
 
 

 

 

 

   

   
 

 
โดย สายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ 

  น ำท่ำนสมัผสับุปผำแห่งคอเคซสัอนังดงำมทัง้ประวตัิศำสตร์อนัยำวนำน ที่ถูกระบุเป็นต้นก ำเนิดอำรย
ธรรมของคอเคซอยด์และอำรยนัในยุโรป หลงัถูกอ ำพรำงภำยใต้ปีกจกัรวรรดิรสัเซียและสหภำพโซเวยีตอยู่นำนนับ
ศตวรรษ ทีพ่ึง่แรกแยม้สู่สำยตำชำวโลกหลงักำรลม้สลำยของจกัรวรรดหิลงัม่ำนเหลก็ไม่กีส่บิปีมำนี้ 

น ำท่ำนชมและสมัผสัสถำปัตยกรรมอนังดงำมที่รงัสรรค์และถ่ำยทอดควำมศรทัธำอนัแรงกล้ำที่มใีห้กบั
ศำสนำของชำวจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ ที่มกัตัง้สนัโดษอยู่ตำมเนินเขำและรมิแม่น ้ำท่ำมกลำงธรรมชำติอนั ยิง่ใหญ่ของ
เทอืกเขำคอเคซัสที่ยิง่ใหญ่และงดงำม เขยีวชอุ่ม ด ำทะมนึ ขำวโพลนด้วยหมิะที่ปกคลุมทัว่ทุกยอดและไหลเป็นสำยสู่
เบื้องล่ำงของธำรน ้ำแขง็แห่งคอเคซสัทีก่ัน้ระหว่ำงทะเลด ำและแคสเปียน 

ก ำหนดกำรเดินทำง :  2-12 ม.ิย.2563     
 

 

XX.XX เวลำนัดหมำยในใบเตรยีมตวั(ส่งให้ก่อนเดนิทำงประมำณ 7 วนั) คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำน
ชำตสิุวรรณภูม ิเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบัและใหก้ำรบรกิำรเชค็อนิตัว๋เครื่องบนิ 

21.45 น. เหนิฟ้ำสู่กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเตอรก์ชิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิทีT่K 065 (บนิ 10.20 ช.ม.) 

 

 

04.10 น. เดนิทำงถงึสนำมบนินำนำชำติใหม่ กรุงอสิตนับูล แวะเปลีย่นเครื่อง *อำหำรเชำ้บนเครื่องบนิ 

วันแรก   กรุงเทพฯ-อสิตนับูล          

วันที่สอง   อิสตันบลู-ทบิลิซ-ีวิหารพระตรีเอกนุภาพศักดิส์ิทธ์ิ-ป้อมนาริกอาล่า  (-/L/D) 
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06.15 น. เหนิฟ้ำสู่กรุงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี โดยสำยกำรบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK 378  (บนิ 2 ช.ม.) 

09.35 น. เดนิทำงถงึสนำมบนินำนำชำติโนโว อเลก็ซเียฟกำ้ กรุงทบลิซิี ่หลงัตรวจคนเขำ้เมอืงน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้
สู่ตัวเมือง ทบิลิซ่ี Tbilisi   เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจยี ตัง้อยู่ระหว่ำงสองฝัง่
แม่น ้ำคูร่ำ ก่อตัง้ในรำวศตวรรษที่ 5 เป็นเมอืงหลวงสุดท้ำยของอำณำจกัรไอบเีรยี ที่อยู่รอดท่ำมกลำง
สองอำณำจักรใหญ่  โรมัน ทำงตะวันตกครอบคลุมเกือบทัง้ยุโรปและ แซสซานิด ทำงตะวันออก
ครอบคลุมเอเซียกลำง อำหรบัและเปอร์เซีย ก่อนที่จะล้มสลำยกลำยเป็นส่วนหนึ่งของรสัเซีย ในฐำนะ
เมืองข้ำหลวงใหญ่แห่งซำร์ ปกครองดินแดนในเขตเทือกเขำคอเคซัส น ำชมโบสถ์เมเธซิ (Metekhi 
Church) เป็นโบสถ์เก่ำแก่ในยุคศตวรรษที ่13 ตัง้อยู่ในบรเิวณเมอืงเก่ำ ในอดตีโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นป้อม
ที่ประทบัของพระมหำกษัตรยิ์ และได้ใช้เป็นโบสถ์ของพระมหำกษัตรยิ์อีกด้วย โบสถ์นี้มลีกัษณะเป็น
ป้อมที่มียอดโดมแหลมขึ้นไปซึ่งเป็นที่นิยมก่อสร้ำงกันในยุคกลำง ได้มีกำรบูรณะครัง้ใหญ่ในช่วงยุค
ศตวรรษที ่17-18  

