สนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุกี เพื่อรอตอ่เคร่ือง 

06.55 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินบาทมีู ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK390 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

09.40 เดนิทางถึง สนามบินบาทมีู ประเทศจอรเ์จีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบาทมีู (BATUMI) เมืองนี้ตั้งอยู่บนริมะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลด า เป็นเมืองหลวงของอัตจารา เป็น

สาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวันตกของประเทศจอรเ์จีย เมอืงบาทมู ิเป็นเมอืงที่มที่าเรือส าคญั ขนาดใหญ่ 

 น าทกุท่าน ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทมีู (BLACK SEA) เหตทุี่ไดช้ือ่ว่าทะเลด าก็เพราะดินโคลนชายฝัง่ ดินทรายชายหาดของ

ทะเลแห่งนี้เป็นสีด า อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด ์ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทมูิ (ประมาณ 30นาที) น า

ท่านชอ้ปป้ิงที่ THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวไปตามริมอ่าวทะเลดื และเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหล้กูคา้

ไดผ้อ่นคลายและถ่ายรปูตามอธัยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

น าท่านชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ชมจตรุัสเปียเซซ่า PIAZZA 

SQUARE สรา้งขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารที่ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัชาว

จอร์เจีย VAZHA ORBELADZE สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและ

จินตนาการนทิานท าใหเ้มอืงนีม้คีวามนา่รัก 

น าท่านชม รปูปั้นอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รปูปั้น

สงู 8 เมตร ริมทะเลด าที่สามารถเคลื่อนไหวได ้สรา้งขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักหนุ่ม

สาวตา่งเชื้อชาตแิละศาสนาและแสดงถึงสนัตภิาพระหว่างประเทศจอรเ์จียและอารเ์ซอ

ไบจานดว้ย 

น าทกุท่านชอ้ปป้ิงที่หา้ง เมโทร ซิต้ี มอลล ์(METRO CITY MALL) หา้งใหญ่ประจ า

เมอืง เพื่อเลอืกซ้ือสิน้คา้ราคาถกู 
 

ค า่ อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

ที่พกั ELEGANCE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

 

Day3 เมืองคไูตซี – มหาวิหารบากราติ – ถ ้าโพรมีเทียส – อารามจีลาติ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคไูตซี (KUTAISI) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลซิสหรือ

อาณาจกัรจอรเ์จียนโบราณ เมือ่สมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 12-13  

 น าท่านสู่ มหาวิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ที่แสนสวยงามตั้งอยู่บนเนินเขา UKIMERIONI ท่านสามารถมองเห็น

ทศันยีภาพที่สวยงามไดโ้ดยรอบ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

น าท่านสู่ ถ ้าโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ ้าโพรเมอุสเป็นหนึ่งในสิ่ง

มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองจอรเ์จียและเป็นหนึง่ในถ า้ทีใ่หญ่ที่สดุในโลกและมแีมน่ า้

ใตด้นิมากมาย มนัถกูคน้พบในปี 1984 คณุสมบัติที่เป็นเอกลกัษณข์องมนัรวมถึง

ความหลากหลายของหอ้งโถงและความหลากหลายของภมูิทัศน ์มีสี่ชัน้ที่แตกต่าง

กันเกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ ของการพัฒนาของโลกและนักท่องเที่ยวสามารถเดิน

ทางผ่านดินแดนประวัติศาสตร์ดว้ยการเดินเทา้หรือในเรือ ถ า้โพรเมอสุเป็นหนึ่งใน

ถ า้ท่องเที่ยวที่ไดร้ับความนิยมมากที่สดุในโลกและมีหินงอกหินยอ้ยหินทรายม่าน

น า้ตกหินถ ้าแม่น ้าใตด้ินและทะเลสาบหลายชนิด กระจกุของถ ้าทั้งหกนั้นมีความ

แตกตา่งกนัอย่างมากจากสเกลและรปูทรงที่เป็นเอกลกัษณ์ของหินทีก่ลายเป็นหินที่

พบภายใน 

 

จากนัน้น าท่านสูแ่หลง่มรดกโลกดา้นวฒันธรรมของจอรเ์จียแห่งแรก อารามจีลาติ 

(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมืองถกูคน้พบในช่วงคริสตศ์ตวรรษ ที่ 

