
 
 

 
 
 

   

   
 
 

โดย สายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ 

  นําท่านสมัผสับุปผาแห่งคอเคซสัอนังดงามทั �งประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน ที�ถูกระบุเป็นต้นกําเนิดอารย
ธรรมของคอเคซอยด์และอารยนัในยุโรป หลงัถูกอําพรางภายใต้ปีกจกัรวรรดริสัเซียและสหภาพโซเวยีตอยู่นานนับ
ศตวรรษ ที�พึ�งแรกแยม้สู่สายตาชาวโลกหลงัการลม้สลายของจกัรวรรดหิลงัม่านเหลก็ไม่กี�สบิปีมานี� 

นําท่านชมและสมัผสัสถาปัตยกรรมอนังดงามที�รงัสรรค์และถ่ายทอดความศรทัธาอนัแรงกล้าที�มใีห้กบั
ศาสนาของชาวจอร์เจยีนออร์โธดอ็กซ์ ที�มกัตั �งสนัโดษอยู่ตามเนินเขาและรมิแม่นํ�าท่ามกลางธรรมชาตอินัยิ�งใหญ่ของ
เทอืกเขาคอเคซสัที�ย ิ�งใหญ่และงดงาม เขยีวชอุ่ม ดําทะมนึ ขาวโพลนด้วยหมิะที�ปกคลุมทั �วทุกยอดและไหลเป็นสายสู่
เบื�องล่างของธารนํ�าแขง็แห่งคอเคซสัที�ก ั �นระหวา่งทะเลดาํและแคสเปียน 

กาํหนดการเดินทาง :  17-27 พ.ค.2562   

 
 

XX.XX เวลานดัหมายในใบเตรยีมตวั(ส่งใหก้่อนเดนิทางประมาณ � วนั) คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนาน
ชาตสิุวรรณภมู ิเจา้หน้าที�ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและใหก้ารบรกิารเชค็อนิตั �วเครื�องบนิ 

23.00 น. เหนิฟ้าสู่กรุงอสิตนับลู ประเทศตุรก ีโดยเตอรก์ชิแอรไ์ลน์ เที�ยวบนิที�TK 069 (บนิ 10.20 ช.ม.) 

 

 

วันแรก (17พ.ค.62) กรุงเทพฯ-อสิตันบูล          

วันที�สอง (18พ.ค.62) อสิตันบูล-ทบลิิซ-ีวหิารพระตรีเอกนุภาพศักดิ�สิทธิ�-ป้อมนาริกอาล่า  (-/L/D) 
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05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตอิตาเตริก์ กรุงอสิตนับลู แวะเปลี�ยนเครื�อง *อสิระรบัประทานอาหารเชา้ใน

สนามบนิ*  
06.25 น. เหนิฟ้าสู่กรุงทบลิซิี� ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เที�ยวบนิที� TK 378  (บนิ 2 ช.ม.) 

09.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตโินโว อเลก็ซเียฟก้า กรุงทบลิซิี� หลงัตรวจคนเขา้เมอืงนําท่านเดนิทางเขา้

สู่ตวัเมือง ทบิลิซี� Tbilisi   เมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญ่ที�สุดของประเทศจอร์เจีย ตั �งอยู่ระหว่างสองฝั �ง

แม่นํ�าคูร่า ก่อตั �งในราวศตวรรษที� � เป็นเมอืงหลวงสุดท้ายของอาณาจกัรไอบเีรยี ที�อยู่รอดท่ามกลาง

สองอาณาจกัรใหญ่ โรมัน ทางตะวนัตกครอบคลุมเกือบทั �งยุโรปและ แซสซานิด ทางตะวนัออก
ครอบคลุมเอเซยีกลาง อาหรบัและเปอร์เซยี ก่อนที�จะล้มสลายกลายเป็นส่วนหนึ�งของรสัเซยี ในฐานะ

เมืองขา้หลวงใหญ่แห่งซาร์ ปกครองดินแดนในเขตเทือกเขาคอเคซสั นําชมโบสถ์เมเธซิ (Metekhi 

Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยคุศตวรรษที� �� ตั �งอยูใ่นบรเิวณเมอืงเก่า ในอดตีโบสถ์แห่งนี�เคยเป็นป้อม

ที�ประทบัของพระมหากษตัรยิ ์และได้ใช้เป็นโบสถ์ของพระมหากษตัรยิอ์กีด้วย โบสถ์นี�มลีกัษณะเป็น
ป้อมที�มยีอดโดมแหลมขึ�นไปซึ�งเป็นที�นิยมก่อสร้างกนัในยุคกลาง ได้มกีารบูรณะครั �งใหญ่ในช่วงยุค
ศตวรรษที� ��-��  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั �น นําท่านไปยงั เขตเมอืงเก่า ชมบรเิวณ โรงอาบนํ�าแร่กาํมะถนั (Sulphur Baths) หรือภาษาจอรเ์จียน