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จำกนัน้ น ำท่ำนไปยงั เขตเมอืงเก่ำ ชมบรเิวณ โรงอำบน ้ำแร่ก ำมะถนั (Sulphur Baths) หรือภำษำจอร์เจียน
เรียกว่ำ Abanot Ubani (อะบำนู อุบำนิ) เป็นสถำนที่สำหรบัแช่น ้ำพุร้อนที่มีแร่ถำมะถนั ตำมตำนำน
เล่ำขำนว่ำในสมยัพระเจำ้วคัตงัที ่1 กอรก์ซัลี ่นกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักล่ำว จงึท ำ
ให้คน้พบบ่อน้ำพุรอ้นแห่งนี้ขึ้น ลกัษณะของโรงอำบน ้ำคลำ้ย ๆ กบักำรออนเซนของชำวญี่ปุ่ นผสมรวม
กบักำรอำบน ้ำแบบตุรกี น ำชมหมู่โรงอำบน ้ำที่มกีำรสร้ำงและให้บรกิำรตัง้แต่ยุคกลำงจนถงึปัจจุบนัที่มี
รูปแบบตวัอำคำรทีห่ลำกหลำย บำงแห่งสรำ้งเป็นหลงัโดม บำงแห่งมหีอมนิำเร่ต์ขนำบขำ้ง ประดบัด้วย
โมเสคชิน้เลก็สวยงำมยิง่ 

จำกนัน้  น ำท่ำนชม วิหำรพระตรีเอกนุภำพศกัด์ิสิทธ์ิแห่งกรงุทบิลิซ่ี (Holy 
Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซำมีบ้ำ ชื่อเรยีกของคนท้องถิ่น 
เป็นวหิำรหลกัของชำวครสิต์นิกำยจอรเ์จยีนออรโ์ธดอ็กซ์ในกรุงทบลิซิี ่
ก่อสร้ำงขึ้นระหว่ำงปีค.ศ.1995-2004 ใหญ่ที่สุดอนัดบัสำมของศำสน
สถำนทัง้หมดในนิกำยออร์โธด๊อกซ์ตะวนัออกทัว่โลก แม้จะมีอำยุไม่
มำกแต่ก็เป็นโบสถ์ตวัอย่ำงของสถำปัตยกรรมแบบจอร์เจยีนท้องถิ่น ที่มเีชื้อสำยทำงศลิปะจำกไบแซน
ไทน์ โบสถ์เป็นอำคำรขนำดใหญ่ทีโ่ดดเด่นมำก หำกไดม้องลงมำจำกหอโทรทศัน์มทตัสมินดำ จุดชมววิที่
ตัง้อยู่บนยอดเขำมทตัสมนิดำทำงตะวนัตกของกรุงทบลิซิี่ 

จำกนัน้ เดนิทำงต่อน ำท่ำนขึ้นเคเบิ้ลคำร์เพื่อชม ป้อมนำริกอำล่ำ (Narikala Fortress) สรำ้งขึน้ครัง้แรกในช่วง
ครสิต์ศตวรรษที ่4 แตม่กีำรเปลีย่นมอืผูป้กครองมำกมำย ทัง้ชำวอำหรบั มองโกล เปอรเ์ซยี เตริก์ รสัเซยี 
ตวัอำคำรทีม่อียู่ในปัจจุบนันี้สรำ้งขึน้มำตัง้แต่ช่วงครสิต์ศตวรรษที ่8 น ำท่ำนขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำสมัผสัควำม
งำมของโบสถ์ที่อยู่ภำยในป้อมปรำกำรนี้คอื โบสถ์นักบุญนิโคลำส (St. Nicholas Church) ถูกสร้ำงขึ้น
ในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่12 -13 ชมทศันียภำพทีส่วยงำมของคุ้งแควอนัคดเคี้ยวของแม่น ้ำมติควำร ีจำก
ป้อมปรำกำรทีต่ัง้อยู่เนินเขำทีส่งูชนั และสำมำรถมองออกไปไดก้ว้ำงไกลสุดสำยตำ 

เยน็ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  เดนิทำงเขำ้ทีพ่กั 4*   

 

 
วันที่สาม   ทลิบิซ-ีมัทสเคต้า-คาซเบกิ-กูดาอูร่ี(2,200ม.)     (B/L/D) 
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เชำ้  หลังรบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั น ำท่ำนเดินทำงมุ่งสู่เมืองคำสเบกิ ห่ำงไปทำงทิศเหนือ 
ระยะทำง 151 กม. หรอื รำว 3 ชัว่โมง เดนิทำงบน “เส้นทางกองทพัจอรเ์จยีน” ทำงหลวงสำยส ำคญั
เสน้ทำงหลกัใชใ้นเดนิทำงจำกรสัเซยีมำยงัภูมภิำคคอเคซสั ในระหว่ำงอยู่ใตก้ำรปกครองของสหภำพโซ
เวยีต 
ระหว่ำงทำงแวะ มทัสเคต้ำ Mtskheta เมืองมรดกโลก ที่ได้รบักำรขึ้นทะเบียนเมื่อปีค.ศ.1994 อดีต
ดนิแดนตัง้รกรำกและเมอืงหลวงของอำณำจกัรไอบเีรยี ทีเ่คยรุ่งเรอืงในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกำล 