12 ซ่ึงทางองค์การยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ .1994 ภายใน

บริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถเ์ซนตน์ิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ์

เซนต ์จอรจ์(ST.GEORGE) ในโบสถม์ภีาพเขยีนสเีฟรสโก เลา่เรื่องราวเกี่ยวกบัคริสต์

ศาสนาที่สวยงาม และยังคงอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหนึ่งสถานที่

ส าคญัที่ไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

ที่พกั TSKALTUBO PLAZA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 



 
 

Day4 เมืองกอร ี– พิพิธภณัฑส์ตาลิน – เมืองอพัลีสสิค – เมืองบิลิซี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไปยัง เมืองกอร ี(GORI) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร ์เป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผูป้กครองสหภาพโซเวียต 

ในยคุ ค.ศ 1920-1950 

 น าท่านชม พิพิธภณัฑส์ตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ที่ไดร้วบรวมเร่ืองราวและสิ่งของเคร่ืองใชข้อง ท่านสตาลิน ตัง้แต่สถานที่เกิด

จนกระทัง่เสยีชวีติ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

 น าท่านชม เมืองอพัลีสสิค (UPLISTSIKHE) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึ่งในเมืองถา้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีมานานแลว้กว่า 

3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยคุโบราณก่อนยคุกลาง เมืองนี้เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสดุขดี

คือในช่วงคริสตวรรษที่9 ถึง 11ก่อนจะถกูรกุรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศต์วรรษที่13 และถกูปล่อยใหเ้ป็นเมืองรา้งไปท่านจะได้

พบกับศาสนสถานที่มหีอ้งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเกน้ (PAGAN) ใชเ้ป็นที่ประกอบพิธีกรรมซ่ึงเป็นลทัธิบูชาไฟซ่ึงเป็นลทัธิของคนในแถบนี ้

ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเขา้มายังมีห้องต่างๆ ซ่ึงคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ดว้ย

สถาปัตยกรรมการสรา้งโดยตดัหินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นที่อยู่ 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่ริมฝัง่แมน่ า้ครูา (KURA) หรือเรียกว่า 

แม่น า้มตควารี (MTKVARI) ในภาษาทอ้งถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถกูสรา้งโดย 

วาคตงั จอรก์าซาล ี(VAKHTANG GORGASALI) กษตัริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ล ี(ไอบีเรีย) ไดก้่อตัง้เมอืงนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมอืงทบิ

ลิซิเป็นศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคมและวัฒนธรรมในภมูิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเ์มืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเสน้ทาง

สายไหม และปัจจบุันยงัมีบทบาทส าคัญในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตรใ์นแงท่ี่ตัง้ที่เป็น

จดุตดัระหว่างทวีปเอเชยีกบัทวียโุรปกรงุทบิลซีิ ประเทศจอรเ์จีย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

ที่พกั MOXY TBILISI HOTEL BY MARRIOTT ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

 

Day5 ป้อมอนานรูี – อ่างเก็บน ้าซินวาลี – เมืองกดูาอรูี – อนสุรณส์ถานรสัเซีย&จอรเ์จีย – เมืองคาซเบก้ี – โบสถ์

เกอรเ์กต้ี – เมือง ทบิลิซี 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ป้อมอนานรูี (ANANURI FORTRESS) เป็น

สถานที่ก่อสรา้งอันเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่ริม

แม่น า้อรักวี ที่ตัง้อยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึง

ถกูสรา้ง ขึ้นใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 

ภายในยังมีโบสถ ์2 หลงัที่ถกูสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยัง

มหีอคอยท่ีสงูใหญ่ตัง้ตระหงา่นอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพทิวทศัน์

อันสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน ้ าซินวาลี 

(ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขือ่นซ่ึงเป็นสถานที่ที่

ส าคัญส าหรับน าน ้าที่ เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง 

พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกดูาอรูี (GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกรีีสอรท์ทีม่ชีื่อเสียงที่ตัง้อยู่บริเวณที่ราบเชงิเขาของเทือกเขาคอเคซัส

ใหญ่ที่มีความสงูจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอรเ์จียที่จะนิยมมาเล่นใน

เดอืนธนัวาคมจนถึงเดอืนเมษายน ซ่ึงเป็นชว่งท่ีสวยงามและมหิีมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา  