เรียกว่า Abanot Ubani (อะบานู อบุานิ) เป็นสถานที�สาหรบัแช่นํ�าพุรอ้นที�มแีร่ถามะถนั ตามตานาน

เล่าขานวา่ในสมยัพระเจา้วคัตงัที� � กอรก์ซัลี� นกเหยี�ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักล่าว จงึทํา
ให้คน้พบบ่อน้าพุร้อนแห่งนี�ข ึ�น ลกัษณะของโรงอาบนํ�าคลา้ย ๆ กบัการออนเซนของชาวญี�ปุ่ นผสมรวม
กบัการอาบนํ�าแบบตุรก ีนําชมหมู่โรงอาบนํ�าที�มกีารสร้างและให้บรกิารตั �งแต่ยคุกลางจนถึงปัจจุบนัที�มี

รปูแบบตวัอาคารที�หลากหลาย บางแห่งสรา้งเป็นหลงัโดม บางแห่งมหีอมนิาเร่ตข์นาบขา้ง ประดบัดว้ย
โมเสคชิ�นเลก็สวยงามยิ�ง 

จากนั �น  นําท่านชม วิหารพระตรีเอกนุภาพศกัดิ� สิทธิ� แห่งกรงุทบิลิซี� (Holy 

Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรอื ซามีบ้า ชื�อเรยีกของคนท้องถิ�น 

เป็นวหิารหลกัของชาวครสิต์นิกายจอร์เจยีนออร์โธดอ็กซใ์นกรุงทบลิซิี� 
ก่อสร้างขึ�นระหว่างปีค.ศ.����-���� ใหญ่ที�สุดอนัดบัสามของศาสน

สถานทั �งหมดในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวนัออกทั �วโลก แม้จะมีอายุไม่
มากแต่กเ็ป็นโบสถ์ตวัอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจยีนทอ้งถิ�น ที�มเีชื�อสายทางศลิปะจากไบแซน
ไทน์ โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที�โดดเด่นมาก หากไดม้องลงมาจากหอโทรทศัน์มทตัสมนิดา จุดชมววิที�

ตั �งอยูบ่นยอดเขามทตัสมนิดาทางตะวนัตกของกรุงทบลิซิี� 

จากนั �น เดนิทางต่อนําท่านขึ�นเคเบิ�ลคารเ์พื�อชม ป้อมนาริกอาล่า (Narikala Fortress) สร้างขึ�นครั �งแรกในช่วง

ครสิตศ์ตวรรษที� 4 แต่มกีารเปลี�ยนมอืผูป้กครองมากมาย ทั �งชาวอาหรบั มองโกล เปอรเ์ซยี เตริก์ รสัเซยี 
ตวัอาคารที�มอียูใ่นปัจจุบนันี�สรา้งขึ�นมาตั �งแต่ช่วงครสิตศ์ตวรรษที� 8 นําท่านขึ�นกระเชา้ไฟฟ้าสมัผสัความ
งามของโบสถ์ที�อยู่ภายในป้อมปราการนี�คอื โบสถ์นักบุญนิโคลาส (St. Nicholas Church) ถูกสร้างขึ�น

ในช่วงครสิต์ศตวรรษที� 12 -13 ชมทศันียภาพที�สวยงามของคุ้งแควอนัคดเคี�ยวของแม่นํ�ามติควาร ีจาก
ป้อมปราการที�ตั �งอยูเ่นินเขาที�สงูชนั และสามารถมองออกไปไดก้วา้งไกลสุดสายตา 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  เดนิทางเขา้ที�พกั �* หรอืเทยีบเท่า 
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เชา้  หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั นําท่านเดินทางมุ่งสู่เมืองคาสเบกิ ห่างไปทางทิศเหนือ 
ระยะทาง 151 กม. หรอื ราว 3 ชั �วโมง เดนิทางบน “เส้นทางกองทพัจอรเ์จยีน” ทางหลวงสายสําคญั
เสน้ทางหลกัใช้ในเดนิทางจากรสัเซยีมายงัภมูภิาคคอเคซสั ในระหวา่งอยูใ่ตก้ารปกครองของสหภาพโซ
เวยีต 

ระหว่างทางแวะ มทัสเคต้า Mtskheta เมืองมรดกโลก ที�ได้รบัการขึ�นทะเบยีนเมื�อปีค.ศ.���� อดีต

ดนิแดนตั �งรกรากและเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ที�เคยรุ่งเรอืงในช่วง ��� ปีก่อนครสิตกาล 

ชม โบสถ์ยวารี� (Jvari Church) UNESCO world Heritage อารามนักบวชครสิต์นิกายจอร์เจยีน ออร์

