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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิอสิตนับลู     

2 
สนามบนิอสิตนับูล – สนามบนิทบลิซิี ่– ป้อมอนานูร ี– อ่าง
เกบ็น ้าซนิวาล ี– เมอืงกดูาอรู ี    

GUDAURI INN HOTEL  
หรอืเทยีบเท่า  

3 
อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์
เกอร์เกตี้ – เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติส
โคเวล ี–อนุสาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี – เมอืง ทบลิซิ ี

  อาหารจนี 
IVERIA INN HOTEL  
หรอืเทยีบเท่า  

4 
สะพานแห่งสนัติภาพ – ขึน้กระเช้าไฟฟ้าป้อมนารคิาล่า – 
มารดาแห่งจอรเ์จยี – โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี   อาหารไทย 

IVERIA INN HOTEL  
หรอืเทยีบเท่า  

5 
เมอืงกอร ี– เมอืงอพัลสีสคิ – พพิธิภณัฑ์สตาลนิ – เมอืงคู
ไตซ ี– อารามจลีาต ิ– น ้าพุแห่งโคลชสิ    

KUTAISI HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

6 
ถ ้าโพรมเีทยีส – เมืองบาทูม ี– ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าว
เมอืงบาทมู ี    

GOLDEN PALACE 
หรอืเทยีบเท่า  

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

8 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภูม ิ     
** รายการทวัรข์า้งตน้อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมโดยจะค านึงถงึความปลอดภยัและผลประโยนชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั ** 



 
 

  

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 และเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ท่ีคอนเฟิรม์จากเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัร/์เดก็ 
ไม่เอาเตียง  

อายไุม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
พกัเด่ียว 

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

** ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครือ่งบินลด 20,000 บาท/ท่าน ** 
อตัราค่าบริการส าหรบัเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 21 วนั ก่อน
การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอืราคาโปรโมชัน่ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 
เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน า
เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ  (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ประกนัของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัเท่านัน้เป็นผูพ้จิารณา 
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืสว่นลดอื่นๆ ได ้
8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ  

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

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อตัราค่าบริการ 



 
 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินอิสตนับลู 

20.00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู โปรดสงัเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารต้อนรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิ
ใหแ้ก่ท่าน 

23.05 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 
Day2 สนามบินอิสตนับลู – สนามบินทบิลิซ่ี – ป้อมอนานูรี – อ่างเกบ็น ้าซินวาลี – เมืองกดูาอรูี 

05.20 เดนิทางถงึ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรก ีเพื่อรอต่อเครื่อง 
06.40 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK378 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
09.55 เดนิทางถงึ สนามบินทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

รบักระเป๋าสมัภาระ และออกเดนิทางตามโปรแกรม 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็น
สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีก าแพงล้อมรอบและตัง้อยู่ริม
แม่น ้าอรกัวี ที่ตัง้อยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูก
สรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมี
โบสถ์ 2 หลงัที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยงัมหีอคอยที่สูง
ใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่ ท าให้เหน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของ
เ บื้ อ ง ล่ า ง แ ล ะ  อ่ า ง เ ก็ บ น ้ า ซิ น ว า ลี  ( ZHINVALI 
RESERVOIR) และยงัมเีขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่ส าคญัส าหรบั
น าน ้ าที่ เ ก็บ ไว้ส่ ง ต่ อไปยัง เมือ งหลวง  พร้อมบผลิต
กระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกดูาอรีู (GUDAURI) ซึง่เป็นเมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่
ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคม
จนถงึเดอืนมนีาคมของทุกปี ซึง่เป็นช่วงทีส่วยงามและมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั GUDAURI INN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
  



 
 

