
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

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 

** ไฟลท์เดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ทีค่อนเฟริม์จากเจา้หนา้ทีท่กุ

ครัง้ ** 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทวัร/์เดก็ 

ไม่เอาเตียง อายไุม่

เกนิ 12 ป ี

ราคา 

หอ้งพัก

เดีย่ว 

14 – 21 มกราคม 2566 55,990 54,990 10,500 

04 – 11 กุมภาพนัธ ์

2566 
55,990 54,990 10,500 

18 – 25 กมุภาพนัธ ์

2566 
55,990 54,990 10,500 

30 ม.ีค. – 06 เม.ย. 

2566 
BKK-IST TK069 23.00-05.15 

IST-TBS TK378 06.30-09.45 

BUS-IST TK393 20.30-21.40 

IST-BKK TK068 01.45-15.25 

54,990 53,990 10,500 

** ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิลด 20,000 บาท/ทา่น ** 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

โปรแกรมเดนิทาง 8 วนั 5 คนื : โดยสายการบนิ 

TURKISH AIRLINES (TK) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 
 

 

 

 

ส ำคญัโปรดอำ่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทำ่นละ 20,000 บำท/ทำ่น และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วนั หรอืราคาโปรโมชัน่ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็ม

จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวน

ทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยันวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาดหอ้งพัก

เพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุก

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ประกันของทางบรษัิทฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกันเทา่นัน้เป็นผูพ้จิารณา 

7. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืสว่นลดอืน่ๆ ได ้

8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ  



 
 

 

 

 

 

Day1  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– สนำมบนิอสิตนับลู 

 

20.30  นัดหมายพรอ้มกันที ่สนำมบนิสวุรรณภมู ิโปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร 

  ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

23.30  น าท่านออกเดนิทางสู่ สนำมบนิอสิตนับูล ประเทศตุรก  ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES 

  เทีย่วบนิที ่TK069 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน เครือ่ง) 

 

Day2  สนำมบนิอสิตนับลู – สนำมบนิทบลิซิี ่– ป้อมอนำนรู ี– อำ่งเก็บน ำ้ซนิวำล ี– เมอืงกดูำอรู ี

   (พกัเมอืงกดูำอรู)ี 

 

06.30  เดนิทางถงึ สนำมบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเพือ่รอตอ่เครือ่ง 

07.45  น าท่านออกเดนิทางสู่ สนำมบนิทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES 

  เทีย่วบนิที ่TK378 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.05  เดนิทางถงึ สนำมบนิทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 

   น าทา่นชม ป้อมอนำนรู ี(ANANURI FORTRESS) เป็นสถานทีก่อ่สรา้งอนัเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบ

  และตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอรักว ีทีต่ัง้อยูห่า่งจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถกูสรา้ง ขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการใน

  ศตวรรษที ่16-17 ภายในยังมโีบสถ ์2 หลังทีถ่กูสรา้งไดอ้ยา่งงดงามและยังมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ 

  ตระหงา่นอยู ่ท าใหเ้ห็นภาพทวิทัศนอ์ันสวยงามของเบือ้งลา่งและ อา่งเก็บน ้าซนิวาล ี(ZHINVALI  

  RESERVOIR) และยังมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีท่ีส่ าคัญส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวง พรอ้มบ

  ผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย  

  



 
 

 

 

 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกดูำอรู ี(GUDAURI) ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณ

  ทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญท่ีม่คีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่หง่

  นีเ้ป็นแหลง่ที ่ พักผอ่นเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเลน่ในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่

  เป็นชว่งทีส่วยงามและมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพั่ก   GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day3  อนสุรณ์สถำนรสัเซยี&จอรเ์จยี – เมอืงคำซเบกี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้– สก ีรสีอรท์ 

   (พกัเมอืงกดูำอรู)ี 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นแวะชม อนสุรณ์สถำนรสัเซยี&จอรเ์จยี (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP  

  MONUMENT) อนุสรณ์สถานหนิโคง้ขนาดใหญ่บนเนนิเขา สรา้งขึน้ในปี 1983 เพือ่เฉลมิฉลองครอบ