โธดอ็กซ ์สรา้งขึ�นในราวศตวรรษที� �� ตั �งอยูบ่นเนินเขาฝั �งขวาของจุดบรรจบกนัระหวา่งแม่นํ�าเมสฆวารี� 
กบั อรกัว ีให้ภาพความงดงามของทศันียภาพรมิแม่นํ�าที�มเีมอืงมรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่ �,��� ปีก่อน

ครสิตกาล ตั �งเด่นบนคุง้ 

จากนั �น แวะชม โบสถ์สเวติทสโฆเวลี� (Svetitskhoveli Catherdal) UNESCO world Heritage  สร้างในราว

ศตวรรษที� �� ตั �งอยูใ่นเมอืงประวตัศิาสตร์เมสฆตี้า สถานที�ศกัดิ �สทิธิ �และใหก้ารเคารพศรทัธาที�สุดของ
ชาวครสิต์นิกายจอร์เจยีน ออร์โธดอ็กซ ์เชื�อกนัว่าเป็นที�ฝังภูษาของพระเยซูก่อนที�จะสิ�นพระชนม์บนไม้
กางเขน ซึ�งโบสถ์เป็นส่วนหนึ�งของเมอืงมรดกโลกดว้ยเช่นกนั 

จากนั �น แวะชม ป้อมอนานูรี� (Ananuri Architectural Complex) ป้อมปราสาทรมิฝั �งซ้ายของแม่นํ�าอรกัว ีเป็นที�

ประทบัของ เอริสตาวสิ หรือ ดยุคแห่งอรกัว ีราชวงศ์ศกัดินา
ผู้ปกครองดินแดนลุ่มแม่นํ�าอรกัว ีและเป็นสมรภูมิรบแย่งชิง
อํานาจกบัเจ้าปกครองแควน้อื�น ๆ หลายต่อหลายครั �ง ภายใน

ป้อมปราการประกอบไปด้วยปราสาท � หลงัโบสถ์ � แห่งคือ 
โบสถ์แม่พระผู้พรหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ�นสวรรค ์
(อสัสมัชญั) และที�ฝังศพของเหล่าดยคุแห่งอรกัว ีมสีถาปัตยกรรม
แบบจอรเ์จยีนอยา่งแทจ้รงิ 

เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารพื�นถิ�น ระหวา่งทาง  

จากนั �น เดินทางต่อจนถึงเมือง คาซบีกิ Kazbeki หรือ สเตฟานสมินดา Stephansminda เมืองเล็ก ๆ ทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของจอรเ์จยี ที�ปกครองในระบบศกัดนิาท้องถิ�นยุคปลายศตวรรษที� �� และเกบ็ค่า
ผ่านทางกบันักเดนิทางเขา้มาในพื�น จากเมอืงต่อมาไดก้ลายเป็นเมอืงในเสน้ทางยุทธศาสตร์สาํคญัของ

อดตีสหภาพโซเวยีต ตั �งอยู่รมิแม่นํ�าเทอรก์ ิสูง �,��� เมตรเหนือระดบันํ�าทะเล ภูมอิากาศชื�นปานกลาง
ค่อนขา้งแหง้และเยน็  
ถงึเมอืงคาซบกี ินําท่านเปลี�ยนยานพาหนะเป็น รถขบัเคลื�อน � ลอ้ เดนิ

ทางผ่านหุบเขาชมธรรมชาตป่ิาไมเ้นินหญ้าและเขาสงู เดนิทางสู่ โบสถ์

เกอเกติ ตรีนิตี� หรือ ซมินดา ซามีบา (�,��� เมตรจากนํ� าทะเล) มี

ความหมายวา่ โบสถ์พระตรเีอกานุภาพศกัดิ �สทิธิ �รมิแม่นํ�าอชีฆร ีจุดชม

ทศันียภาพอนัสวยงามของธารนํ�าแขง็ที�สงูที�สุดแห่งหนึ�งในภเูขาคาซเบกิ
ที�สงู �,��� เมตรเหนือระดบันํ�าทะเลบนแนวเทอืกเขาคอเคซสั 

วันที�สาม (19พ.ค.62) ทลิบิซี-มัทสเคต้า-คาซเบกิ-กูดาอูรี� (2,200ม.)     (B/L/D) 
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จากนั �น เดนิทางกลบัสู่ตวัหมู่บา้น เปลี�ยนเป็นรถโคชนําท่านเดนิทางกลบัลงมาทางตอนใตไ้ปยงัเมอืงกูดาอรูี� ห่าง

ไปทางทศิใต้ระยะทาง �� กม. หรือราว �� นาที  ถึงเมือง กดูาอูรี� Gudauri เมอืงสกีรสีอร์ตรมิไหล่

เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ สูง �,��� เมตรเหนือระดบันํ�าทะเล เป็นเมอืงสกทีี�ไม้สนน้อยใหญ่เรยีงรายตาม
ไหล่เขาสวยงามเหมาะแก่การเล่นสกคีุณภาพสูงแบบฟร-ีไรเดอร์ นําท่านเขา้สู่ที�พกั Gudauri Marco 
PoLo Hotel หรอืเทยีบเท่า � ดาว 