Day3 อนุสรณ์สถานรสัเซีย&จอรเ์จีย – เมืองคาซเบก้ี – โบสถเ์กอรเ์กต้ี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเว
ลี –อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย – เมือง ทบิลิซี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซีย&จอรเ์จีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่บน
เนินเขา สร้างขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธสิญัญาจอร์จเีอฟสก ีและความสมัพนัธ์ระหว่างสหภาพโซเวยีตและ
จอรเ์จยี จุดชมววินี้ถอืเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งของจอรเ์จยี 
จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI) ซึง่เป็นชื่อเมอืงดัง้เดมิ แต่ปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นชื่อสเตพานทส์มนิดา้ (STEPANTSMINDA) 
หลงัจากนกับุญในนิกายออรโ์ธด๊อกชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสรา้งสถานทีส่ าหรบัจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็นเมอืงเลก็ๆ
ทีต่ัง้อยู่ตามรมิ ฝัง่แม่น ้าเทอรก์ีท้ีม่คีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1 ,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมี
อุณหภูมทิีอ่ยู่ปานกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดหูนาวมอีากาศเยน็และยาวนาน มอีุณหภูมทิีป่ระมาณ -5 
องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเยน็ทีส่ดุ 
น าท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดนิทางไปชมความงามของ โบสถ์
เกอรเ์กต้ี (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมี
อกีชื่อเรยีกกนัว่า ทสมนิดา ซามบีา (TSMINDA SAMEBA) ซึง่เป็นชื่อทีเ่รยีกทีน่ิยมกนั
ของโบสถศ์กัดิแ์ห่งน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของ
คาซเบกี ้ซึง่เป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจยีร ์หมิะขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
(การเดนิทางโดย 4WD มายงัสถานทีแ่ห่งนี้ ขึน้อยู่กบัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ย
หมิะทีป่กคลุมอยู่ และการเดนิทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้ขอสงวนสทิธิไ์ม่มกีารคนืค่าใชจ่้ายในกรณี
เดนิทางไมไ่ดเ้นื่องจากสภาพอากาศ)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตัง้อยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวดัคาร์ทลี่ทางด้าน
ตะวนัออกของจอรเ์จยีเมอืงนี้นับว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบนัเป็นศนูยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้  
และเทยีนิตีม้ปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 20,000 คนเนื่องจากมโีบราณสถานทางดา้นประวตัศิาสตรม์ากมายหลายแหง่จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 
น าท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบ
ของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้
ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกนัคอืแม่น้ามคิวารแีละแม่น้าอ
รกัวแีละถ้ามองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคต้าไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตี
เคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครอง
ดนิแดนในบรเิวณน้ีตัง้แต่400ปีก่อนครสิตกาลจนถงึราวครสิตศ์ตวรรษ ที ่5 

 
 

  



 
 

 น าท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึง่เป็นโบสถ์อกีแห่งหนึ่งทีอ่ยู่ในบรเิวณของมตสเคต้าทีม่รีูปแบบของ
จอรเ์จยีออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที1่1 โบสถแ์ห่งน้ีถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนิก
ชาวจอรเ์จยี ชื่อ ARSUKISDZE มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศอกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมา
นับถอืศาสนาครสิต์ และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่
ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 
น าท่านเดนิทางสู ่อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย (THE CHRONICLE OF 
GEORGIA) มลีกัษณะเป็นแท่งหนิสดี าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆ ทีส่ื่อ
ถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยซุราป สถาปนิกชื่อดงั
ก่อสรา้งเมื่อปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่
ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนัน่คอื ส่วนล่างสุดเกี่ยวกบัพระคมัภีร์
ของศาสนาครสิต์ ส่วนกลางเกีย่วกบัเรื่องของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จยี 
และส่วนบนเกี่ยวกบัเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมววิ
เมอืงจากมุมสงูไดจ้ากสถานทีแ่ห่งนี้ 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าครูา (KURA) หรอืเรยีกว่า แม่น ้า
มตควาร ี(MTKVARI) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากร 1,093,000 คน เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตงั จอร์
กาซาล ี(VAKHTANG GORGASALI) กษตัรยิจ์อรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้่อตัง้เมอืงนี้ขึน้ในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศนูยก์ลาง
การท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมี
บทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัทวี
ยุโรปกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูอาหารจนี 
ทีพ่กั IVERIA INN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
  



 
 