 น าท่านแวะชม อนสุรณส์ถานรสัเซีย – จอรเ์จีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนสุรณส์ถานหินโคง้ขนาดใหญ่

บนเนินเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอรจ์ีเอฟสกี และความสัมพันธร์ะหว่างสหภาพโซ

เวยีตและจอรเ์จีย จดุชมวิวนีถ้ือเป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุแห่งหนึง่ของจอรเ์จีย  

 จากนัน้เดนิทางสู ่เมืองคาซเบกี้  (KAZBEGI) ซ่ึงเป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิ แตปั่จจบุนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นชือ่สเตพานทส์มนิดา้ (STEPANTSMINDA) 

หลงัจากนกับญุในนิกายออรโ์ธดอ๊กชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศัยและก่อสรา้งสถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี้ เป็นเมือง

เล็กๆที่ตัง้อยู่ตามริม ฝัง่แมน่ า้เทอรก์ี้ที่มคีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 1,740 เมตร ใน

ฤดรูอ้นจะมีอณุหภมูิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแหง้แลง้ที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดหูนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มี

อณุหภมูทิี่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซ่ึงเป็นเดอืนที่หนาวเย็นที่สดุ 

 



 
  

น าท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความ

งามของ โบสถ์เกอร์เกต้ี  (GERGETI TRINITY CHURCH) ซ่ึงถูก

สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามี

บา (TSMINDA SAMEBA) ซ่ึงเป็นชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถ์ศักดิ์

แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝัง่ขวาของแม่น า้ชคเฮรี อยู่บนเทือกเขา

ของคาซเบกี้ ซ่ึงเป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจียร ์(การเดินทางโดย 4WD 

มายงัสถานที่แห่งนี ้ขึน้อยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถกูปิดกั้น

ไดด้ว้ยหิมะที่ปกคลมุอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอปุสรรคได ้แต่จะ

ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสดุ ขอสงวนสทิธิ์ไม่มีการ

คืนค่าใชจ้่ายในกรณีเดินทางไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ เราจะพาทกุ

ท่านไปยังสกีรีสอรต์ของเมืองกดูาอรีูแทน โดยพาขึน้กระเชา้สกีเพื่อไป

ชมวิวยงัยอดภเูขา) 

 
 หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มอืง เมืองทบิลิซี (TBILISI) เพื่อเดนิทางสูท่ี่พกั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ที่พกั MOXY TBILISI HOTEL BY MARRIOTT ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 
 

Day6 เมืองมิทสเคตา้ – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวาร ี– อนสุาวรยีป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย – อิส พอยต ์มอลล ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคตา้ (MTSKHETA) ที่ตั้งอยู่ทางดา้นเหนือห่างจากกรงุทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางดา้น

ตะวนัออกของจอรเ์จียเมืองนี้นบัว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจบุันเป็นศนูยก์ลางการปกครองของแควน้มคส

เคตา้ และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางดา้นประวัติศาสตรม์ากมายหลายแห่งจึงไดร้ับ

การขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 

 น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซ่ึงเป็นโบสถอ์ีกแห่งหนึง่ที่อยู่ในบริเวณของมตสเคตา้ท่ีมรีปูแบบ

ของจอรเ์จียออรโ์ธด๊อกถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่11 โบสถแ์ห่งนี้ถือเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีสดุของจอรเ์จีย สรา้งขึ้น

โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเป็นศนูยก์ลางที่ท าใหช้าวจอร์เจียเปลี่ยน

ความเชือ่และหันมานบัถือศาสนาคริสต ์และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้ง

ยคุโบราณที่มขีนาดใหญ่ที่สดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

น าท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซ่ึงเป็นวิหารในรปูแบบ

ของคริสตศ์าสนาออรโ์ธ ดอ๊กที่ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้

ตัง้อยู่บนภเูขาท่ีมแีมน่า้สองสายไหลมาบรรจบกนัคือแมน่า้มคิวารีและแมน่า้อ

รักวีและถา้มองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับริเวณที่กวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีต

เคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซ่ึงไดเ้คยปกครอง

ดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษ ที่ 

5 
 

น าท่านเดินทางสู่ อนสุาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย (THE CHRONICLE 