  รอบ 200 ปี ของสนธสิัญญาจอรจ์เีอฟสก ีและความสมัพันธร์ะหวา่งสหภาพโซเวยีตและจอรเ์จยี จดุชมววิ

  นีถ้อืเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของจอรเ์จยี 

 

  จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคำซเบกี ้(KAZBEGI) ตัง้อยูบ่นความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 

  เมตร ในฤดรูอ้นจะมอีณุหภมูทิีอ่ยูป่านกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ใน

  ฤดหูนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน มอีณุหภมูทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาว

  เย็นทีส่ดุ 

น าทา่นเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพือ่เดนิทางไปชมความ

งามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(GERGETI TRINITY CHURCH) ซึง่

ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัวา่ ทสมนิดา 

ซามบีา (TSMINDA SAMEBA) ซึง่เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกันของโบสถ์

ศักดิแ์หง่นีส้ถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่น

เทอืกเขาของคาซเบกี ้ซ ึง่เป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจยีร ์หมิะ

ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ 

(การเดนิทางโดย 4WD มายังสถานทีแ่ห่งนี้ ข ึน้อยู่กับสภาพดนิ ฟ้า 

อากาศ ซึง่อาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลมุอยู ่และการเดนิทาง

อาจจะเป็นอุปสรรคได ้ขอสงวนสทิธิไ์ม่มีการคนืค่าใชจ้่ายในกรณี

เดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ) 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

   หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับทีพั่ก เพือ่อสิระทา่นเพลดิเพลนิกับการเลน่ สก ีรสีอรท์ (SKI  

  RESORT) สมัผัสการเลน่สก ีฟินๆกับปยุหมิะทีเ่ต็มไปท่ัวทัง้เมอืง หมายเหต:ุ รวมคา่ลฟิตส์ก ี1 เทีย่ว ไม่

  รวมค่าอุปกรณ์สกปีระมาณ 1,000-1,500 บาทแลว้แต่ชนดิ กรุณาสอบถามจากไกดท์อ้งถิน่อกีครัง้ หมิะ

  ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าลฟิทส์กกีรณีทีปิ่ดใหบ้รกิาร โดยปกตหิมิะจะเริม่มตีัง้

  ประมาณปลายเดอืนธันวาคม-ปลายเดอืนมนีาคมขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพั่ก   GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



 
 

 
 

Day4  เมอืงมทิสเคตำ้ – วหิำรสเวตสิโคเวล ี– อนสุำวรยีป์ระวตัศิำสตรจ์อรเ์จยี – โบสถต์รนีติ ี ้– สะพำน

  แหง่สนัตภิำพ – ข ึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำป้อมนำรคิำลำ่ – มำรดำแหง่จอรเ์จยี – โรงอำบน ำ้โบรำณ อะ

  บำโนตบูำน ี

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตำ้ (MTSKHETA) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นเหนอืหา่งจากกรุงทบลิซิปีระมาณ20

  กม.ในจังหวดัคารท์ลีท่างดา้นตะวนัออกของจอรเ์จยีเมอืงนีนั้บวา่เป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แหง่หนึง่ของ 

  ประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทยีนติีม้ปีระชากรอาศัยอยู่

  ประมาณ 20,000 คนเนื่องจากมโีบราณสถานทางดา้นประวัตศิาสตรม์ากมายหลายแห่งจงึไดรั้บการขึน้

  ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 

   น าท่านไปชม วหิำรสเวตสิโคเวล ี(SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึง่เป็นโบสถอ์กีแหง่หนึง่ที่

  อยูใ่นบรเิวณของมตสเคตา้ทีม่รีปูแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที1่1 โบสถแ์หง่นี้

  ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่  

  ARSUKISDZE มขีนาดใหญเ่ป็นอันดับสองของประเทศอกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่น

  ความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี 

  ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณที่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีน

  สเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่อนุสำวรยีป์ระวตัศิำสตรจ์อรเ์จยี (THE 