ชม โบสถ์ยวำรี่ (Jvari Church) UNESCO world Heritage อำรำมนักบวชครสิต์นิกำยจอร์เจียน ออร์
โธดอ็กซ์ สรำ้งขึ้นในรำวศตวรรษที ่16 ตัง้อยู่บนเนินเขำฝัง่ขวำของจุดบรรจบกนัระหว่ำงแม่น ้ำเมสฆวำรี ่
กบั อรกัว ีให้ภำพควำมงดงำมของทศันียภำพรมิแม่น ้ำที่มเีมอืงมรดกโลกอนัเก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปีก่อน
ครสิตกำล ตัง้เด่นบนคุง้ 

จำกนัน้ แวะชม โบสถ์สเวติทสโฆเวลี่ (Svetitskhoveli Catherdal) UNESCO world Heritage  สร้ำงในรำว
ศตวรรษที่ 11 ตัง้อยู่ในเมอืงประวตัศิำสตร์เมสฆตี้ำ สถำนที่ศกัดิส์ทิธิแ์ละให้กำรเคำรพศรทัธำที่สุดของ
ชำวครสิต์นิกำยจอรเ์จยีน ออร์โธดอ็กซ์ เชื่อกนัว่ำเป็นที่ฝังภูษำของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้
กำงเขน ซึง่โบสถ์เป็นส่วนหนึ่งของเมอืงมรดกโลกดว้ยเช่นกนั 

จำกนัน้ แวะชม ป้อมอนำนูรี่ (Ananuri Architectural Complex) ป้อมปรำสำทรมิฝัง่ซำ้ยของแม่น ้ำอรกัว ีเป็นที่
ประทบัของ เอริสตำวิส หรือ ดยุคแห่งอรกัวี รำชวงศ์ศักดินำ
ผู้ปกครองดินแดนลุ่มแม่น ้ำอรักวี และเป็นสมรภูมิรบแย่งชิง
อ ำนำจกับเจ้ำปกครองแคว้นอื่น ๆ หลำยต่อหลำยครัง้ ภำยใน
ป้อมปรำกำรประกอบไปด้วยปรำสำท 2 หลังโบสถ์ 2 แห่งคือ 
โบสถ์แม่พระผู้พรหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้นสวรรค ์
(อสัสมัชญั) และทีฝั่งศพของเหล่ำดยุคแห่งอรกัว ีมสีถำปัตยกรรม
แบบจอรเ์จยีนอย่ำงแทจ้รงิ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ รำ้นอำหำรพืน้ถิน่ ระหว่ำงทำง  

จำกนัน้ เดินทำงต่อจนถึงเมือง  คำซบีกิ Kazbeki หรือ สเตฟำนสมินดำ Stephansminda เมืองเล็ก ๆ ทำง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของจอร์เจยี ที่ปกครองในระบบศกัดนิำท้องถิ่นยุคปลำยศตวรรษที่ 18 และเก็บค่ำ
ผ่ำนทำงกบันักเดนิทำงเขำ้มำในพืน้ จำกเมอืงต่อมำได้กลำยเป็นเมอืงในเสน้ทำงยุทธศำสตรส์ ำคญัของ
อดตีสหภำพโซเวยีต ตัง้อยู่รมิแม่น ้ำเทอรก์ิ สูง 1,740 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล ภูมอิำกำศชืน้ปำนกลำง
ค่อนขำ้งแหง้และเยน็  
ถงึเมอืงคำซบกี ิน ำท่ำนเปลี่ยนยำนพำหนะเป็น รถขบัเคลื่อน 4 ลอ้ เดนิทำงผ่ำนหุบเขำชมธรรมชำตป่ิำ
ไมเ้นินหญ้ำและเขำสงู เดนิทำงสู่ โบสถเ์กอเกติ ตรีนิต้ี หรอื ซมนิดำ ซำมบีำ (2,170 เมตรจำกน ้ำทะเล) 
มคีวำมหมำยว่ำ โบสถ์พระตรเีอกำนุภำพศกัดิส์ทิธิร์มิแม่น ้ำอชีฆร ีจุดชม
ทศันียภำพอนัสวยงำมของธำรน ้ำแขง็ทีสู่งทีสุ่ดแห่งหนึ่งในภูเขำคำซเบกิ
ทีส่งู 5,047 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเลบนแนวเทอืกเขำคอเคซสั 