OF GEORGIA) มีลักษณะเป็นแท่งหินสีด าขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรปูต่างๆ 

ที่สื่อถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สรา้งขึน้โดยซรุาป สถาปนกิชื่อ

ดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 

เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วนนัน่คือ ส่วนล่างสดุเกี่ยวกับ

พระคมัภรีข์องศาสนาคริสต ์สว่นกลางเกี่ยวกบัเร่ืองของขา้ราชการชนชัน้สงู

ของจอรเ์จีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตกุารณ์ส าคัญต่างๆ ของประเทศ ท่าน

สามารถชมวิวเมอืงจากมมุสงูไดจ้ากสถานที่แห่งนี้ 

 
 



 
 

 อิสระท่านชอ้ปป้ิงที่ อิส พอยต ์มอลล ์(EAST POINT MALL) เป็นแหลง่ซ้ือของฝากต่างๆของเมืองทบิลิซี มีทั้งขนม ของที่ระลึก เสื้อผา้ 

เคร่ืองประกบัของจอรเ์จียมากมาย 

ค า่ อิสระอาหารค า่เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

ที่พกั MOXY TBILISI HOTEL BY MARRIOTT ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day7 ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าป้อมนารคิาลา่ – โบสถต์รนิีต้ี – สนามบินทบิลิซ่ี – สนามบินอิสตนับลู 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทาง ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA 

FORTRESS) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณที่ถกู

สรา้งในราวศตวรรษที่ 4 ในรปูแบบของชริูส ทซิเค อันหมายถึง

รปูแบบที่ไม่มีความสม า่เสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 

สมัยของราชวงศ์อมูัยยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก 

และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ี

การสรา้งเพิ่มเติมขึ้นอีก ซ่ึงต่อมาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึด

ครอง ก็ไดเ้รียกชือ่ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซ่ึง

มีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมา

บางส่วนไดพ้ังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กร้ือ

ท าลาย 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น หรืออาหารจีน 

 น าท่านสู ่โบสถต์รนิีต้ี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มคีวามหมายว่า โบสถพ์ระตรีเอกานภุาพศักดิส์ทิธิ์แห่งกรงุทบิลซีิ 

หรือ อารามซามบีา ชือ่เรียกของคนทอ้งถิ่น เป็นวิหารหลกัของชาวคริสตน์กิายจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซใ์นกรงุทบิลซีิ ก่อสรา้งขึน้ระหว่างปี 

ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สดุอนัดบั 3 ของศาสนสถานในนกิายออรโ์ธดอ๊กซต์ะวนัออกทัว่โลก 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินทบิลิซ่ี 

17.25 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK383 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

18.55 เดนิทางถึง สนามบินอิสตนับลู ประเทศตรุกี เพื่อรอตอ่เคร่ือง 

 

Day8 สนามบินอิสตนับลู – สนามบินสวุรรณภมิู 

01.45 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

15.25 เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

ราคา 

หอ้งพกัเด่ียว 

21 – 28 กรกฎาคม 2565 47,990 27,990 6,500 

11 – 18 สงิหาคม 2565 47,990 27,990 6,500 

08 – 15 กนัยายน 2565 46,990 26,990 6,500 

15 – 22 กนัยายน 2565 46,990 26,990 6,500 

28 ก.ย. – 05 ต.ค. 2565 46,990 26,990 6,500 

 

อตัราค่าบริการส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และ หัวหนา้ทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท 

ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรณุาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลอื 21 

วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วนั หรือราคาโปรโมชัน่ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไมถ่ึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความ

ตอ้งการ) 

3. ท่านที่ตอ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครั้งก่อนท าการออกบัตร

โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ที่เป็น

เพียงการแนะน าเท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนกัท่องเที่ยวไดร้ับการตรวจยืนยนัว่ามเีชือ้โควิด ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิ่มเตมิ (ไมร่วมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทกุประเภท ผูเ้ดินทางตอ้ง

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนีด้ว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ประกนัโควิด-19 ของทางบริษทัฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบริษทัประกนัเท่านัน้เป็นผูพ้ิจารณา 

7. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรือสว่นลดอื่นๆ ได ้

8. อาหารบนเคร่ืองเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 



 



 



 



 



 


