
 
 

 
 

  

      รหสัโปรแกรม : 27290 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบาห์เรน    
RAMADA BAHRAIN HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

2 สนามบินบาห์เรน – สนามบินทบิลิซ่ี – ชาเดอนี่สตรีท    
IVERIA INN HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บ
น้ำซินวาลี - คาซเบกี้ (พักบนคาซเบกี้)    

PORTA CAUCASIA HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

4 
รูมคาซเบกี ้ โฮเทล – นั ่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี ้ – เมืองกูดาอูรี – 
อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ-กูดาอูรี    

IVERIA INN HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้ม
รสไวน์ควาเรลี    

IVERIA INN HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

6 
เม ืองมิทสเคต้า – ว ิหารจวารี – ว ิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์
ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – โบสถ์ตรีนิต้ี   ไทย 

IVERIA INN HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

7 
สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่ง
จอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – สนามบินทบิลิซ่ี – สนามบิน
บาเรนห์ 

 จีน   

8 สนามบินสุวรรณภูมิ     

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยนชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก ** 



 

 
 

BKK  BAH BAH  TBS 

  
GF153 15.55 19.10 GF081 09.40 16.35 

TBS  BAH BAH  BKK 

  
GF082 17.20 19.20 GF152 22.20 09.30+ 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทที่คอนเฟิร์มจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์/เด็ก 
ไม่เอาเตียง  

อายุไม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
พักเดี่ยว 

14 – 21 เมษายน 2566 59,990 58,990 11,900 
** ราคาทัวร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบินลด 20,000 บาท/ท่าน ** 

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

 
สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 
4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา 
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ 
8. อาหารบนเครื่อง โรงแรมที่พักคืนแรก เป็นไปตามเงื่อนไข และนโยบายของสายการบินเป็นผู้กำหนด 
  

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 6 คืน : โดยสายการบิน GULF AIR (GF) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบาห์เรน 

13.00 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตป้ายรับคณะ และพบเจ้าหน้าท่ี ทีค่อยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
15.55 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินท่ี GF153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
19.10 เดินทางถึงสนามบิน สนามบินบาห์เรน นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักรับรองโดยสายการบินเพื่อรอต่อเครื่องสู่

ประเทศจอร์เจีย 
ที่พัก RAMADA BAHRAIN HOTEL  

- เนื่องจากโรงแรมที่พักเป็น COMPLEMENTARY จากสายการบิน เง่ือนไขเป็นไปตามนโยบายของสายการบินเป็นผู้กำหนด 
- โปรดแต่งกายสุภาพก่อนเข้าประเทศบาห์เรน และเตรียมสัมภาระสำหรับค้างคืนสำหรับ 1 คืน 

 

Day2 สนามบินบาห์เรน – สนามบินทบิลิซ่ี – ชาเดอนี่สตรีท 

07.00 เดินทางสู่ สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน เพื่อต่อเครื่องสู่ประเทศจอร์เจียร์ 
09.40 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี ่ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน GULF AIR เท่ียวบินที่ GF081 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
16.35 เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า

สัมภาระ และออกเดินทางตามโปรแกรม 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

นำท่านเดินทางสู่ ชาเดอนี่สตรีท (SHARDENI STREET) ตั้งอยู่ที่เมืองบิลิ
ซี่ ประเทศจอร์เจีย เป็นถนนเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและ
วัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศตวรรษที่ 9 ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียง 
และกลิ่นไอแบบยุโรป อาคารที่สร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง 
ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟ 
สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย 

 

ที่พัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 



 
 
Day3 เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี - คาซเบกี้ (พักบนคาซเบกี้ 1 คืน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ 
เป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค 
ค.ศ 1920-1950  
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) เป็นสถานที่
บอกเรื่องราวของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำสหภาพโซเวียต ซึ่งจอร์เจียคือ
หนึ่งในประเทศในการปกครองของโซเวียตเมื่อในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคาร
เก่าจำลองบรรยากาศสมัยที่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่ สิ่งของเครื่องใช้ โต๊ะ
ทำงาน ภาพถ่าย และรวบรวมชีวประวัติต่างๆ ของโจเซฟ สตาลิน ตั้งแต่
เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ ยังมีบ้านที่ท่านเคยใช้
ชีวิตในวัยเด็ก มีรถไฟที่ท่านเคยใช้งาน เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ได้ทั้ง
ความรู้ ได้ทั้งความรู้สึก เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีน่าสนใจเมื่อมาจอร์เจีย 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชม เมืองอัพลีสสิค (UPLISTSIKHE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึ่งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน 
ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่9 ถึง 11
ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไปท่านจะได้พบกับศาสนสถานท่ีมีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพ
เก้น (PAGAN) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟซึ่งเป็นลัทธิของคนในแถบนี้ ก่อนท่ีศาสนาคริสต์จะเข้ามายังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์
เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างโดยตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นท่ีอยู่ 