จำกนัน้ เดินทำงกลบัสู่ตวัหมู่บ้ำน เปลี่ยนเป็นรถโคชน ำท่ำนเดินทำงกลบัลงมำ
ทำงตอนใต้ไปยงัเมืองกูดำอูรี่ ห่ำงไปทำงทิศใต้ระยะทำง 32 กม. หรือ
รำว 40 นำท ี ถงึเมอืง กดูำอรูี่ Gudauri เมอืงสกรีสีอรต์รมิไหล่เทอืกเขำ
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คอเคซัสใหญ่ สูง 2,196 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล เป็นเมอืงสกีที่ไม้สนน้อยใหญ่เรียงรำยตำมไหล่เขำ
สวยงำมเหมำะแก่กำรเล่นสกคีณุภำพสงูแบบฟร-ีไรเดอร ์น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั Gudauri Marco PoLo Hotel 
หรอืเทยีบเท่ำ 4 ดำว 

 
 

เชำ้  หลังรบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก น ำท่ำนเดินทำงมุ่งสู่เมืองอัพลิสต์ซิ เคห์ ห่ำงไปทำงทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้ระยะทำง 158 กม. หรอื รำว 2 ชัว่โมง 30 นำที 

  ถงึ อปุลิสซิเคห์ Uplistsikhe แหล่งโบรำณสถำนอำยุระหว่ำงยคุโลหะตอนตน้จนถึงยคุกลำงตอนปลำย 
เคยเป็นเมอืงผ่ำนของเสน้ทำงสำยไหมจำกจนีสูยุ่โรป น ำท่ำนเขำ้ชม ถ ำ้อปุลิสซิเคห์ Uplistsikhe cave 
เมอืงหนิเจำะ ทีม่ลีกัษณะเด่นของโครงสรำ้งสถำปัตยกรรมแบบแพแกน้ผสมครสิเตยีน ภำยในเมอืง
ประกอบไปดว้ยเขตทีอ่ำศยั หอ้งเกบ็ไวน์ใตด้นิ โรงอบขนมปัง วหิำรหลวงโถงสำมส่วนและโรงมหรสพ 

จำกนัน้ เดินทำงต่อสู่เมือง กอรี่ Gori เมืองศูนย์กลำงของเขตปกครองชิดะ คำร์ตลี่ อยู่ฝัง่จอร์เจีย
ตะวนัออก ดว้ยชยัภูมทิอ้งถิน่เป็นภูเขำ ท ำใหเ้คยเป็นเมอืงทหำรทีแ่ขง็แกร่งและ
ส ำคญั มีกองก ำลังมำกมำยกรีฑำทพัเข้ำมำรุกรำน และในที่สุดก็ถูกกองทัพ
รสัเซียพชิติได ้กอรีเ่ป็นบำ้นเกดิของ โจเซฟ สตำลนิ ประธำนำธบิดแีละผู้น ำคน
ส ำคญัของสภำพโซเวยีตและของโลก ชม พิพิธภณัฑ์โจเซฟ สตำลิน ที่ได้รบั

ก่อสร้ำงเพิ่มเติมด้วยสถำปัตยกรรมแบบสตำลินิสต์ ในช่วงที่เขำเรืองอ ำนำจ และ ได้ปรับให้เป็น
พพิธิภณัฑ์หลงัเขำได้เสยีชวีติ ภำยในมกีำรจดัแสดงงำนศลิปะวฒันธรรม และข้ำวของเครื่องใช้เก่ำแก่
มำกมำย 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ รำ้นอำหำรพืน้ถิน่ 
จำกนัน้ เดนิทำงต่อไปยงั อุทยำนแห่งชำตบิอร์โยมี่-คำรำกำอูรี่ ห่ำงไปทำงทศิตะวนัตกรำว 90 กม. หรอื 1 ชม. 

30 นำที ถึง อุทยำนแห่งชำติบอร์โยมี่-คำรำกำอูรี่ เขตอนุรกัษ์ตอนกลำงของประเทศ บริเวณแถบ
เทอืกเขำคอเคซสัน้อย ทีย่ำวขนำนไปกบัเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่  น ำท่ำนทดลองดื่มน ้ำแร่ธรรมชำตทิีเ่ป็น
ทีข่ึน้ชื่อของเมอืงนี้และเดนิชมสวนป่ำสนอนัสวยงำมและอุดมสมบูรณ์   

จำกนัน้ เดนิทำงต่อไปยงัเมอืงอะเคำซคิห ์ห่ำงไปทำงทศิตะวนัตกเฉียงใตร้ำว 50 กม. หรอื 1 ชม.  