 

 

เชา้  หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก นําท่านเดินทางมุ่งสู่เมืองอพัลสิต์ซเิคห์ ห่างไปทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทาง ��� กม. หรอื ราว � ชั �วโมง �� นาท ี

  ถงึ อปุลิสซิเคห ์Uplistsikhe แหลง่โบราณสถานอายรุะหวา่งยคุโลหะตอนตน้จนถงึยคุกลางตอนปลาย 

เคยเป็นเมอืงผ่านของเสน้ทางสายไหมจากจนีสู่ยโุรป นําท่านเขา้ชม ถํ�าอปุลิสซิเคห ์Uplistsikhe cave 

เมอืงหนิเจาะ ที�มลีกัษณะเด่นของโครงสรา้งสถาปัตยกรรมแบบแพแกน้ผสมครสิเตยีน ภายในเมอืง
ประกอบไปดว้ยเขตที�อาศยั หอ้งเกบ็ไวน์ใตด้นิ โรงอบขนมปัง วหิารหลวงโถงสามส่วนและโรงมหรสพ 

จากนั �น เดินทางต่อสู่เมือง กอรี� Gori เมืองศูนย์กลางของเขตปกครองชิดะ คาร์ตลี� อยู่ฝั �งจอร์เจีย

ตะวนัออก ดว้ยชยัภมูทิอ้งถิ�นเป็นภเูขา ทาํใหเ้คยเป็นเมอืงทหารที�แขง็แกร่งและ
สําคญั มีกองกําลงัมากมายกรีฑาทัพเข้ามารุกราน และในที�สุดก็ถูกกองทพั

รสัเซยีพชิติได ้กอรี�เป็นบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ ประธานาธบิดแีละผู้นําคน

สาํคญัของสภาพโซเวยีตและของโลก ชม พิพิธภณัฑ์โจเซฟ สตาลิน ที�ได้รบั

ก่อสร้างเพิ�มเติมด้วยสถาปัตยกรรมแบบสตาลินิสต์ ในช่วงที�เขาเรืองอํานาจ และได้ปรับให้เป็น
พพิธิภณัฑ์หลงัเขาได้เสยีชวีติ ภายในมกีารจดัแสดงงานศลิปะวฒันธรรม และขา้วของเครื�องใช้เก่าแก่

มากมาย 
เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารพื�นถิ�น 
จากนั �น เดนิทางต่อไปยงั อุทยานแห่งชาตบิอรโ์ยมี�-คารากาอูรี� ห่างไปทางทศิตะวนัตกราว �� กม. หรอื � ชม. 

�� นาท ีถึง อุทยานแห่งชาติบอรโ์ยมี�-คารากาอรูี� เขตอนุรกัษ์ตอนกลางของประเทศ บรเิวณแถบ

เทอืกเขาคอเคซสัน้อย ที�ยาวขนานไปกบัเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่  นําท่านทดลองดื�มนํ�าแร่ธรรมชาตทิี�เป็น

ที�ข ึ�นชื�อของเมอืงนี�และเดนิชมสวนป่าสนอนัสวยงามและอุดมสมบรูณ์   
จากนั �น เดนิทางต่อไปยงัเมอืงอะเคาซคิห ์ห่างไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใตร้าว �� กม. หรอื � ชม.  

 ถงึ อะเคาซเิคห ์Akhaltsikhe เมอืงเลก็ ๆ ใกลช้ายแดนประเทศอารเ์มเนีย ที�มปีระวตัศิาสตรก์ล่าวถงึยอ้น

ไปราวศตวรรษที� �� ในฐานะเมอืงศนูยก์ลางของแควน้อาเฆาลสิลี�ของดยคุแห่งซเมสฆ ีหวัเมอืงปกครอง
ของออตโตมนั และสมรภูมริบรสัโซ-เตอร์กสีก่อนที�จะกลายเป็นส่วนหนึ�งของจกัรวรรดริสัเซยีนในที�สุด 

นําท่านเขา้สู่ที�พกั Lomsia 3+*     

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

 

เชา้  หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั  

วันที�สี�  (20พ.ค.62)  กูดาอูรี� -อุปลิสซเิคห์-กอรี� -บอร์โยมี� -อะเคาซเิคห์   (B/L/D) 

วันที�ห้า (21พ.ค.62)  อะเคาซเิคห์-วาตเซีย-อะเคาซเิคห์     (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

จากนั �น นําท่านเดนิทางมุ่งสู่เมอืงวาตเซยี ห่างไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้ระยะทาง �� กม. หรอื ราว � ชั �วโมง 