  



 
 
นำท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่
ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี 
ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ้นให้เป็น
ป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูก
สร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำ
ให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน้ำ
ซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานท่ี
ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมบผลิต
กระแสไฟฟ้าอีกด้วย 

 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อสเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลังจาก
นักบุญในนิกายออร์โธด๊อกช่ือ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานท่ีสำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริม ฝั่ง
แม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1 ,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมี
ความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็น
เดือนที่หนาวเย็นที่สุด 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก PORTA CAUCASIA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  
  



 
 
Day4 รูมคาซเบกี้ โฮเทล – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ-กู

ดาอูรี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ รูมคาซเบกี้ โฮเทล (ROOMS KAZBEGI HOTEL) เป็นโรงแรมกลางหุบเขาคาซเบกี้ที่น่ังท่องเที่ยวต่างพากันมาเช็คอิน เพราะว่าวิว
ของโรงแรมจะมองเห็นวิวเทือกเขาสวยงาม ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ท่ีดีที่สุดของเมืองก็ว่าได้ อิสระท่านนั่งจิบกาแฟยามชาว เพลินเพลินไปกับธรรมชาติ 
นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นการ นั่งรถ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ้นใน
ราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็นช่ือท่ีเรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่
ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ หิมะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 
(การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มี
การคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความ
สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเ ดือน
เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 

 
  

นำท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA 
FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา 
สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์
จีเอฟสกี และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนี้
ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย 

 

 
  



 
 
นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ-กูดาอูรี (KOBI-GUDAURI CABLE CARS) เป็นกระเช้าไฟฟ้าของเมืองกูดาอูรี เป็นกระเช้าวสายเดียวแบบ Gondola 
บรรทุกได้ประมาณ 10 ท่าน/เที่ยว โดยสถานีหลักอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร และจุดสูงสุดของสถานีมีความสูงอยู่ท่ี 2,500 เมตร 
ระยะทางประมาณเกือบ 3 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับวิวของเทือกเขาบนกระเช้าไฟฟ้าแบบ 360 องศา *หมายเหตุ: กรณีกระเช้าปิด หรือมีเหตุ
สุดวิสัยที่ไม่สามารถขึ้นได้ ขอสงวนสิทธ์ิไม่การคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงรายการเนื่องจากบริษัทได้ชำระค่าบริการล่วงหน้าให้กับตัวแทนเรียบร้อยก่อน
การเดินทางแล้ว หิมะบนเทือกเขาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองทบิลิซี่ (TBILISI)  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

Day5 เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากิ (SIGHNAGHI) เป็นเมืองที่มีหมู่บ้านเล็ก
น่ารักบนเนินเขา และเป็นเมืองป้อมปราการในศตวรรษที่ 17 สามารถช่ืน
ชมกับภูมิทัศน์ตระการตาของเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างใกล้ชิด รวมถึง
สถาปัตยกรรมและสสีันของบ้านเรือนตามเนินเขา ทำให้เมืองไซห์นากีเป็น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รัก และได้รับอีกสมญานามว่า นครแห่ง
ความรัก  
ท่านจะได้เห็นแนว กำแพงเมืองโบราณ (SIGHNAGHI CITY WALL) ที่
เหลืออยู่ และตัวเมืองเก่า นอกจากน้ันไซห์นากียังเป็นศูนย์กลางทาศิลปะ
ของพวกช่างฝีมือแขนงต่างๆ เช่นเดียวกับชื่อเสียงด้านการทำไร่องุ่นซึ่งมี
กำลังการผลิตไวน์ได้ถึง 70% ของประเทศ 

 



