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จอร์เจีย อารยธรรมแห่งเทือกเขาคอเคซัส |

01. เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช (ROW U) ประตูท่ี 9
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
23.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 069 (10.15 ชม. / Dinner, Breakfast)
02. อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

อิสตันบูล – ทบิลิซี

05.15 น. ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี พักเปลี่ยนอิรยิ าบถและเปลี่ยนเครื่อง
06.30 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน TK 378 (2.15 ชม. / Breakfast)
09.45 น. ถึงสนามบินเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศจอร์เจียและมีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี
ปั จจุบนั ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากที่ตงั้ ที่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป
นาชม วิหารตรีเอกานุภาพแห่งทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) สร้างในช่วงปี ค.ศ. 1995 – 2004 เป็ นโบสถ์หลักของ
คริสตจักรนิกายออโธด็อกซ์จอร์เจียและยังเป็ นโบสถ์ออโธด็อกซ์ท่สี งู เป็ นอันดับของโลกอีกด้วย
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคารจีน
นาท่านถ่ายรู ปกับ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of Peace) งานสถาปั ตยกรรมที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
Michele De Lucchi โดยมีความยาว 150 เมตรและใช้เป็ นตัวเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี โครงสร้างหลักของ
สะพานแห่งนีท้ ามาจากเหล็กและกระจกใส เปิ ดใช้งานครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 และจัดว่าเป็ นงานสถาปั ตยกรรมยุคใหม่ท่มี ีความ
สวยงามชิน้ หนึ่งของจอร์เจีย จากนั้นนาท่านขึน้ เคเบิล้ คาร์ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงทลิบิซี บริเวณด้านบนเป็ นที่ตงั้ ของ
ป้ อมนาริกาลา (Narikala Fortress) เป็ นปราการหินขนาดใหญ่ตงั้ อยู่บนเนินเขา สร้างขึน้ ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้อ ง
เมืองทบิลิซี คาว่า Narikala ในภาษาเปอร์เซียแปลว่า “ป้อมที่ไม่สามารถตีแตกได้” ปั จจุบนั ถือเป็ นจุดชมวิวไฮไลท์ของเมืองทบิลิซี
ในบริเวณใกล้ๆ กันก็จะมองเห็นอนุสาวรียพ์ ระแม่แห่งจอร์เจีย (Mother of Georgia) โดยเป็ นรูปหล่อจากอลูมิเนียมเป็ นผูห้ ญิง
สูง 20 เมตร มือข้างหนึ่งถือดาบ และอีกข้างถือแก้วไวน์ ถือเป็ นสัญลักษณ์แสดงลักษณะนิสยั ของชาวจอร์เจียที่มีมิตรไมตรีต่อแขก
ที่มาเยือนแต่ก็พร้อมยืนหยัดต่อสูก้ บั ศัตรูท่มี ารุกราน
อาหารค่าที่ภตั ตาคารพืน้ เมือง
ที่พกั TBILISI RADISSON BLU HOTEL (5*) หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ กรุณาจัดกระเป๋ าใบเล็ก สาหรับพักค้างคืนที่เมืองสเตปั นสมินดา 1 คืน

2

จอร์เจีย อารยธรรมแห่งเทือกเขาคอเคซัส |

03. จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

ทบิลิซี – กูดาอูรี - คัสเบกี

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางไปตามเส้นทางหลวงที่ช่ือว่า Georgian Military Highway เป็ นถนนสายสาคัญ ที่สุดที่ถูกสร้างขึน้ ในสมัยที่จอร์เจียอยู่
ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เพื่อใช้เป็ นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียสมายังที่ภมู ิภาคนี ้
ชม ป้ อ มอั น นานู รี (Ananuri Fortress) (65 กม. / 1.30 ชม.) ป้ อ มปราการอัน เก่ า แก่ ท่ี ส ร้า งขึ น้ ในช่ ว งคริส ต์ศ ตวรรษที่ 13
ประกอบด้วยสองส่วนเข้าด้วยกัน คือ ส่วนบนที่เป็ นอาคารทรงสี่เหลี่ยมและส่วนล่างที่เป็ นอาคารทรงกลม ไฮไลท์ของการมาที่น่คี ือ
การชมร่องรอยกาแพงที่ยิ่งใหญ่และทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บนา้ ซินวารี (Zhinvali Water Reservoir) จากนัน้ แวะชม
อนุ ส าวรี ย ์มิ ต รภาพรั ส เซี ย – จอร์เจี ย หรื อ อนุ ส าวรี ย ์ส นธิ สั ญ ญา Georgievsk (The Russia–Georgia Friendship
Monument or Treaty of Georgievsk Monument) สร้า งขึ น้ ในปี 1983 เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองครบรอบสองร้อ ยปี ข องสนธิ สัญ ญา
Georgievsk และมิตรภาพระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย เป็ นอนุสาวรียห์ ินทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสร้างคอนกรีต
ที่มองเห็น Devil's Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายในอนุสาวรียเ์ ป็ นจิตรกรรมฝาผนังกระเบือ้ งขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมเส้นรอบวง
ทัง้ หมดของโครงสร้างและแสดงฉากของประวัติศาสตร์จอร์เจียและรัสเซีย