 ถงึ อะเคำซเิคห ์Akhaltsikhe เมอืงเลก็ ๆ ใกลช้ำยแดนประเทศอำรเ์มเนีย ทีม่ปีระวตัศิำสตรก์ล่ำวถงึยอ้น
ไปรำวศตวรรษที ่12 ในฐำนะเมอืงศูนย์กลำงของแควน้อำเฆำลสิลีข่องดยุคแห่งซเมสฆ ีหวัเมอืงปกครอง
ของออตโตมนั และสมรภูมริบรสัโซ-เตอรก์ีสก่อนที่จะกลำยเป็นส่วนหนึ่งของจกัรวรรดริสัเซียนในที่สุด 
น ำท่ำนเขำ้สู่ที ่ 3*     

เยน็ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ และพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
 

 

เชำ้  หลงัรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงมุ่งสู่เมอืงวำตเซยี ห่ำงไปทำงทศิตะวนัออกเฉียงใต ้ระยะทำง 63 กม. หรอื รำว 1 ชัว่โมง 
ระหว่ำงทำงแวะชม ป้อมเคิร์ตวิซ่ี Khertvisi Fortress “เคทวสิ”ิ เป็นป้อมเก่ำแก่ที่สุดในยุคศกัดนิำของ

วันที่สี่    กูดาอูร่ี-อุปลิสซเิคห-์กอร่ี-บอรโ์ยมี-่อะเคาซิเคห ์    (B/L/D) 

วันที่หา้    อะเคาซิเคห-์วาตเซีย-อะเคาซิเคห ์     (B/L/D) 



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

จอร์เจยี ตัง้อยู่บนเนินเขำหนิแคบ ๆ และสูงชนั รมิจุดบรรจบกนัของแม่น ้ำเมสควำรีก่บัปำรำวำนี่ สร้ำง
ขึ้นรำวศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกำล เคยถูกอเล็กซำนเดอร์มหำรำชและมองโกลยกทพัเข้ำท ำลำยลง 
ขณะทีก่ ำแพงปรำสำทปัจจุบนัสร้ำงขึน้ในปีค.ศ.1354 และจกัรวรรดอิอดโตมนัได้เขำ้ยดึในรำวศตวรรษที ่
16 และเป็นทีต่ัง้ฐำนทพัรสัเซยีและกองก ำลงัจอรเ์จยีนในศตวรรษที ่19  

จำกนัน้  เดนิทำงต่อจนถงึ วำตเซีย Verdzia อำรำมถ ้ำทีต่ัง้ของ โบสถแ์ม่พระแห่งพระบุตรเสดจ็สู่สวรรคำลยั 
The Church of Dormition หนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของจอร์เจีย สร้ำงขึ้นในปีค.ศ.1180 ช่วงกำร
ปกครองของ ทำมำรม์หำรำช รำชนิีผูน้ ำชำวจอรเ์จยีนสู่ยุคทอง และ รสัตเวลี ่กวยีิง่ใหญ่ผูแ้ต่งวรรณกรรม 
เรื่อง “อศัวนิหนังเสอืด ำ The Knight in the Panther’s skin” อำรำมตัง้อยู่บนหน้ำผำ สงู 500 เมตร ม ี19 
ขัน้ ภำยในถ ้ำกว่ำ 3000 คูหำ ประกอบไปด้วยโถงโบสถ์เล็กที่บรรจุภำพ
จติรกรรมฝำผนังเกี่ยวกบัเรื่องรำวในครสิต์ศำสนำนิกำยจอรเ์จยีนออรโ์ธด๊
อกซ์ที่ส ำคญั ส่วนที่พกัอำศยัของเหล่ำนักบวช โรงอำหำร ห้องเก็บไวน์ 
หอ้งยำ เป็นต้น ต่อมำไดก้ลำยเป็นอำรำมร้ำงในยุคกำรปกครองของออต
โตมนั ปัจจุบนัได้รบักำรบรรจุในรำยชื่อทะเบยีนเป็นมรดกโลกในอนำคต
แลว้ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 

15.00 น.  ชม ป้อมอะเคำซิคห์ Akhaltsikhe Fortress ป้อมปรำกำรขนำดใหญ่
ในยุคจกัรวรรดอิอตโตมนั ตัง้อยู่รมิแม่น ้ำโพตสโฆวี ่ภำยในประกอบไป
ด้วย ซำกโบสถ์คริสต์นิกำยจอร์เจียน สุเหร่ำ หอมินำเร่ต์ โบสถ์ยิว 
พระรำชวงัของรำชวงศ์ยำเคลี ่โรงอำบน ้ำโบรำณ พพิิธภณัฑ์ ปัจจุบนั
ไดร้บักำรปรบัปรุงเพื่อใชเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม สถำนทีจ่ดั
งำนประชุมของเมือง ขณะเดียวกันท่ำนยังได้ชมเมืองเก่ำรำบัด 
Multicultural complex of Rabat ตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกนันี้อกีดว้ย 

เยน็ รบัประทำนอำหำรค ่ำ เขำ้สู่โรงแรมทีพ่กั    3*     

 

 

เชำ้  หลงัรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั น ำท่ำนเดนิทำงมุ่งสู่เมอืงคูไทซี ่ห่ำงไปทำงทศิตะวนัตกเฉียง
เหนือ ระยะทำง 180 กม. หรอื รำว 3 ชัว่โมง 

