
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตนับูล     

2 

สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – ล่องเรือใน

ทะเลดาํชมอ่าวเมืองบาทูมี – ยา่นเมืองเก่า – รูปปั้นอาลีและนีโน่ – เม

โทร ซิต้ี มอลล ์

   

ELEGANCE HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

3 เมืองคูไตซี – มหาวิหารบากราติ – ถํ้าโพรมีเทียส – อารามจีลาติ    

TSKALTUBO PLAZA 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

4 เมืองกอรี – พิพิธภณัฑส์ตาลิน – เมืองอพัลีสสิค – ทบิลิซี    
BROSSE GARDEN HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

5 
ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บนํ้ าซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถาน

รัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบก้ี – โบสถเ์กอร์เกต้ี  
   

BEST WESTERN GUDAURI 

HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

6 
เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์

ประวติัศาสตร์จอร์เจีย – อิส พอยต ์มอลล ์
   

BROSSE GARDEN HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

7 
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิต้ี – สนามบินทบิลิซ่ี – 

สนามบินอิสตนับูล 
    

8 สนามบินอิสตนับูล – สนามบินสุวรรณภูม ิ     



 
 

Day1   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอสิตันบูล 

20.00 นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจา้หนา้ที่คอยให้การตอ้นรับพร้อมอาํนวย

ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

23.00 นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน เคร่ือง) 

 

Day2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – รูปปั้นอาลี

และนีโน่ – เมโทร ซิตี ้มอลล์ 

05.15   เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอต่อเคร่ือง 

06.55 นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาทูมี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK390 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

09.40   เดินทางถึง สนามบินบาทูมี ประเทศจอร์เจีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี (BATUMI) เมืองน้ีตั้งอยู่บนริมะเล บนชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลดาํ เป็นเมืองหลวง

ของอตัจารา เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวนัตกของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูมิ เป็นเมืองที่มี

ท่าเรือสาํคญั ขนาดใหญ ่

นาํทุกท่าน ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุที่ไดช่ื้อว่าทะเลดาํก็เพราะดินโคลนชายฝ่ัง ดิน

ทรายชายหาดของทะเลแห่งน้ีเป็นสีดาํ อนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินชมความงามของ

อ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) นาํท่านช้อปป้ิงที่ THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ท่ีทอดยาวไปตามริมอ่าว

ทะเลดื และเต็มไปดว้ยร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย ให้ลูกคา้ไดผ่้อนคลายและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 



 

 

นาํท่านชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA 

SQUARE สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ

ดังชาวจอร์เจีย VAZHA ORBELADZE สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบ

ผสมผสานและจินตนาการนิทานทาํให้เมืองน้ีมีความน่ารัก 

นาํท่านชม รูปปั้นอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) 

รูปปั้นสูง 8 เมตร ริมทะเลดาํที่สามารถเคลื่อนไหวได ้สร้างขึ้นเพ่ือแสดงถึงความ

รักหนุ่มสาวต่างเช้ือชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศ

จอร์เจียและอาร์เซอไบจานดว้ย 

นาํทุกท่านช้อปป้ิงที่ห้าง เมโทร ซิตี้ มอลล์ (METRO CITY MALL) ห้างใหญ่

ประจาํเมือง เพ่ือเลือกซ้ือส้ินคา้ราคาถูก 

 

คํ่า      อิสระอาหารเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 

ที่พกั ELEGANCE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day3  เมืองคูไตซี – มหาวิหารบากราติ – ถํา้โพรมีเทียส – อารามจีลาติ 

เชา้                    บริการอาหารเชา้ ณ ห้องาอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ที่ เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของ

อาณาจกัรโคลซิสหรืออาณาจกัรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13  

นาํท่านสู่ มหาวิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ที่แสนสวยงามตั้งอยูบ่นเนินเขา UKIMERIONI ท่าน

สามารถมองเห็นทศันียภาพที่สวยงามไดโ้ดยรอบ 

เที่ยง             บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

 