Day4 สะพานแห่งสนัติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอรเ์จีย – โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตบูานี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกบั สะพานแห่งสนัติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) สะพานที่ทอดยาวเหนือแม่น ้าคูราได้รบัค าสัง่จากศาลากลางเมอืงท
บลิซิใีห้สร้างลกัษณะการออกแบบร่วมสมยัที่เชื่อมเมอืงเก่าทบลิซิกีบัเขตใหม่ ออกแบบโดยชาวอติาลี่ ซึ่งสะพานประกอบด้วยแสงไฟกว่า 
10,000 ดวงและจะเปิดในตอนกลางคนื 
น าท่ าน เดินทาง  ขึ้นกระเ ช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  (NARIKALA 
FORTRESS) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซึง่เป็นป้อมโบราณทีถู่กสรา้งในราว
ศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความ
สม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้ี
การก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี และต่อมาในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.
1089-1125) ได้มกีารสร้างเพิม่เตมิขึน้อกี ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เขา้
มายดึครอง กไ็ด้เรยีกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นารนิ กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมี
ความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (LITTLE FORTRESS) ราคาทวัร์รวมกระเช้า
ไฟฟ้า 1 ขา 

 

น าท่านถ่ายรูป มารดาแห่งจอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA) อนุสาวรีย์สัญลักษณ์
ส าคญัที่ตัง้ตระหง่านอยู่ใจกลางเมอืงราวกบัก าลงัเฝ้ามองผูค้น มอีกีชื่อหนึ่งคอื มารดาคาร์
ทลสิ และ คารท์ลสิ เดดา เป็นประตมิากรรมทีต่ัง้อยู่บนยอดเยาโซโลลากเีพื่อฉลองทีท่บลิซิี
ครบครอบ 1,500 ปี 
น าท่านถ่ายรูปกับ โรงอาบน ้าโบราณ อะบาโนตูบานี (ABANOTUBANI SULFUR 
BATHS) ดว้ยความทีเ่มอืงทบลิซินีัน้มบี่อน ้าพุรอ้นเป็นจ านวนมาก แต่โรงอาบน ้าแห่งนี้เป็น
โรงอาบน ้าโบราณแห่งนี้ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรบัแช่น ้าพุรอ้น ทีม่สี่วนผสมของแร่ก ามะถนั ซึง่
เชื่อกนัว่าในน ้าพุรอ้นมแีร่ธาตุต่าง ๆ ทีช่่วยก าจดัของเสยีและท าใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่ โรง
อาบน ้ารอ้นแห่งนี้ไดเ้ปิดใหบ้รกิารมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบนัยงัคงเปิดใหบ้รกิารกนัอยู่ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 

 
 



 

 
 

น าท่านสู ่โบสถต์รีนิต้ี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มคีวามหมายว่า โบสถพ์ระตรเีอกานุภาพศกัดิส์ทิธิแ์หง่กรุงทบลิซิ ีหรอื 
อารามซามบีา ชื่อเรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลกัของชาวครสิตน์ิกายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอ็กซใ์นกรุงทบลิซิ ีก่อสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.1995 
-2004 ใหญ่ทีส่ดุอนัดบั 3 ของศาสนสถานในนิกายออรโ์ธด๊อกซต์ะวนัออกทัว่โลก 
น าท่านเดนิทางสู่ ชาเดอน่ีสตรีท (SHARDENI STREET) ตัง้อยู่ที่
เมอืงบลิซิี่ ประเทศจอรเ์จยี เป็นถนนเมอืงเก่าทีเ่ป็นแหล่งศูนยร์วม
ทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศตวรรษที ่9 ซึง่เป็นถนนใหญ่
ของเมืองที่มีชื่อเสยีง และกลิ่นไอแบบยุโรป อาคารที่สร้างขึ้นที่มี
รปูร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง ปัจจุบนัถนนสายนี้เตม็ไปดว้ยร้านคา้ 
รา้นอาหารพืน้เมอืง รา้นกาแฟ สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มากมาย 

 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูอาหารไทย 
ทีพ่กั IVERIA INN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
 

 
 
  

  



