
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Day1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอสิตนับลู 

 

20.00  นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อย 

  ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

23.00  น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH   

  AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK069 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน เครือ่ง) 

 

Day2  สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิบาทมู ี– เมอืงบาทมู ี– ลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืง 

  บาทมู ี– ยา่นเมอืงเกา่ – รปูปั้นอาลแีละนโีน ่– เมโทร ซติ ี ้มอลล ์

 

05.15  เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเพือ่รอตอ่เครือ่ง 

06.55  น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิบาทมู ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ TURKISH   

  AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK390 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.40  เดนิทางถงึ สนามบนิบาทมู ีประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 

   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบาทมู ี(BATUMI) เมอืงนีต้ัง้อยูบ่นรมิะเล บนชายฝ่ังตะวนัออกของ 

  ทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอัตจารา เป็นสาธารณรัฐอสิระทีป่กครองตนเองอยูท่างดา้น  

  ตะวนัตกของประเทศจอรเ์จยี เมอืงบาทมู ิเป็นเมอืงทีม่ทีา่เรอืส าคัญ ขนาดใหญ ่

   น าทกุทา่น ลอ่งเรอืในทะเลด าชมอา่วเมอืงบาทมู ี(BLACK SEA) เหตทุีไ่ดช้ือ่วา่ทะเลด าก็ 

  เพราะดนิโคลนชายฝ่ัง ดนิทรายชายหาดของทะเลแหง่นีเ้ป็นสดี า อันเนือ่งมาจากสาร  

  ไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชมความงามของอา่วเมอืงบาทมู ิ(ประมาณ 30 นาท)ี 

   น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญท่ีท่อดยาวไปตามรมิอา่วทะเลด ืและเต็มไปดว้ย

  รา้นอาหาร และคาเฟ่มากมาย ใหล้กูคา้ไดผ้อ่นคลายและถา่ยรปูตามอัธยาศัย 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

   น าท่านชมบรรยากาศ ย่านเมอืงเก่า (OLD TOWN) ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE สรา้งขึน้ในปี 

  2009 เป็นอาคารที่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังชาวจอรเ์จีย VAZHA ORBELADZE สรา้งดว้ย

  สไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจนิตนาการนทิานท าใหเ้มอืงนีม้คีวามน่ารัก 

 

 



 

 

 

 

   น าท่านชม รปูปั้นอาลแีละนโีน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รูปปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด า

  ที่สามารถเคลื่อนไหวได ้สรา้งขึน้เพื่อแสดงถงึความรักหนุ่มสาวต่างเชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึ

  สนัตภิาพระหวา่งประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจานดว้ย 

   น าทุกท่านชอ้ปป้ิงที่หา้ง เมโทร ซติี ้มอลล ์(METRO CITY MALL) หา้งใหญ่ประจ าเมอืง เพื่อเลอืกซือ้

  สิน้คา้ราคาถกู 

  

ค า่   อสิระอาหารเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

ทีพั่ก   ELEGANCE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

Day3 เมอืงคไูตซ ี– มหาวหิารบากราต ิ– ถ า้โพรมเีทยีส – อารามจลีาต ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสูเ่มอืงโบราณ เมอืงคูไตซ ี(KUTAISI) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ที่เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่

ของอาณาจักรโคลซสิหรอือาณาจักรจอรเ์จยีนโบราณ เมือ่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่12-13  

 น าทา่นสู ่มหาวหิารบากราต ิ(BAGRATI CATHEDRAL) โบสถท์ีแ่สนสวยงามตัง้อยูบ่นเนนิเขา UKIMERIONI 

ทา่นสามารถมองเห็นทัศนยีภาพทีส่วยงามไดโ้ดยรอบ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 



 

 

น าท่านสู่ ถ า้โพรมเีทยีส (PROMETHEUS CAVE) ถ ้าโพรเมอุส

เป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองจอรเ์จยีและเป็นหนึง่ในถ ้า

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกและมแีมน่ ้าใตด้นิมากมาย มันถกูคน้พบในปี 1984 

คุณสมบัตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ของมันรวมถงึความหลากหลายของหอ้ง