 ถงึเมอืงคูไทซี ่Kutaisi เมอืงใหญ่อบัดบัสองของจอร์เจยี และเมอืงเอกของจอร์เจยีตะวนัตกถิ่นอิเมอเรต ิ
ตัง้อยู่บนคุง้แม่น ้ำรโิอนี่ สงู 125-300 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล รำยลอ้มดว้ยเขตป่ำสนผลดัใบ  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรทอ้งถิน่ 

 จำกนัน้แวะชม โบสถ์เกเลต้ี (Gelati Cathedral) UNESCO World Heritage เป็นโบสถ์ยุคศตวรรษที ่
12 เป็นโบสถ์ที่ถือว่ำเป็นศูนย์กลำงทำงวฒันธรรมและปรชัญำของจอร์เจีย โบสถ์แห่งนี้มีผู้มำศึกษำ
วทิยำกำรทำงวทิยำศำสตรแ์ละปรชัญำมำกมำย แมแ้ต่บุคคลส ำคญัในสงัคมชัน้สงูต่ำงก็ส่งบุตรหลำนเขำ้
มำศกึษำทีน่ี่ 

วันที่หก   อะเคาซิเคห-์คูไทซี-่โบสถเ์กเลตี-้สเคาทูโบ     (B/L/D) 



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

จำกนัน้  เดนิทำงเขำ้สู่ตวัเมอืงสเคำทูโบ น ำท่ำนรบัประทำนอำหำรเยน็ แลว้จงึเขำ้สู่ทีพ่กั 

ค ่ำ  พกัผ่อนตำมอธัยำศยั 4*  

 

 

เชำ้  หลงัรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมที่พกั จำกนัน้เดนิทำง
ต่อสู่เมืองซุกค์ดีดี้ ห่ำงไปทำงทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ถึง 
ซุกค์ดีดี้ Zugdidi  อดีตเมืองหลวงของอำณำจักรโอดีชอี
หรอืซำมำเกรลำ ก่อตัง้ขึน้รำว 600 ปีก่อนครสิตกำล อยู่บรเิวณทำงทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลด ำ 
และรวมชำติเป็นอำณำจกัรจอร์เจยีในศตวรรษที ่11 ก่อนถูกยดึครองโดยจกัรวรรดริสัเซยีในปีค.ศ.1803 
และได้รบัเอกรำชเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจอร์เจยีในปีค.ศ.1921 ปัจจุบนัเมอืงผ่ำนในเส้นทำงสู่ “สวำ
เนต ิSvaneti”  อนัเป็นดนิแดนในภูมภิำคภูเขำสงูแห่งคอเคซสั ทีม่ทีวิทศัน์สวยงำมทัง้เทอืกเขำหมิะ กรำ
เซียร์ และควำมเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นในบรรยำกำศที่สุดสวยงำม  ชมด้ำนนอก พระรำชวงัดำดิอำน่ี 
Dadiani Palace  อดตีวงัของผู้ปกครองของรำชตระกูลดำดอิำนี่ สบืเชื้อสำยมำจำกกดยุคแห่งโอดชีอ ี
ผูป้กครองสูงสุดของแคว้นซำมำเกรลำ ปัจจุบนัได้กลำยเป็นพพิธิภณัฑ์ประวตัิศำสตร์และสถำปัตยกรรม
พระรำชวงัดำดอิำนี่ จดัแสดงโบรำณวตัถุของเมอืงโบรำณนำกำลำเกวี ่ทีขุ่ดคน้ไดใ้นสมยัเจำ้ฟ้ำชำยเดวดิ 
ดำดอิำนี่ แล้วน ำมำเก็บไวใ้นพระรำชวงั ภำยในบรเิวณยงัมโีบสถ์เก่ำและสวนดอกไม้ทีจ่ดัโดยรอบอย่ำง
สวยงำม 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรทอ้งถิน่ 

จำกนัน้ เดนิทำงต่อไปยงัเมอืงเมสเตีย ห่ำงไปทำงทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ระยะทำง 129 กม.เป็นกำรขบัรถลดั
เลำะรมิเขำรำว 3.30 ชัว่โมง 

 ถึง เมสเตีย Mestia  ประตูสู่ดินแดนสวำเนติตอนบน ตัง้อยู่หุบเขำบนควำมสูง 1,500 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ำทะเล เป็นเมอืงโบรำณเล็ก ๆ ที่บ้ำนหลำยหลังมหีอคอยก่อด้วยหินที่ใช้ดูแลปกป้องตัง้อยู่ติด
บำ้นเรอืน เมสตยีย์งัเป็นเมอืงตน้ทำงของนักปีนเขำและชมป่ำสนอลัไพน์ดว้ยเช่นกนั  

เยน็ น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั   3*     รบัประทำนอำหำรค ่ำ  

 

 

เชำ้   หลังรบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก น ำท่ำนขึ้นรถ 4 WD เดินทำงขึ้นเทือกเขำคอเคซัสไปยงั
หมู่บำ้นอชักูลี ่ห่ำงออกไปทำงทศิตะวนัออกเฉียงใต ้เดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง 