 
 

Day5 เมืองกอร ี– เมืองอพัลีสสิค – พิพิธภณัฑส์ตาลิน – เมืองคไูตซี – อารามจีลาติ – น ้าพแุห่งโคลชิส 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) เป็นเมอืงแห่งประวตัศิาสตร ์เป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” อดตีผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุ 
ค.ศ 1920-1950 (ระยะทางประมาณ 90 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
น าท่านชม เมืองอพัลีสสิค (UPLISTSIKHE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึ่งในเมอืงถา้เก่าแก่ของจอรเ์จยี มมีานานแลว้กว่า 3000 
ปีก่อน ในอดตีช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง เมอืงนี้เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงทีเ่มอืงนี้มคีวามเจรญิสดุขดีคอืในช่วงคริสต
วรรษที9่ ถงึ 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงครสิตศต์วรรษที1่3 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไปท่ านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่ี
หอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ (PAGAN) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิชูาไฟซึง่เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้ ก่อนทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้
มายงัมหีอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิต์ทีส่ร้างขึน้ในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 9 ด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างโดยตดัหนิและ
เจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม พิพิธภณัฑส์ตาลิน (MUSEUM OF STALIN) เป็นสถานทีบ่อกเรื่องราวของ โจเซฟ สตาลนิ อดตีผูน้ าสหภาพโซเวยีต ซึง่จอรเ์จยี

คอืหนึ่งในประเทศในการปกครองของโซเวยีตเมื่อในอดตี พพิธิภณัฑอ์าคารเก่าจ าลองบรรยากาศสมยัทีท่่านยงัคงมชีวีติอยู่  สิง่ของเครื่องใช้ 
โต๊ะท างาน ภาพถ่าย และรวบรวมชวีประวตัต่ิางๆ ของโจเซฟ สตาลนิ ตัง้แต่เกดิจนกระทัง่เสยีชวีติ ภายในบรเิวณพพิธิภณัฑ์ ยงัมบีา้นทีท่่าน
เคยใช้ชวีติในวยัเดก็ มรีถไฟที่ท่านเคยใชง้าน เหมอืนพพิธิภณัฑท์ี่มชีวีติ ได้ทัง้ความรู้ ได้ทัง้ความรูส้กึ เป็นอกีหนึ่งสถานทีน่่าสนใจเมื่อมา
จอรเ์จยี 
น าท่านสู่เมอืงโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) ที่เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซสิหรอือาณาจกัรจอร์เจยีนโบราณ เมื่อสมยั
ครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 (ระยะทางประมาณ 180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมงครึง่) 
จากนัน้น าท่านสู่แหล่งมรดกโลกด้านวฒันธรรมของจอรเ์จยีแห่งแรก อารามจีลาติ 
(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมอืงถูกค้นพบในช่วงครสิต์ศตวรรษ ที่ 
12 ซึ่งทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1994 ภายใน
บรเิวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคอืโบสถเ์ซนต์นิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ์
เซนต์ จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มีภาพเขยีนสเีฟรสโก เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครสิตศ์าสนาทีส่วยงาม และยงัคงอยู่ใน สภาพสมบรูณ์ และพาท่านไปอกีหนึ่งสถานที่
ส าคญัทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

 

น าท่านถ่ายรปูกบั น ้าพแุห่งโคลชิส (COLCHIS FOUNTAIN) เป็นน ้าพุแลนดม์ารก์ส าคญัของเมอืงคไูตซ ีตัง้อยูท่ีจ่ตุรสักลางเมอืง ชื่อน ้าพุโค
รชสิสบืเนื่องมากจากการใชเ้ครือ่งประดบัโบราณของชาวโคลเชยีน ทีม่อียู่ในพพิธิภณัฑจ์รงิกว่า 30 ชิน้ มาขยายแบบแลว้ดไีซน์เป็นน ้าพุ เช่น
มา้คู่บนสดุของยอดน ้าพุไดถ้อดแบบมาจากต่างหขูองชาวโคลเชีย่นยุคนัน้ ท าใหน้ ้าพแุหง่นี้มทีัง้เรื่องราว และความสวยงามทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั KUTAISI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