โถงและความหลากหลายของภูมทัิศน์ มีสีช่ัน้ที่แตกต่างกันเกดิขึน้

ในช่วงต่าง ๆ ของการพัฒนาของโลกและนักท่องเที่ยวสามารถเดนิ

ทางผา่นดนิแดนประวตัศิาสตรด์ว้ยการเดนิเทา้หรอืในเรอื ถ ้าโพรเมอสุ

เป็นหนึ่งในถ ้าท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนยิมมากที่สุดในโลกและมหีนิ

งอกหนิยอ้ยหนิทรายมา่นน ้าตกหนิถ ้าแมน่ ้าใตด้นิและทะเลสาบหลาย

ชนิด กระจุกของถ ้าทัง้หกนั้นมคีวามแตกต่างกันอย่างมากจากสเกล

และรปูทรงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของหนิทีก่ลายเป็นหนิทีพ่บภายใน  

 

จากนัน้น าท่านสูแ่หล่งมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมของจอรเ์จยีแห่งแรก 

อารามจลีาต ิ(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมอืงถูก

คน้พบในชว่งครสิตศ์ตวรรษ ที ่12 ซึง่ทางองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศ

ใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบ่งเป็นสอง

ส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ์เซนต ์

จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มีภาพเขียนสีเฟรสโก เล่าเรื่องราว

เกีย่วกับครสิตศ์าสนาที่สวยงาม และยังคงอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ และ

พาทา่นไปอกีหนึง่สถานทีส่ าคัญทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพั่ก TSKALTUBO PLAZA ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

Day4 เมอืงกอร ี– พพิธิภณัฑส์ตาลนิ – เมอืงอพัลสีสคิ – เมอืงทบลิซิ ี

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 



 

 

 น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงกอร ี(GORI) เป็นเมอืงแห่งประวัตศิาสตร ์เป็นบา้นเกดิของ “โจเซฟ สตาลนิ” อดตี

ผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุ ค.ศ 1920-1950 

 น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ตาลนิ (MUSEUM OF STALIN) ทีไ่ดร้วบรวมเรือ่งราวและสิง่ของเครือ่งใชข้อง ท่านส

ตาลนิ ตัง้แตส่ถานทีเ่กดิจนกระท่ังเสยีชวีติ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 น าท่านชม เมอืงอพัลสีสคิ (UPLISTSIKHE) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึง่ในเมอืงถา้เกา่แกข่อง

จอรเ์จยี มมีานานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น ในอดตีชว่งยคุโบราณกอ่นยคุกลาง เมอืงนี้เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและ

วัฒนธรรม และชว่งทีเ่มอืงนี้มคีวามเจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที9่ ถงึ 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกล

ในชว่งครสิตศต์วรรษที1่3 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไปท่านจะไดพ้บกับศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ที่

ชาวเพเกน้ (PAGAN) ใชเ้ป็นที่ประกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิูชาไฟซึง่เป็นลัทธขิองคนในแถบนี้ ก่อนที่ศาสนา

ครสิตจ์ะเขา้มายังมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิตท์ีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 ดว้ย

สถาปัตยกรรมการสรา้งโดยตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู ่

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ี(TBILISI) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า

ครูา (KURA) หรอืเรยีกวา่ แมน่ ้ามตควาร ี(MTKVARI) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และ

มปีระชากร 1,093,000 คน เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาล ี(VAKHTANG GORGASALI) กษัตรยิจ์อรเ์จยี

แห่งคารต์ล ี(ไอบเีรยี) ไดก้่อตัง้เมอืงนี้ข ึน้ในครสิตศตวรรษที่ 4 เมอืงทบลิซิเิป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม 

สังคมและวัฒนธรรมในภูมภิาคคอเคซัส ในประวัตศิาสตร์เมอืงนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเสน้ทางสายไหม และ

ปัจจุบันยังมบีทบาทส าคัญในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่

ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจดุตัดระหวา่งทวปีเอเชยีกับทวยีโุรปกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

ทีพั่ก BROSSE GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

Day5 ป้อมอนานูร ี– อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี– เมอืงกูดาอูร ี– อนุสรณ์สถานรสัเซยี&จอรเ์จยี – เมอืงคาซเบกี ้– 