 



 

 

 

นาํท่านสู่ ถํ้าโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถํ้ าโพรเมอุสเป็นหน่ึงใน

ส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติของจอร์เจียและเป็นหน่ึงในถํ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

และมีแม่นํ้าใตดิ้นมากมาย มนัถูกคน้พบในปี 1984 คุณสมบติัท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของมนัรวมถึงความหลากหลายของห้องโถงและความหลากหลายของภูมิทศัน์ 

มี ส่ีชั้ นที่ แตกต่างกัน เกิดขึ้ นในช่วงต่าง ๆ ของการพัฒ นาของโลกและ

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านดินแดนประวติัศาสตร์ดว้ยการเดินเทา้หรือ

ในเรือ ถํ้าโพรเมอุสเป็นหน่ึงในถํ้าท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมมากที่สุดในโลก

และมีหินงอกหินยอ้ยหินทรายม่านนํ้ าตกหินถํ้ าแม่นํ้ าใต้ดินและทะเลสาบ

หลายชนิด กระจุกของถํ้าทั้งหกนั้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมากจากสเกลและ

รูปทรงที่เป็นเอกลกัษณ์ของหินที่กลายเป็นหินที่พบภายใน  

 

จากนั้นนาํท่านสู่แหล่งมรดกโลกดา้นวฒันธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจี

ลาติ (GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมืองถูกค้นพบในช่วง

คริสตศ์ตวรรษ ที่ 12 ซ่ึงทางองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี

ค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (ST. 

NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มีภาพเขียนสีเฟ

รสโก เล่าเร่ืองราวเก่ียวกับคริสต์ศาสนาที่สวยงาม และยงัคงอยู่ใน สภาพ

สมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหน่ึงสถานที่สําคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลก 

 

คํ่า     บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

ที่พกั TSKALTUBO PLAZA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day4  เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – เมืองทบิลิซี 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีต

ผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยคุ ค.ศ 1920-1950 

นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ที่ไดร้วบรวมเร่ืองราวและส่ิงของเคร่ืองใชข้อง ท่านสตาลิน 

ตั้งแต่สถานที่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

เที่ยง               บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

นาํท่านชม เมืองอัพลีสสิค (UPLISTSIKHE) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) หน่ึงในเมืองถา้เก่าแก่ของจอร์เจีย มี

มานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยคุโบราณก่อนยคุกลาง เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และ

ช่วงที่เมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่9 ถึง 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์

ตวรรษที่13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไปท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น 

(PAGAN) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซ่ึงเป็นลทัธิบูชาไฟซ่ึงเป็นลทัธิของคนในแถบน้ี ก่อนท่ีศาสนาคริสต์จะเขา้มายงั

มีห้องต่างๆ ซ่ึงคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้าง

โดยตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นที่อยู ่

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าคูรา 

(KURA) หรือเรียกว่า แม่นํ้ ามตควารี (MTKVARI) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเน้ือที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมี

ประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (VAKHTANG GORGASALI) กษตัริย์จอร์เจียแห่ง

คาร์ตลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ีขึ้นในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการทาํอุตสาหกรรม สังคมและ

วฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยงัมี

บทบาทสําคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตดั

ระหว่างทวีปเอเชียกบัทวียโุรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย 

คํ่า               บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ที่พกั BROSSE GARDEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day5 ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บนํ้าซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – 

เมือง ทบิลิซี 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสร้างอนัเก่าแก่

มีกาํแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่ริมแม่นํ้ าอรักวี ที่ตั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.