ระหวา่งทางแวะชม ป้อมเคิรต์วิซี� Khertvisi Fortress “เคทวสิ”ิ เป็นป้อมเก่าแก่ที�สุดในยุคศกัดนิาของ

จอรเ์จยี ตั �งอยูบ่นเนินเขาหนิแคบ ๆ และสูงชนั รมิจุดบรรจบกนัของแม่นํ�าเมสควารี�กบัปาราวานี� สร้าง
ขึ�นราวศตวรรษที� � ก่อนครสิตกาล เคยถูกอเล็กซานเดอร์มหาราชและมองโกลยกทพัเข้าทําลายลง 
ขณะที�กาํแพงปราสาทปัจจุบนัสร้างขึ�นในปีค.ศ.���� และจกัรวรรดอิอดโตมนัไดเ้ขา้ยดึในราวศตวรรษที� 
�� และเป็นที�ตั �งฐานทพัรสัเซยีและกองกาํลงัจอรเ์จยีนในศตวรรษที� ��  

จากนั �น  เดนิทางต่อจนถงึ วาตเซีย Verdzia อารามถํ�าที�ตั �งของ โบสถ์แม่พระแห่งพระบตุรเสดจ็สู่สวรรคาลยั 

The Church of Dormition หนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวไฮไลท์ของจอร์เจยี สร้างขึ�นในปีค.ศ.���� ช่วงการ
ปกครองของ ทามารม์หาราช ราชนิีผูนํ้าชาวจอรเ์จยีนสู่ยคุทอง และ รสัต
เวลี� กวยีิ�งใหญ่ผู้แต่งวรรณกรรม เรื�อง “อศัวนิหนังเสอืดํา The Knight in 

the Panther’s skin” อารามตั �งอยู่บนหน้าผา สูง ��� เมตร มี �� ข ั �น 
ภายในถํ�ากว่า ���� คูหา ประกอบไปด้วยโถงโบสถ์เล็กที�บรรจุภาพ
จติรกรรมฝาผนงัเกี�ยวกบัเรื�องราวในครสิตศ์าสนานิกายจอร์เจยีนออรโ์ธด๊

อกซ์ที�สําคญั ส่วนที�พกัอาศยัของเหล่านักบวช โรงอาหาร ห้องเก็บไวน์ 
หอ้งยา เป็นตน้ ต่อมาไดก้ลายเป็นอารามรา้งในยคุการปกครองของออตโตมนั ปัจจุบนัไดร้บัการบรรจุใน
รายชื�อทะเบยีนเป็นมรดกโลกในอนาคตแลว้ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

15.00 น.  ชม ป้อมอะเคาซิคห ์Akhaltsikhe Fortress ป้อมปราการขนาดใหญ่ในยุคจกัรวรรดอิอตโตมนั ตั �งอยูร่มิ

แม่นํ� าโพตสโฆวี� ภายในประกอบไปด้วย ซากโบสถ์คริสต์นิกาย
จอรเ์จยีน สุเหร่า หอมนิาเร่ต์ โบสถ์ยวิ พระราชวงัของราชวงศ์ยาเคลี� 
โรงอาบนํ�าโบราณ พพิิธภณัฑ์ ปัจจุบนัได้รบัการปรบัปรุงเพื�อใช้เป็น

แหล่งท่องเที�ยวเชิงว ัฒนธรรม สถานที�จ ัดงานประชุมของเมือง 

ขณะเดยีวกนัท่านยงัไดช้มเมืองเก่าราบดั Multicultural complex of 

Rabat ตั �งอยูบ่รเิวณเดยีวกนันี�อกีดว้ย 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า เขา้สู่โรงแรมที�พกั  Lomsia 3+*     

 

 

เชา้  หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั นําท่านเดนิทางมุ่งสู่เมอืงคูทายซี� ห่างไปทางทศิตะวนัตก
เฉียงเหนือ ระยะทาง ��� กม. หรอื ราว � ชั �วโมง 

 ถงึเมอืงคูทายซี� Kutaisi เมอืงใหญ่อบัดบัสองของจอรเ์จยี และเมอืงเอกของจอรเ์จยีตะวนัตกถิ�นอเิมอเรต ิ
ตั �งอยูบ่นคุง้แม่นํ�ารโิอนี� สงู ���-��� เมตรเหนือระดบันํ�าทะเล รายลอ้มดว้ยเขตป่าสนผลดัใบ  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ�น 

 จากนั �นแวะชม โบสถ์เกเลตี� (Gelati Cathedral) UNESCO World Heritage เป็นโบสถ์ยุคศตวรรษที� 

�� เป็นโบสถ์ที�ถือว่าเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมและปรชัญาของจอร์เจีย โบสถ์แห่งนี�มีผู้มาศึกษา

วันที�หก (22พ.ค.62) อะเคาซเิคห์-คูไทซี�-โบสถ์เกเลตี �      (B/L/D) 
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Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