CHRONICLE OF GEORGIA) มลีักษณะเป็นแทง่หนิสดี า

ขนาดใหญ ่แกะสลักเป็นรปูตา่งๆ ทีส่ ือ่ถงึเรือ่งราวในอดตีของ

ประเทศจอรเ์จยี ประกอบดว้ยแทง่เสา 16 แทง่ แตล่ะแทง่สงู 

35 เมตร แตล่ะเสาจะแบง่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่นน่ันคอื สว่น

ลา่งสดุเกีย่วกับพระคัมภรีข์องศาสนาครสิต ์สว่นกลางเกีย่วกับ

เรือ่งของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จยี และสว่นบนเกีย่วกับ

เหตกุารณ์ส าคัญตา่งๆ ของประเทศ ทา่นสามารถชมววิเมอืง

จากมมุสงูไดจ้ากสถานทีแ่หง่นี้  



 
 

 

 

 

 

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 

น าท่านถ่ายรูปกับ สะพำนแหง่สนัตภิำพ (THE BRIDGE OF PEACE) สะพานทีท่อดยาวเหนือแมน่ ้าครูาไดรั้บ

ค าสั่งจากศาลากลางเมืองทบลิซิีใหส้รา้งลักษณะการออกแบบร่วมสมัยที่เชื่อมเมืองเก่าทบลิซิีกับเขตใหม่ 

ออกแบบโดยชาวอติาลี ่ซ ึง่สะพานประกอบดว้ยแสงไฟกวา่ 10,000 ดวงและจะเปิดในตอนกลางคนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทาง ขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำป้อมนำรคิำลำ่ (NARIKALA FORTRESS) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซึง่

เป็นป้อมโบราณทีถ่กูสรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมายถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวาสม า่เสมอกัน 

และตอ่มาในราวศตวรรษที ่7 สมัยของราชวงศอ์มูัยยาดไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี และตอ่มาในสมัยของ

กษัตรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ได ้

เรยีกชือ่ป้อมแห่งนี้วา่ นารนิ กาลา (NARIN QALA) ซึง่มคีวามหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS) และ

ตอ่มาบางสว่นไดพั้งทลายลง เพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและไดถ้กูรือ้ท าลาย  

 

 

  



 
 

 

 

  

น าทา่นถา่ยรปู มำรดำแหง่จอรเ์จยี (MOTHER OF GEORGIA) 

อนุสาวรยีส์ญัลักษณ์ส าคัญทีต่ัง้ตระหงา่นอยูใ่จกลางเมอืงราวกับก าลังเฝ้า

มองผูค้น มอีกีชือ่หนึง่คอื มารดาคารท์ลสิ และ คารท์ลสิ เดดา เป็น

ประตมิากรรมทีต่ัง้อยูบ่นยอดเยาโซโลลากเีพือ่ฉลองทีท่บลิซิคีรบครอบ 

1,500 ปี 

น าทา่นถา่ยรปูกับ โรงอำบน ำ้โบรำณ อะบำโนตบูำน ี

(ABANOTUBANI SULFUR BATHS) ดว้ยความทีเ่มอืงทบลิซินัีน้มี

บอ่น ้าพรุอ้นเป็นจ านวนมาก แตโ่รงอาบน ้าแหง่นีเ้ป็นโรงอาบน ้าโบราณ

แหง่นีใ้ชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับแชน่ ้าพรุอ้น ทีม่สีว่นผสมของแรก่ ามะถัน ซึง่

เชือ่กันวา่ในน ้าพรุอ้นมแีร่ธาตตุา่ง ๆ ทีช่ว่ยก าจัดของเสยีและท าให ้

ผวิพรรณเปลง่ปลั่ง โรงอาบน ้ารอ้นแหง่นีไ้ดเ้ปิดใหบ้รกิารมาอยา่งยาวนาน 

และในปัจจบุันยังคงเปิดใหบ้รกิารกันอยู ่

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ พเิศษ ... เมนูอาหารไทย 

ทีพั่ก IVERIA INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

Day5 เมอืงกอร ี– เมอืงอพัลสีสคิ – พพิธิภณัฑส์ตำลนิ – เมอืงคไูตซ ี– อำรำมจลีำต ิ– น ำ้พแุหง่โคลชสิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

ผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุ ค.ศ 1920-1950 

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

จอรเ์จยี มมีานานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น ในอดตีชว่งยคุโบราณกอ่นยคุกลาง เมอืงนี้เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและ

วัฒนธรรม และชว่งทีเ่มอืงนี้มคีวามเจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที9่ ถงึ 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกล

ในชว่งครสิตศต์วรรษที1่3 และถูกปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไปท่านจะไดพ้บกับศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ที่

ชาวเพเกน้ (PAGAN) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิูชาไฟซึง่เป็นลัทธขิองคนในแถบนี้ ก่อนที่ศาสนา

ครสิตจ์ะเขา้มายังมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิตท์ีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 ดว้ย

สถาปัตยกรรมการสรา้งโดยตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านชม พพิธิภณัฑส์ตำลนิ (MUSEUM OF STALIN) ทีไ่ดร้วบรวมเรือ่งราวและสิง่ของเครือ่งใชข้อง ท่านส

ตาลนิ ตัง้แตส่ถานทีเ่กดิจนกระท่ังเสยีชวีติ 

น าทา่นสูเ่มอืงโบราณ เมอืงคไูตซ ี(KUTAISI) ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรโคลซสิหรอือาณาจักร

จอรเ์จยีนโบราณ เมือ่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 

จากนัน้น าทา่นสูแ่หลง่มรดกโลกดา้นวัฒนธรรมของจอรเ์จยีแหง่แรก 

อำรำมจลีำต ิ(GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมอืงถูก

คน้พบในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 12 ซึง่ทางองค์การยูเนสโกได ้

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1994 ภายในบริเวณอาราม

แบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (ST. NICHOLAS) และ

โบสถเ์ซนต ์จอรจ์(ST.GEORGE) ในโบสถม์ภีาพเขยีนสเีฟรสโก เลา่

เรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาที่สวยงาม และยังคงอยู่ใน สภาพ

สมบรูณ์ และพาทา่นไปอกีหนึง่สถานทีส่ าคัญทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีน

เป็นมรดกโลก 

 

น าทา่นถา่ยรปูกับ น ำ้พแุหง่โคลชสิ (COLCHIS FOUNTAIN) เป็นน ้าพแุลนดม์ารก์ส าคัญของเมอืงคไูตซ ี

ตัง้อยูท่ีจ่ตรัุสกลางเมอืง ชือ่น ้าพโุครชสิสบืเนือ่งมากจากการใชเ้ครือ่งประดับโบราณของชาวโคลเชยีน ทีม่อียูใ่น

พพิธิภัณฑจ์รงิกวา่ 30 ชิน้ มาขยายแบบแลว้ดไีซนเ์ป็นน ้าพ ุเชน่มา้คูบ่นสดุของยอดน ้าพไุดถ้อดแบบมาจากตา่งหู

ของชาวโคลเชีย่นยคุนัน้ ท าใหน้ ้าพแุหง่นีม้ทัีง้เรือ่งราว และความสวยงามทีเ่ป็นเอกลักษณ์ 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพั่ก TSKALTUBO PLAZA ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

  



 
 

 
 

Day6 ถ ำ้โพรมเีทยีส – เมอืงบำทมู ี– ลอ่งเรอืในทะเลด ำชมอำ่วเมอืงบำทมู ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่ถ ำ้โพรมเีทยีส (PROMETHEUS CAVE) ถ ้าโพรเมอสุ

เป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองจอรเ์จยีและเป็นหนึง่ในถ ้า

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกและมแีมน่ ้าใตด้นิมากมาย มันถกูคน้พบในปี 

1984 คณุสมบัตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ของมันรวมถงึความหลากหลาย