ซ่ึงถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัที่

ถูกสร้างไดอ้ย่างงดงามและยงัมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทาํให้เห็นภาพ

ทิ ว ทัศ น์ อัน ส วยงาม ข อ งเบื้ อ งล่ างแ ล ะ  อ่ าง เก็ บ นํ้ า ซิ น ว าลี  (ZHINVALI 

RESERVOIR) และยงัมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานที่ที่สําคัญสําหรับนํานํ้ าที่ เก็บไว้ส่ง

ต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองสาํหรับสกีรีสอร์ทที่มีช่ือเสียงที่ตั้งอยูบ่ริเวณที่ราบเชิงเขาของ

เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งที่พกัผ่อนเล่นสกี

ของชาวจอร์เจียท่ีจะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่

ตลอดเวลา  

นําท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์

สถานหินโคง้ขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี 

และความสัมพนัธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวน้ีถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของจอร์เจีย

  

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนมาเป็นช่ือสเตพานท์สมินดา้ 

(STEPANTSMINDA) หลงัจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกช่ือ สเตฟาน ไดม้าพาํนักอาศยัและก่อสร้างสถานที่สาํหรับ

จาํศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยูต่ามริม ฝ่ังแม่นํ้าเทอร์ก้ีที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่

บนความสูงจากระดบันํ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความช้ืนและแห้งแลง้ที่

ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเยน็และยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคม

ซ่ึงเป็นเดือนที่หนาวเยน็ที่สุด 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจ๊ีบ 4WD เพ่ือเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี ้

(GERGETI TRINITY CHURCH) ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียก

กนัว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซ่ึงเป็นช่ือที่เรียกที่นิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิ

แห่งน้ีสถานที่แห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ังขวาของแม่นํ้ าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบก้ี ซ่ึงเป็น

ไฮไลทข์องประเทศจอเจียร์ หิมะขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ 

(การเดินทางโดย 4WD มายงัสถานที่แห่งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิด

กั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางให้มากที่สุด ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทาง

ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ) 

(วิวของภูเขาหิมะขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละปีอาจแตกต่างกนั) 

 

คํ่า     บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรมเมนูบุฟเฟ่ต ์(อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่บัการจดัการของโรงแรม) 

   ที่พกั BEST WESTERN GUDAURI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

 

  

   

Day6  เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – อิส พอยต์ มอลล์ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจงัหวดั

คาร์ทลี่ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจียเมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบันเป็น

ศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิ ต้ีมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คนเน่ืองจากมี

โบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 

นาํท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซ่ึงเป็นโบสถ์อีกแห่งหน่ึงที่อยู่ในบริเวณ

ของมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทาง

ศาสนาที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสอง

ของประเทศอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางที่ทาํให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนา

คริสต์มาเป็นศาสนาประจาํชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ

ประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

นาํท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์โธ ด๊อกที่

ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่นา้สองสายไหลมาบรรจบกนัคือแม่นา้มิควารี

และแม่น้าอรักวีและถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณที่กวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัร

ของไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาลจนถึง

ราวคริสตศ์ตวรรษ ที่ 5 

 

 

 

 



 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มี

ลกัษณะเป็นแท่งหินสีดาํขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ที่ส่ือถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศ

จอร์เจีย สร้างขึ้นโดยซุราป สถาปนิกช่ือดงัก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละ

แท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเก่ียวกบัพระคัมภีร์

ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเก่ียวกบัเร่ืองของขา้ราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเก่ียวกบั

เหตุการณ์สาํคญัต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงไดจ้ากสถานที่แห่งน้ี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อิสระท่านช้อปป้ิงที่ อิส พอยต์ มอลล์ (EAST POINT MALL) เป็นแหล่งซ้ือของฝากต่างๆของเมืองทบิลิซี มีทั้งขนม 

ของที่ระลึก เส้ือผา้ เคร่ืองประกบัของจอร์เจียมากมาย 

คํ่า           อิสระอาหารคํ่าเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 

                        ที่พกั BROSSE GARDEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day7   ขึน้กระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี ้– สนามบินทบิลิซ่ี – สนามบินอิสตันบูล 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทาง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ให้ท่าน

ไดช้มป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชู

ริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสมํ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 

สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดไดม้ีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของ

กษตัริยเ์ดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ีการสร้างเพ่ิมเติมขึ้นอีก ซ่ึงต่อมาเมื่อพวกมองโกล