อชุกลูี่ Ushguli กลุ่มหมู่บ้ำนเล็ก ๆ 4 แห่ง ตัง้อยู่กลำงหุบเขำสูง 2,410 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล และ
ตีนของ ยอดเขาชาขร่า Shkhara summit หนึ่งในยอดเขำที่สูงที่สุดในคอเคซัส โดยมีชำวสเวนพื้น
ถิน่อำศยัอยู่รำว 70 ครวัเรอืนท่ำมกลำงหมิะที่ปกคลุมรำว 6 เดอืน ท ำใหอ้ชักูลีก่ลำยเมอืงปิดไม่สำมำรถ
ตดิต่อโลกภำยนอกไดก้ว่ำ 6 เดอืนเลยทเีดยีว ดว้ยควำมงดงำมของขุนเขำนำนำทีร่ำยลอ้มและเป็นชุมชน
โบรำณ มีโบสถ์เก่ำแก่รำวศตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บนเนินเขำ ท ำให้ “ดนิแดนสวาเนติบน Upper Svaneti” 
ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

วันที่เจ็ด   สเคาทูโบ-ซุกดิดี-้เมสเตีย        (B/L/D) 

วันที่แปด   เมสเตีย-อุชกูร่ี-เมสเตีย        (B/L/D) 
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 ถงึ หมู่บำ้นอชักูลี่ น ำท่ำนสมัผสัวถิชีวีติของผูค้นในหมู่บ้ำนทีโ่ดดเด่นดว้ยหอคอยโบรำณตัง้เรยีงรำยอยู่
ทัว่หมู่บ้ำนนับสบิหอ มยีอดเขำด ำทะมนีทีสู่งชนัปกคลุมด้วยหมิะอนัขำวโพลนคลุมเกือบทัง้ยอดซ่อนตวั
อยู่หลงัยอดเขำสงูชนัสเีขยีวมหีมู่บ้ำนตัง้อยู่ตนีเขำและธำรหมิะทีล่ะลำยกลำยเป็นสำยน ้ำเลก็ ๆ ไหลเป็น
ล่องเลำะรมิหมู่บำ้น 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรภำยในหมู่บำ้น  

จำกนัน้ น ำท่ำนนัง่รถไต่เนินเขำแวะชม โบสถ์ลำมำเรีย Lamaria Church อำยุเก่ำแก่ย้อนไปถึงศตวรรษที่ 12 
ภำยในโบสถ์ภำยเขียนสีเฟรสโก้ เล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับพระเยซูและอัครสำวก จนได้เวลำอันสมควร
เดนิทำงกลบัสู่ทีพ่กั   3*        

เยน็ รบัประทำนค ่ำ ณ ภตัตำคำรภำยในโรงแรมและพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ น ำท่ำนเดนิทำงไปยงัเมอืงบำทูม ิห่ำงออกไปทำงทศิใต ้ระยะทำง 254 กม. (จำก
เมสเตยีเดนิทำงสู่ซุกดดิีเ้ดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรระหว่ำงทำงทีเ่มอืงซุกดดีี ้

บ่ำย เดินทำงต่อจนถึง บำทูมิ Batumi อีกประมำณ 3 ชัว่โมง อดีตเมอืง
ยุคกรีกโบรำณริมฝั ่งตะวันออกของทะเลด ำ เมืองเอกของเขต
ปกครองตนเองอดัยำร่ำ เป็นหนึ่งในเมอืงเศรษฐกจิและกำรท่องเทีย่ว
ทีส่ ำคญัของจอร์เจยี ตัง้อยู่ในเขตกึง่เขตรอ้นที่รุ่งรวยด้วยผลติภณัฑ์
เกษตรมำกมำย แต่ผลไม้รสเปรีย้วมะกรูดและชำโดดเด่นที่สุด และ
เป็นเมอืงแปรรูปอำหำรทะเล   

เยน็ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิชม จตัุรสัปิอำซซ่ำ จตัุรสัส ำคญัของเมอืงเตม็ไปด้วยตึก
อำคำรร้ำนรวงที่งดงำมด้วยสถำปัตยกรรมยุคกลำงผสมผสำนกัน
อย่ำงลงตวักบัสถำปัตยกรรมรสัเซียนโกธิค และภำพประดบัฝำผนัง
โมเสคทีส่วยงำม โดดเด่นดว้ยหอนำฬกิำสงูดำ้นหน้ำลำนกำรคำ้ทีเ่ตม็
ไปดว้ยแสงไฟระยบิระยบัสวยงำม  

จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั 4* หรอืเทยีบเท่ำ   พกัผ่อนตำมอธัยำศยั 

 

 