 
  

Day6 ถ า้โพรมีเทียส – เมืองบาทูมี – ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ ถ ้าโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ ้าโพรเมอุสเป็นหนึ่งในสิ่ง
มหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองจอรเ์จยีและเป็นหนึ่งในถ ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกและมแีม่น ้า
ใต้ดนิมากมาย มนัถูกค้นพบในปี 1984 คุณสมบตัิที่เป็นเอกลกัษณ์ของมนัรวมถึง
ความหลากหลายของหอ้งโถงและความหลากหลายของภูมทิศัน์ มสีีช่ ัน้ทีแ่ตกต่างกนั
เกดิขึน้ในช่วงต่าง ๆ ของการพฒันาของโลกและนักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางผ่าน
ดินแดนประวัติศาสตร์ด้วยการเดินเท้าหรือในเรือ ถ ้าโพรเมอุสเป็นหนึ่งในถ ้า
ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในโลกและมหีนิงอกหนิยอ้ยหนิทรายม่านน ้าตก
หนิถ ้าแม่น ้าใต้ดนิและทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถ ้าทัง้หกนัน้มคีวามแตกต่าง
กันอย่างมากจากสเกลและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของหินที่กลายเป็นหินที่พบ
ภายใน  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  
น าท่านเดนิทางสู ่เมืองบาทูมี (BATUMI) เมอืงนี้ตัง้อยู่บนรมิะเล บนชายฝัง่ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอตัจารา เป็นสาธารณรฐั
อสิระที่ปกครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวนัตกของประเทศจอร์เจยี เมอืงบาทูม ิเป็นเมอืงทีม่ที่าเรอืส าคญั ขนาดใหญ่ (ระยะทางประมาณ 150 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
น าทุกท่าน ล่องเรอืในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทมีู (BLACK SEA) เหตุทีไ่ดช้ื่อว่าทะเลด ากเ็พราะดนิโคลนชายฝัง่ ดนิทรายชายหาดของ
ทะเลแห่งนี้เป็นสดี า อนัเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชมความงามของอ่าวเมอืงบาทมู ิ(ประมาณ 30นาท)ี 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั GOLDEN PALACE ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
  

 



 
 

Day7 อนุสรณ์แห่งความรกัอาลีและนีโน่ – ย่านเมืองเก่า – เมโทร ซิต้ี มอลล ์– สนามบินบาทูมี – สนามบินอิสตนับลู 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 
น าท่ า นชม  อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนี โ น่  (ALI AND NINO MOVING 
SCULPTURES) รูปปั้นสูง 8 เมตร ริมทะเลด าที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อ
แสดงถงึความรกัหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพระหว่างประเทศ
จอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 
น าท่านชอ้ปป้ิงที ่THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ทีท่อดยาวไปตามรมิอ่าวทะเลด ื
และเตม็น าท่านชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ชมจตุรสัเปียเซซ่า PIAZZA 
SQUARE สร้างขึน้ในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รบัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาว
จอร์เจีย VAZHA ORBELADZE สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและ
จนิตนาการนิทานท าใหเ้มอืงนี้มคีวามน่ารกั 
 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนู คาชาปรู ีขนมปังหน้าชสี 
 น าทุกท่านชอ้ปป้ิงทีห่า้ง เมโทร ซิต้ี มอลล ์(METRO CITY MALL) หา้งใหญ่ประจ าเมอืง เพื่อเลอืกซือ้สิน้คา้ราคาถูกไปดว้ยรา้นอาหาร และ

คาเฟ่มากมาย ใหล้กูคา้ไดผ้่อนคลายและถ่ายรปูตามอธัยาศยั  
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่สนามบินบาทูมี เพื่อเดนิทางกลบัประเทศ 

20.55 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK393 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

22.00 เดนิทางถงึ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรก ีเพื่อรอต่อเครื่อง 
 
Day8 สนามบินอิสตนับลู – สนามบินสวุรรณภมิู 

01.45 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.25 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 
 
  

 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