วทิยาการทางวทิยาศาสตรแ์ละปรชัญามากมาย แมแ้ต่บุคคลสาํคญัในสงัคมชั �นสงูต่างกส็่งบุตรหลานเขา้

มาศกึษาที�นี� 

จากนั �น  เดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงบาคเูรยีนี� นําท่านรบัประทานอาหารเยน็ แลว้จงึเขา้สู่ที�พกั 

คํ�า  พกัผ่อนตามอธัยาศยั Tskaltubo Plaza, 4* หรอืเทยีบเท่า 

 

 

เชา้  หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั จากนั �นเดนิทางต่อสู่เมอืงซุกคด์ดีี� ห่างไปทางทศิตะวนัตก

เฉียงเหนือ  ถึง ซุกคดี์ดี� Zugdidi  อดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัรโอดชีอหีรอืซามาเกรลา ก่อตั �งข ึ�นราว 

��� ปีก่อนครสิตกาล อยู่บรเิวณทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลดํา และรวมชาตเิป็นอาณาจกัร

จอร์เจยีในศตวรรษที� �� ก่อนถูกยดึครองโดยจกัรวรรดริสัเซยีในปีค.ศ.���� และไดร้บัเอกราชเป็นส่วน

หนึ�งของประเทศจอร์เจียในปีค.ศ.���� ปัจจุบนัเมืองผ่านในเส้นทางสู่ “สวาเนติ Svaneti”  อนัเป็น

ดนิแดนในภมูภิาคภเูขาสงูแห่งคอเคซสั ที�มทีวิทศัน์สวยงามทั �งเทอืกเขาหมิะ กราเซยีร ์และความเป็นอยู่
ของคนทอ้งถิ�นในบรรยากาศที�สุดสวยงาม 

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัดาดิอานี�  Dadiani Palace  อดตีวงัของผู้ปกครองของราชตระกูลดาดอิานี� 

สืบเชื�อสายมาจากกดยุคแห่งโอดีชอี ผู้ปกครองสูงสุดของแคว้นซามาเกรลา ปัจจุบนัได้กลายเป็น
พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมพระราชวงัดาดอิานี� จดัแสดงโบราณวตัถุของเมอืงโบราณนา
กาลาเกวี� ที�ขดุคน้ได้ในสมยัเจา้ฟ้าชายเดวดิ ดาดอิานี� แลว้นํามาเกบ็ไวใ้นพระราชวงั ภายในบรเิวณยงัมี
โบสถ์เก่าและสวนดอกไมท้ี�จดัโดยรอบอยา่งสวยงาม 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิ�น 

จากนั �น เดนิทางต่อไปยงัเมอืงเมสเตยี ห่างไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ระยะทาง ��� กม.เป็นการขบัรถลดั
เลาะรมิเขาราว �.�� ชั �วโมง 

 ถงึ เมสเตีย Mestia  ประตูสู่ดนิแดนสวาเนตติอนบน ตั �งอยู่

หุบเขาบนความสงู �,��� เมตรเหนือระดบันํ�าทะเล เป็นเมอืง
โบราณเลก็ ๆ ที�บา้นหลายหลงัมหีอคอยก่อดว้ยหนิที�ใชดู้แล
ปกป้องตั �งอยู่ตดิบา้นเรอืน เมสตยีย์งัเป็นเมอืงต้นทางของนัก

ปีนเขาและชมป่าสนอลัไพน์ดว้ยเช่นกนั  

เยน็ นําท่านเขา้สู่ที�พกั Hotel Tetnuldi,  Mestia 3* หรอืเทยีบเท่า   

รบัประทานอาหารคํ�า  

 

 

เชา้ตรู ่  หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั นําท่านขึ�นรถ � WD เดนิทางขึ�นเทอืกเขาคอเคซสัไปยงั
หมู่บา้นอชักลูี� ห่างออกไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้เดนิทางประมาณ �.�� ชั �วโมง 

วันที�เจด็ (23พ.ค.62) คูไทซี�-ซุกดดีิ �-เมสเตีย        (B/L/D) 

วันที�แปด (24พ.ค.62) เมสเตีย-อุชกูรี� -เมสเตีย        (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

อชุกลีู� Ushguli กลุ่มหมู่บ้านเลก็ ๆ � แห่ง ตั �งอยู่กลางหุบเขาสูง �,��� เมตรเหนือระดบันํ�าทะเล และ

ตีนของ ยอดเขาชาขร่า Shkhara summit หนึ�งในยอดเขาที�สูงที�สุดในคอเคซัส โดยมีชาวสเวนพื�น

ถิ�นอาศยัอยูร่าว �� ครวัเรอืนท่ามกลางหมิะที�ปกคลุมราว � เดอืน ทาํให้อชักูลี�กลายเมอืงปิดไมส่ามารถ