ได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกช่ือป้อมแห่งน้ี ว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซ่ึงมี

ความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้พงัทลายลง 

เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กร้ือทาํลาย 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

นาํท่านสู่ โบสถ์ตรีนิตี ้(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถพ์ระตรีเอกานุภาพ

ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ช่ือเรียกของคนทอ้งถิ่น เป็นวิหารหลกัของชาวคริสตนิ์กายจอร์เจียนออร์

โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอนัดบั 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊

อกซ์ตะวนัออกทัว่โลก 

   ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซ่ี 

17.25                 นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK383 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

18.55   เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือรอต่อเคร่ือง 

 

Day8   สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูม ิ

01.45 นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.25   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 



 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ตารางเท่ียวบิน 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

10 – 17 กนัยายน 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 17.30 19.00 

TK068 IST-BKK 01.45 15.25 

47,990 19,990 6,990 

05 – 12 ตุลาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 17.30 19.00 

TK068 IST-BKK 01.45 15.25 

49,990 19,990 6,990 

10 – 17 ตุลาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 17.30 19.00 

TK068 IST-BKK 01.45 15.25 

49,990 19,990 6,990 

13 – 20 ตุลาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 17.30 19.00 

TK068 IST-BKK 01.45 15.25 

49,990 19,990 6,990 

20 – 27 ตุลาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 17.30 19.00 

TK068 IST-BKK 01.45 15.25 

49,990 19,990 6,990 

23 – 30 ตุลาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 17.30 19.00 

TK068 IST-BKK 01.45 15.25 

49,990 19,990 6,990 

27 ต.ค. – 03 พ.ย. 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55 10.15 

48,990 19,990 6,990 

04 – 11 พฤศจิกายน 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55 10.15 

48,990 19,990 6,990 

08 – 15 พฤศจิกายน 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55 10.15 

48,990 19,990 6,990 

11 – 18 พฤศจิกายน 2565 TK069 BKK-IST 23.00 05.15 48,990 19,990 6,990 



TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55 10.15 

18 – 25 พฤศจิกายน 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55 10.15 

48,990 19,990 6,990 

22 – 29 พฤศจิกายน 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55 10.15 

48,990 19,990 6,990 

29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55 10.15 

48,990 19,990 6,990 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ตารางเท่ียวบิน 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

02 – 09 ธนัวาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55 10.15 

49,990 19,990 6,990 

04 – 11 ธนัวาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55 10.15 

49,990 19,990 6,990 

06 – 13 ธนัวาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55 10.15 

49,990 19,990 6,990 

11 – 18 ธนัวาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55 10.15 

49,990 19,990 6,990 

13 – 20 ธนัวาคม 2565 

TK069 BKK-IST 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST 18.05 19.30 

TK064 IST-BKK 20.55 10.15 

48,990 19,990 6,990 

 

อตัราค่าบริการสาํหรับเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 

อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิ่น และ หัวหนา้ทวัร์ ท่านละ 2,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชาํระส่วนที่เหลือ 21 

วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางนอ้ยกว่า 21 วนั หรือราคาโปรโมชัน่ตอ้งชาํระค่าทวัร์เต็มจาํนวน 100% เท่านั้น 

2. อตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จาํนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจาํนวนที่กาํหนด ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะไดอ้อกเดินทาง 

ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกบตัร

โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจาก

เจา้หนา้ที่เป็นเพียงการแนะนาํเท่านั้น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวไดรั้บการตรวจยืนยนัว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทาํความสะอาดห้องพกัเพ่ิมเติม (ไม่

รวมอยูใ่นรายการทวัร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอ้กาํหนดในการกกัตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผูเ้ดินทาง

ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ประกนัโควิด-19 ของทางบริษทัฯ เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัประกนัเท่านั้นเป็นผูพิ้จารณา 

7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได ้

8. อาหารบนเคร่ืองเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 



 



 



 



 