ของหอ้งโถงและความหลากหลายของภมูทัิศน ์มสีีช่ัน้ทีแ่ตกตา่งกัน

เกดิขึน้ในชว่งตา่ง ๆ ของการพัฒนาของโลกและนักทอ่งเทีย่ว

สามารถเดนิทางผา่นดนิแดนประวตัศิาสตรด์ว้ยการเดนิเทา้หรอืใน

เรอื ถ ้าโพรเมอสุเป็นหนึง่ในถ ้าทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุ

ในโลกและมหีนิงอกหนิยอ้ยหนิทรายมา่นน ้าตกหนิถ ้าแมน่ ้าใตด้นิ

และทะเลสาบหลายชนดิ กระจกุของถ ้าทัง้หกนัน้มคีวามแตกตา่งกัน

อยา่งมากจากสเกลและรปูทรงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของหนิทีก่ลายเป็น

หนิทีพ่บภายใน  

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบำทูม ี(BATUMI) เมอืงนี้ตัง้อยู่บนรมิะเล บนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลด า เป็นเมอืง

หลวงของอัตจารา เป็นสาธารณรัฐอสิระทีป่กครองตนเองอยูท่างดา้นตะวนัตกของประเทศจอรเ์จยี เมอืงบาทมู ิเป็น

เมอืงทีม่ทีา่เรอืส าคัญ ขนาดใหญ ่

น าทกุทา่น ลอ่งเรอืในทะเลด ำชมอำ่วเมอืงบำทมู ี(BLACK SEA) เหตทุีไ่ดช้ือ่วา่ทะเลด าก็เพราะดนิโคลน

ชายฝ่ัง ดนิทรายชายหาดของทะเลแหง่นีเ้ป็นสดี า อันเนือ่งมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด ์ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชม

ความงามของอา่วเมอืงบาทมู ิ(ประมาณ 30นาท)ี 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพั่ก NEW WAVE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Day7 อนสุรณ์แหง่ควำมรกัอำลแีละนโีน ่– ยำ่นเมอืงเกำ่ – เมโทร ซติ ี ้มอลล ์– สนำมบนิบำทมู ี ่– สนำมบนิอสิ

ตนับลู 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม อนุสรณ์แห่งควำมรกัอำลแีละนโีน่ (ALI AND NINO 

MOVING SCULPTURES) รูปปั้นสูง 8 เมตร รมิทะเลด าที่สามารถ

เคลือ่นไหวได ้สรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความรักหนุ่มสาวตา่งเชือ้ชาตแิละ

ศาสนาและแสดงถงึสันตภิาพระหว่างประเทศจอรเ์จียและอาร์เซอไบ

จานดว้ย 

น าท่านชอ้ปป้ิงที่ THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวไป

ตามรมิอา่วทะเลด ืและเต็มน าท่านชมบรรยากาศ ยำ่นเมอืงเกำ่ (OLD 

TOWN) ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE สรา้งขึน้ในปี 2009 

เป็นอาคารทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังชาวจอรเ์จยี VAZHA 

ORBELADZE สรา้งดว้ยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและ

จนิตนาการนทิานท าใหเ้มอืงนีม้คีวามน่ารัก 

น าทกุทา่นชอ้ปป้ิงทีห่า้ง เมโทร ซติ ี ้มอลล ์(METRO CITY MALL) 

หา้งใหญ่ประจ าเมือง เพื่อเลือกซือ้ส ิน้คา้ราคาถูกไปดว้ยรา้นอาหาร 

และคาเฟ่มากมาย ใหล้กูคา้ไดผ้อ่นคลายและถา่ยรปูตามอัธยาศัย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ ... เมนูคาชาปรู ิขนมปังหนา้ชสี 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู ่สนำมบนิบำทมู ี ่เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

17.35 น าท่านออกเดนิทางสู่ สนำมบนิอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที่ 

TK393 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

18.35 เดนิทางถงึ สนำมบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเพือ่รอตอ่เครือ่ง 

 

Day8 สนำมบนิอสิตนับลู – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

01.45 น าท่านออกเดนิทางสู ่สนำมบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่

TK068 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.00 เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