ติดต่อโลกภายนอกได้กว่า � เดือนเลยทีเดียว ด้วยความ
งดงามของขุนเขานานาที�รายล้อมและเป็นชุมชนโบราณ มี
โบสถ์เก่าแก่ราวศตวรรษที� �� ตั �งอยู่บนเนินเขา ทําให ้

“ดนิแดนสวาเนตบิน Upper Svaneti” ได้รบัการขึ�นทะเบยีน
เป็นมรดกโลก 

 ถงึ หมู่บา้นอชักลูี� นําท่านสมัผสัวถิีชวีติของผูค้นในหมู่บ้านที�โดดเด่นด้วยหอคอยโบราณตั �งเรยีงรายอยู่
ท ั �วหมู่บา้นนับสบิหอ มยีอดเขาดาํทะมนีที�สูงชนัปกคลุมดว้ยหมิะอนัขาวโพลนคลุมเกอืบทั �งยอดซ่อนตวั

อยูห่ลงัยอดเขาสงูชนัสเีขยีวมหีมู่บา้นตั �งอยู่ตนีเขาและธารหมิะที�ละลายกลายเป็นสายนํ�าเลก็ ๆ ไหลเป็น
ล่องเลาะรมิหมู่บา้น 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารภายในหมู่บา้น  

จากนั �น นําท่านนั �งรถไต่เนินเขาแวะชม โบสถ์ลามาเรีย Lamaria Church อายุเก่าแก่ยอ้นไปถึงศตวรรษที� �� 

ภายในโบสถ์ภายเขยีนสีเฟรสโก้ เล่าเรื�องราวเกี�ยวกับพระเยซูและอคัรสาวก จนได้เวลาอนัสมควร

เดนิทางกลบัสู่ที�พกั Hotel Tetnuldi,  Mestia 3*หรอืเทยีบเท่า       

เยน็ รบัประทานคํ�า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรมและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเช้า นําท่านเดินทางไปยงัเมอืงบาทูมิ ห่างออกไป
ทางทิศใต้ ระยะทาง ��� กม. (จากเมสเตยีเดินทางสู่ซุกดดิี�เดนิทาง
ประมาณ � ชั �วโมง 

เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารระหวา่งทางที�เมอืงซุกดดีี� 

บ่าย เดนิทางต่อจนถึง บาทูมิ Batumi อกีประมาณ � ชั �วโมง อดตีเมอืงยุค

กรีกโบราณรมิฝั �งตะวนัออกของทะเลดํา เมืองเอกของเขตปกครอง
ตนเองอดัยาร่า เป็นหนึ�งในเมอืงเศรษฐกจิและการท่องเที�ยวที�สําคญั
ของจอร์เจีย ตั �งอยู่ในเขตกึ�งเขตร้อนที�รุ่งรวยด้วยผลิตภณัฑ์เกษตร

มากมาย แต่ผลไม้รสเปรี�ยวมะกรูดและชาโดดเด่นที�สุด และเป็นเมอืง
แปรรปูอาหารทะเล   

เยน็ รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

จากนั �น นําท่านเดินชม จตัุรสัปิอาซซ่า จ ัตุร ัสสําคัญของเมืองเต็มไปด้วยตึกอาคารร้านรวงที�งดงามด้วย

สถาปัตยกรรมยคุกลางผสมผสานกนัอยา่งลงตวักบัสถาปัตยกรรมรสัเซยีนโกธคิ และภาพประดบัฝาผนัง
โมเสคที�สวยงาม โดดเด่นดว้ยหอนาฬกิาสงูดา้นหน้าลานการคา้ที�เตม็ไปดว้ยแสงไฟระยบิระยบัสวยงาม  

จากนั �น นําท่านเดนิทางเขา้สู่ที�พกั �* หรอืเทยีบเท่า   พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันที�เก้า (25พ.ค.62) เมสเตีย-บาทูม ิ        (B/L/D) 
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เชา้ตรู ่  หลงัรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั นําท่านเดนิเล่นสวนสาธารณะที�สําคญัของเมอืงที�ตั �งอยู่รมิ
ทะเลเมอืงบาทมู ีให้ท่านได้ถ่ายรปูสถาปัตยกรรมสวยงามแปลกตา และการจดัสวนสวยงามดอกไม้บาน

สะพรั �งท ั �วทั �งสวน ชมงานประตมิากรรมอนัน่าทึ�ง “อาลีและนีโน่” (Ali & Nino) ที�เป็นรูปของหนุ่มสาว

ยนืดว้ยกนัแลว้หมุนเคลื�อนตวัเขา้หาเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั

อย่างน่าทึ�ง เป็นปฏมิากรรมที�ชาวเน็ตได้แชร์ต่อๆกนัไปยงั
โลกโซเชยีลจนโด่งดงั   

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

บ่าย จากนั �นนําท่านเที�ยวชมตลาดพื�นเมอืง แลว้จงึเดนิทางไปชม 

ป้อมโกนิโอ Gonio Fortress ตั �งห่างจากชายแดนจอรเ์จยี-

ตุรกรีาว � กม.อดตีป้อมปราการของ พลนินี�ผูพ้ี� แม่ทพัโรมนัตน้ศตวรรษที� � รมิทะเลดาํ ต่อมาใชป้้องกนั
การรุกรานของพวกออตโตมนัในสมยัอาณาจกัรโรมนัไบแซนไทน์ เชื�อกนัว่าสถานที�แห่งนี�เป็นที�ฝังศพ

ของนกับุญแมทธวิ หรอื มทัธอิสั � ใน �� อคัรสาวกของพระเยซ ู
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ จากนั �น เดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตบิาทมู ิ 
20.15 น. เหนิฟ้าสู่กรุงอสิตนับลู โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน์ เที�ยวบนิที� TK393 (บนิ �.�� ช.ม.) 
21.20 น. ถงึสนามบนินานาชาตอิตาเตริก์ กรุงอสิตนับลู เยน็นี�อสิระรบัประทานอาหารเยน็ภายในสนามบนิ และรอ

ต่อเครื�องไปยงัประเทศไทย 

 

 

01.25 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน์ เที�ยวบนิที� TK068 (บนิ � ช.ม.) 

15.00 น. ถงึสนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพและประทบัใจมริูล้มื 

 

อตัราค่าบริการ (บาท) จาํนวนผูเ้ดินทาง 16 ทา่นขึ� นไป  

 

วนัที�เดินทาง ผู้ใหญ่พกั � ท่าน / ห้อง 

ราคารวมตั �วเครื�องบิน Economy 

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

17-27 พ.ค.2562 88,500.- 12,000.- 
  

อตัรานี �รวมบริการ 
- คา่ตั�วเครื�องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับลู-ทบิลซีิ� // บาทมู-ิอิสตนับลู-กรุงเทพฯ ตลอดการเดินทาง โดยสายการ

บินเตอร์กิส แอร์ไลน์ ชั �นท่องเที�ยว และคา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง 

- คา่โรงแรมที�พกัระดบั �-4 ดาว หรือดีที�สดุของเมือง ตามรายการที�ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ�งห้อง) 

- คา่เข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามรายการที�ระบ ุ

วันที�สิบ (26พ.ค.62) บาทูม-ิอสิตันบูล        (B/L/D) 

วันที�สิบเอด็ (27พ.ค.62) อสิตันบูล-กรุงเทพฯ       (-/-/-) 
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- คา่อาหารทกุมื �อที�ระบใุนรายการ 

- คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

- คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงิน  �,���,��� บาท ตามเงื�อนไขบริษัทประกนั 

- หวัหน้าทวัร์คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 
อัตรานี �ไม่รวม 

- คา่นํ �าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 
- คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่เครื�องดื�ม และคา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง 
 คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
- คา่ทําใบอนญุาตที�กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ สําหรบัคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าว 
- ค่าทปิไกด์-ทปิคนขับรถ/พนักงานบริการจดุต่างๆระหว่างเดินทาง (�� USD / ท่านตลอดทริป) 
- ค่าเข้าห้องนํ �าสาธารณะ 
- ทปิหัวหน้าทัวร์ไทย ทั �งนี �จาํนวนขึ �นกับการพจิารณาของท่าน 

การสาํรองที�นั� ง 

การสํารองที�นั�งบริษัทฯแบ่งเป็นสองสว่นดงันี � 

-ชําระคา่มดัจํา 25,000 บาทในวนัจอง   

-ก่อนการเดินทาง �� วนั ชําระสว่นที�เหลือทั �งหมด  **กําหนดการชําระเงินของจอร์เจียคอ่นข้างเข้มงวด** 

การยกเลกิการเดินทาง 
 1. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 70%  
 2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45   วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 
 

หมายเหตุ 
 รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความลา่ช้าของสายการบิน 

 โรงแรมที�พกัในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาต ิ ฯลฯ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็นสําคญั 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดนิทาง เนื�องจากมีสิ�งผดิกฎหมาย หรือสิ�งของห้าม

นําเข้าประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื�อมเสีย หรือ ด้วยเหตผุลใด ๆ กต็ามที�
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคนืเงินให้ท่านได้ ไมว่า่จํานวนทั �งหมด หรือ บางสว่น 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื�องมาจากตวัผู้ เดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ 
หรือ คนตา่งด้าวที�พํานกัอยู่ในประเทศไทย 
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แผนที�เสน้ทางแกรนดจ์อรเ์จยี 
 

 
*เลขไฟลทใ์นแผนที�อาจไม่ใช่ไฟลท์ที�ใชใ้นวนัเดินทาง 

 