โบสถเ์กอรเ์กตี ้– เมอืง ทบลิซิ ี

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

น าทา่นชม ป้อมอนานรู ี(ANANURI 

FORTRESS) เป็นสถานทีก่อ่สรา้งอันเกา่แกม่ี

ก าแพงลอ้มรอบและตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรักว ีทีต่ัง้

อยูห่า่งจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถกูสรา้ง 

ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 

ภายในยังมโีบสถ ์2 หลังทีถ่กูสรา้งไดอ้ยา่ง

งดงามและยังมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหงา่น

อยู ่ท าใหเ้ห็นภาพทวิทัศนอ์ันสวยงามของเบือ้ง

ลา่งและ อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี(ZHINVALI 

RESERVOIR) และยงัมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีท่ี่

ส าคัญส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืง

หลวง พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกดูาอรู ี(GUDAURI) ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิ

เขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มคีวามสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่

พักผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเล่นในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งทีส่วยงามและมี

หมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา  

 น าท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรสัเซยี – จอรเ์จยี (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) 

อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญบ่นเนนิเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธสิัญญา

จอรจ์เีอฟสก ีและความสมัพันธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีตและจอรเ์จยี จุดชมววินี้ถอืเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่

ของจอรเ์จยี  

 จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคาซเบกี ้(KAZBEGI) ซึง่เป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิ แต่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมาเป็นชือ่สเตพานท์

สมนิดา้ (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและก่อสรา้ง

สถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนาขึน้มาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่ตามรมิ ฝ่ังแม่น ้าเทอร์กี้ที่มีความยาว

ประมาณ 157 กม. และตัง้อยูบ่นความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดรูอ้นจะมอีณุหภมูทิีอ่ยูป่าน

กลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดูหนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน มอีุณหภูมทิี่

ประมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ 

 

 

  



 

 

 

 

น าทา่นเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพือ่เดนิทางไป

ชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(GERGETI 

TRINITY CHURCH) ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่

14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกันวา่ ทสมนิดา ซามบีา (TSMINDA 

SAMEBA) ซึง่เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกันของโบสถศ์กัดิแ์หง่นี้

สถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่น

เทอืกเขาของคาซเบกี ้ซ ึง่เป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจยีร ์

หมิะขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ 

(การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แห่งนี้ ข ึน้อยู่กับ

สภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่ก

คลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะ

ค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหม้ากที่สดุ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่มกีารคนืค่าใชจ้่ายในกรณีเดนิทางไม่ไดเ้นื่องจาก

สภาพอากาศ) 

(ววิของภูเขาหิมะขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีอาจ

แตกตา่งกัน) 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรมเมนูบฟุเฟ่ต ์(อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับการจัดการของโรงแรม) 

ทีพั่ก BEST WESTERN GUDAURI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

   
 



 

 

 

 

Day6 เมอืงมทิสเคตา้ – วหิารสเวตสิโคเวล ี– วหิารจวาร ี– อนุสาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี – อสิ พอยต ์

มอลล ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (MTSKHETA) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นเหนือห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ20กม.ใน

จังหวัดคาร์ทลีท่างดา้นตะวันออกของจอร์เจียเมอืงนี้นับว่าเป็นเมืองที่มคีวามเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และใน

ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน

เนื่องจากมโีบราณสถานทางดา้นประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแห่งจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี

ค.ศ.1994 

 น าท่านไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึง่เป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใน

บรเิวณของมตสเคตา้ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็น

ศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ ARSUKISDZE มขีนาด

ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกทัง้ยังเป็นศูนย์กลางที่ท าใหช้าวจอร์เจียเปลี่ยนความเชือ่และหันมานับถือ

ศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จียเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุค

โบราณทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านไปชม วหิารจวาร ี(JVARI MONASTERY) ซึง่เป็น

วหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกที่ถูกสรา้งขึน้ใน

ราวศตวรรษที่ 6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่นา้สองสาย

ไหลมาบรรจบกันคือแม่นา้มคิวารีและแม่นา้อรักวแีละถา้มอง

ออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยังบรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตี

เคยเป็นอาณาจักรของไอบเีรยี (KINGDOM OF IBERIA) ซึง่ได ้

เคยปกครองดนิแดนในบรเิวณนี้ตัง้แต4่00ปีกอ่นครสิตกาลจนถงึ

ราวครสิตศ์ตวรรษ ที ่5 

 