เชำ้ตรู่  หลงัรบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั น ำท่ำนเดนิเล่นสวนสำธำรณะที่ส ำคญัของเมอืงที่ตัง้อยู่รมิ
ทะเลเมอืงบำทูม ีให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปสถำปัตยกรรมสวยงำมแปลกตำ และกำรจดัสวนสวยงำมดอกไม้บำน
สะพรัง่ทัว่ทัง้สวน ชมงำนประติมำกรรมอนัน่ำทึ่ง “อำลีและนีโน่” (Ali & Nino) ที่เป็นรูปของหนุ่มสำว
ยนืดว้ยกนัแลว้หมุนเคลื่อนตวัเขำ้หำเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัอย่ำงน่ำทึง่ เป็นปฏมิำกรรมทีช่ำวเน็ตไดแ้ชร์
ต่อๆกนัไปยงัโลกโซเชยีลจนโด่งดงั   

วันที่สิบ   บาทูมิ-อิสตันบลู        (B/L/D) 

วันที่เก้า   เมสเตีย-บาทูม ิ        (B/L/D) 
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เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 
บ่ำย จำกนัน้น ำท่ำนเที่ยวชมตลำดพื้นเมอืง แลว้จงึเดนิทำงไปชม ป้อมโกนิโอ Gonio Fortress ตัง้ห่ำงจำก

ชำยแดนจอร์เจยี-ตุรกีรำว 4 กม.อดตีป้อมปรำกำรของ พลนิ
นี่ผู้พี่  แม่ทัพโรมันต้นศตวรรษที่  1 ริมทะเลด ำ ต่อมำใช้
ป้องกันกำรรุกรำนของพวกออตโตมันในสมัยอำณำจักร
โรมนัไบแซนไทน์ เชื่อกันว่ำสถำนที่แห่งนี้เป็นที่ฝังศพของ
นักบุญแมทธวิ หรอื มทัธอิสั 1 ใน 12 อคัรสำวกของพระเยซู 

เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็ จำกนัน้ เดินทำงไปยังสนำมบิน
นำนำชำตบิำทูม ิ 

20.20 น. เหนิฟ้ำสู่กรุงอสิตนับูล โดยสำยกำรบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK393 (บนิ 1.30 ช.ม.) 
21.30 น. ถงึสนำมบนินำนำชำตอิตำเตริก์ กรุงอสิตนับูล เยน็นี้อสิระรบัประทำนอำหำรเยน็ภำยในสนำมบนิ และรอ

ต่อเครื่องไปยงัประเทศไทย 

 

 
01.25 น. เหนิฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK068 (บนิ 9 ช.ม.) 

15.00 น. ถงึสนำมบนินำนำชำตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพและประทบัใจมริูล้มื 

 

อตัราค่าบริการ (บาท) จ านวนผูเ้ดินทาง 20 ท่านขึ้ นไป  

 

วนัท่ีเดินทำง ผู้ใหญ่พกั 2 ท่ำน / ห้อง 
รำคำรวมตัว๋เครื่องบิน Economy 

พกัเด่ียวจ่ำยเพ่ิม 

2-12 ม.ิย.2563 72,500.- 8,000.- 
  

อัตรานีร้วมบริการ 
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับูล-ทบิลิซี่ // บาทมูิ-อิสตนับูล-กรุงเทพฯ ตลอดการเดินทาง โดยสายการ

บินเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์ชัน้ท่องเท่ียว และค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง 
- ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 3-4 ดาว หรือดีท่ีสดุของเมือง ตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
- ค่าอาหารทกุมือ้ท่ีระบุในรายการ 
- ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
- ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงิน  1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทประกนั 
- หวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

- ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 

วันที่สิบเอ็ด   อิสตันบลู-กรุงเทพฯ        (-/-/-) 
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- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ ค่าเครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง 
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
- ค่าท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ ส าหรบัคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
- ค่าทิปไกด-์ทิปคนขับรถ/พนักงานบริการจดุต่างๆระหว่างเดินทาง (45 USD / ท่านตลอดทริป) 
- ค่าเข้าห้องน ้าสาธารณะ 
- ทปิหัวหน้าทัวรไ์ทย ทั้งนีจ้ านวนขึน้กับการพจิารณาของท่าน 

การส ารองที่น่ัง 
การส ารองท่ีนั่งบริษัทฯแบ่งเป็นสองส่วนดงันี ้

-ช าระค่ามดัจ า 25,000 บาทในวนัจอง   
-ก่อนการเดินทาง 50 วนั ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด  **ก าหนดการช าระเงินของจอรเ์จียค่อนขา้งเขม้งวด** 

การยกเลิกการเดินทาง 
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 70%  
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45   วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์
 

หมายเหต ุ
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 
 โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้ม
น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ี
กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรือ บางส่วน 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูเ้ดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย 
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แผนท่ีเสน้ทางแกรนดจ์อรเ์จีย 

 

 
*เลขไฟลท์ในแผนที่อาจไม่ใช่ไฟลท์ที่ใชใ้นวนัเดินทาง 

 