นำท่านชม อารามบอดบี (BODBE MONASTERY) ในจอร์เจียสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการเปลี่ยนคนทั้งประเทศไปนับถือศาสนาคริสต์นำโดยกษัตริย์ 
Mirian ที่ 3 แห่งราชวงศ์ IBeria แห่ง Saint Nino ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงามและหลมุฝงัศพของ San Nino แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป
ด้านใน 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองควาเรลี (KVARELI) เป็นเมืองเล็กๆ ของแคว้นคาเคติ  
ที่ช่ือเมืองนั้นแปลว่า ไวน์ บอกแค่น้ีก็คงพอจะเดาได้ว่า ที่น่ีเป็นแหลง่ผลิตไวน์ท่ีสำคญัของจอร์เจียร์  
ให้ท่านได้ ลิ้มรสไวน์ควาเรลี (WINE TESTING) ที่ข้ึนช่ือหากถูกใจท่านก็สามารถเลือกซื้อเป็นของ  
ฝากได้อีกด้วย จากน้ันนำท่านเดินทางกลับเมืองทบิลิซ ี

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

Day6 เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – โบสถ์ตรีนิตี้ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของ
จอร์เจียเมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี้มีประชากร
อาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.
1994 
นำท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของ
คริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกท่ีถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขา
ที่มีแม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารีและแม่น้าอรักวีและถ้ามอง
ออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของ
ไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่400ปี
ก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษ ที่ 5 

 
 

  



นำท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจีย
ออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ 
ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางที่ทําให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้
ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย  ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเดินทางสู ่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF 
GEORGIA) มีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ที่สื่อถึง
เรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยซุราป สถาปนิกช่ือดังก่อสร้างเมื่อ
ปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่ง
เรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ 
ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จาก
สถานท่ีแห่งนี้ 

 

นำท่านสู่ โบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายวา่ โบสถ์พระตรเีอกานุภาพศักดิส์ิทธ์ิแห่งกรุงทบิลซิี หรือ อาราม
ซามีบา ช่ือเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวครสิต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซ ีก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่
ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนกิายออร์โธด๊อกซต์ะวันออกทั่วโลก 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารไทย 
ที่พัก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

Day7 สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – 
สนามบินทบิลิซ่ี – สนามบินบาเรนห์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) สะพานท่ีทอดยาวเหนือแม่น้ำคูราได้รับคำสัง่จากศาลากลางเมืองทบิลิซีให้สรา้ง
ลักษณะการออกแบบร่วมสมัยที่เชื่อมเมืองเก่าทบิลิซีกับเขตใหม่ ออกแบบโดยชาวอิตาลี่ ซึ่งสะพานประกอบด้วยแสงไฟกว่า 10,000 ดวงและจะเปิดใน
ตอนกลางคืน 

 
  



นำท่านเดินทาง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ให้ท่านได้ชม
ป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อัน
หมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัย
ยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.1089-
1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกช่ือ
ป้อมแห่งนี ้ว ่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึ ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE 
FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลาย 

 

นำท่านถ่ายรูป มารดาแห่งจอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA) 
อนุสาวรีย์สัญลักษณ์สำคัญที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองราวกับ
กำลังเฝ้ามองผู้คน มีอีกช่ือหน่ึงคือ มารดาคาร์ทลิส และ คาร์ทลิส เด
ดา เป็นประติมากรรมที่ตั้งอยู่บนยอดเยาโซโลลากีเพื่อฉลองที่ทบลิิซี
ครบครอบ 1,500 ป ี
นำท ่ านถ ่ ายร ูปก ั บ  โ รงอาบน ้ ำ โบราณ อะบาโนต ูบานี  
(ABANOTUBANI SULFUR BATHS) ด้วยความที่เมืองทบิลิซีนั้นมี
บ่อน้ำพุร้อนเป็นจำนวนมาก แต่โรงอาบน้ำแห่งนี ้เป็นโรงอาบน้ำ
โบราณแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อน ที่มีส่วนผสมของแร่
กำมะถัน ซึ่งเช่ือกันว่าในน้ำพุร้อนมีแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ช่วยกำจัดของเสีย
และทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง โรงอาบน้ำร้อนแห่งนี้ได้เปิดให้บริการ
มาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการกันอยู่ 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูอาหารจีน 
 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินทบิลิซ่ี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

17.20 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาเรนห์ ประเทศบาเรนห ์โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินท่ี GF082 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
19.20 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศบาห์เรน เพื่อรอต่อเครื่อง 
 
22.20 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินท่ี GF152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 

Day8 สนามบินสุวรรณภูมิ 

09.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 

 
 



 



 



 



 



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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