น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี (THE 

CHRONICLE OF GEORGIA) มีลักษณะเป็นแท่งหินสีด า

ขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ที่สือ่ถงึเรือ่งราวในอดตีของ

ประเทศจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยซรุาป สถาปนกิชือ่ดังกอ่สรา้งเมือ่

ปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร 

แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนน่ันคือ ส่วนล่างสุด

เกีย่วกับพระคัมภรีข์องศาสนาครสิต ์สว่นกลางเกีย่วกับเรือ่งของ

ขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จยี และสว่นบนเกีย่วกับเหตกุารณ์

ส าคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมววิเมอืงจากมุมสงูได ้

จากสถานทีแ่หง่นี ้

 

 



 

 

 
 

 อสิระท่านชอ้ปป้ิงที ่อสิ พอยต ์มอลล ์(EAST POINT MALL) เป็นแหล่งซือ้ของฝากต่างๆของเมอืงทบลิซิ ีมี

ทัง้ขนม ของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ เครือ่งประกับของจอรเ์จยีมากมาย 

ค า่ อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

ทีพั่ก BROSSE GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day7 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าป้อมนารคิาลา่ – โบสถต์รนีติ ี ้– สนามบนิทบลิซิี ่– สนามบนิอสิตนับลู 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทาง ขึน้กระเช้าไฟฟ้าป้อมนารคิาล่า 

(NARIKALA FORTRESS) ให ้ท่ าน ได ้ช ม ป้ อ ม

ปราการซึง่เป็นป้อมโบราณทีถู่กสรา้งในราวศตวรรษที ่

4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมายถงึรูปแบบทีไ่มม่ี

ความสม ่าเสมอกัน และตอ่มาในราวศตวรรษที ่7 สมัย

ของราชวงศอ์มูัยยาดไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไป

อกี และต่อมาในสมัยของกษัตรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-

1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ต่อมาเมือ่พวก

มองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแห่งนี้วา่ 

นารนิ กาลา (NARIN QALA) ซึง่มคีวามหมายวา่ ป้อม

อันเล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได ้

พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดนิไหวและไดถู้กรื้อ

ท าลาย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 น าทา่นสู ่โบสถต์รนีติ ี ้(HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มคีวามหมายวา่ โบสถพ์ระตรเีอกานุ

ภาพศักดิส์ทิธิแ์หง่กรงุทบลิซิ ีหรอื อารามซามบีา ชือ่เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลักของชาวครสิตน์กิาย

จอรเ์จยีนออรโ์ธด็อกซใ์นกรงุทบลิซิ ีกอ่สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญท่ีส่ดุอันดับ 3 ของศาสนสถานใน

นกิายออรโ์ธดอ๊กซต์ะวนัออกท่ัวโลก 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทบลิซิี ่

17.25 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เที่ยวบนิที ่

TK383 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.55 เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเพือ่รอตอ่เครือ่ง 

 

 

 



 

 

 

 

Day8 สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

01.45 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่

TK068 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ตารางเทีย่วบนิ 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

08 – 15 พฤศจกิายน 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 พฤศจกิายน 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 

18 – 25 พฤศจกิายน 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 พฤศจกิายน 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 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ตารางเทีย่วบนิ 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

02 – 09 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 2565 

TK069 BKK-IST

 23.00 05.15 

TK390 IST-BUS

 06.55 09.40 

TK383 TBS-IST

 18.05 19.30 

48,990 19,990 6,990 



 

 

TK064 IST-BKK

 20.55 10.15 

 

อัตราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

อัตรานี ้ยังไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 2,000 บาท 

 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น และ

ช าระสว่นที่เหลอื 21 วัน ก่อนการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน หรอืราคาโปรโมชั่นตอ้งช าระค่าทัวร์

เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวน

ทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยันวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาดหอ้งพัก

เพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุก

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ประกันโควดิ-19 ของทางบรษัิทฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกันเทา่นัน้เป็นผูพ้จิารณา 

7. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืสว่นลดอืน่ๆ ได ้

8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