อาหารกลางวันที่ภตั ตาคารพืน้ เมือง
เดินทางสู่ เมืองคัสเบกี (Kazbegi) (88 กม. / 2 ชม.) หรือในปั จจุบนั เรียกว่า สเตปั นสมินดา (Stepansminda) ซึ่งชื่อคัสเบกีเป็ นชื่อ
เรียกในสมัยที่ถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตและได้เปลี่ยนมาเป็ นสเตปั นสมินดาเมื่อปี ค.ศ. 2006 เมืองนีถ้ ือเป็ นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเทือกเขาคอเคซัสของจอร์เจีย เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถ 4x4 ขึน้ สู่เนินเขาไปชม โบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church) ที่
สร้างขึน้ มาตั้งแต่ คริสต์ศ ตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มี ความสูงถึง 2,170 เมตรเหนื อระดับ นา้ ทะเล ด้วยทิ วทัศน์ธรรมชาติ ของ
เทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและเป็ นโบสถ์เพียงแห่งเดียวที่ตงั้ อยู่บนพืน้ ที่นี ้ ทาให้เป็ นที่นิยมและยังกลายเป็ นสัญลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวของจอร์เจีย
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พกั ROOMS HOTEL KAZBEGI (4*) หรือเทียบเท่า
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04. อังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

กูดาอูรี – มิสเคตา – ทบิลิซี

อาหารเช้าที่โรงแรม
น าท่ า นสู่ เมื อ งมิ ส เคตา (Mtskheta) (97 กม. / 2 ชม.) เป็ น หนึ่ ง ในเมื อ งเก่ า แก่ ท่ี สุด ของจอร์เจี ย โดยมี อ ายุ ก ว่ า 3,000 ปี
ใ น ปี ค .ศ .1994 อ ง ค์ ก า ร ยู เน ส โก ไ ด้ ขึ ้ น ท ะ เบี ย น โบ ร า ณ ส ถ า น แ ห่ ง เมื อ ง มิ ส เค ต า ใ ห้ เป็ น ม ร ด ก โล ก
นาท่านชม มหาวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาศักดิ์สิทธิ์ท่สี ดุ ของจอร์เจีย มีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกที่สวยงามบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับคริสต์ศาสนาและยังมีหลุม
ฝั งพระศพของกษัตริยจ์ อร์เจียที่สาคัญอีกสองพระองค์ คือ กษัตริยว์ าคตัง กอร์กาซาลี (King Vakhtang Gorgasali) และกษัตริย ์
อีเรคเคิลที่สอง (King Erekle II)

อาหารกลางวันที่ภตั ตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชม อารามจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากภายในมีไม้กางเขนขนาดใหญ่ซ่งึ
ชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน หรือแม่ชีนีโนแห่งคัปปาโดเกีย ได้นาไม้กางเขนนีเ้ ข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็ นครัง้ แรก
นอกจากนีบ้ ริเวณเนินเขาที่ตงั้ ของอารามจะมองเห็นจุดบรรจบกันของแม่นา้ สองสายหลักของจอร์เจีย คือ แม่นา้ อารักวี (Aragvi)
และแม่นา้ มตควารี (Mtkvari) จากนัน้ เดินทางกลับกรุงทบิลิซี (27 กม. / 1 ชม.)
นาท่านชม The Chronicle of Georgia เป็ นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ของประเทศจอร์เจียผ่านเสาหิน
ขนาดใหญ่จานวน 16 ต้น โดยเสาหินแต่ละต้นนัน้ นอกจากจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบแล้ว ด้วยโครงสร้างอันมหึมานั่นก็ทา
ให้กลายเป็ นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ท่ีเราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และเป็ นจุดชมวิวมุมสูงที่สามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซี
และทะเลสาบทบิลิซีท่ีสวยงามอีกด้วย จากนัน้ นาชม ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี (Old town of Tbilisi) ชมสีสนั อาคาร
บ้านเรือนสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรปเป็ นการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกของประเทศที่
ตัง้ อยู่ระหว่าง 2 ทวีปจนกลายเป็ นศิลปะแบบจอร์เจียนที่มีเอกลักษณ์ และยังเป็ นแหล่งโรงอาบนา้ สาธารณะของเมืองอีกด้วย
อาหารค่าที่ภตั ตาคารพืน้ เมือง
ที่พกั TBILISI RADISSON BLU HOTEL (5*) หรือเทียบเท่า
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05. พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

ทบิลิซี – โกริ – คูไตซี

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่ เมืองโกริ (Gori) (90 กม. / 1.30 ชม.) เมืองศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม อีกทัง้ เป็ นบ้านเกิดของโจเซฟ
สตาลิน ชาวจอร์เจียที่กา้ วขึน้ เป็ นผูป้ กครองสหภาพโซเวียตในช่วงค.ศ. 1920 – 1950
นาชม อุพลิสซิเค (Uplistsikhe) นครถา้ เก่าแก่ของจอร์เจียที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ครอบคลุมเนือ้ ที่กว่า 50 ไร่ โดยที่หินผาขนาด
ใหญ่ได้ถูกสกัดและสลักเสลาเป็ นช่องห้องโถงต่างๆ มากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถและความพยายามของผูค้ นในยุคนัน้ ที่
ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกแบบในปั จจุบนั

อาหารกลางวันที่ภตั ตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) สถานที่รวบรวมเรื่องราวของสตาลินมากมาย โดย
แบ่งออกเป็ น 3 โซนด้วยกัน ได้แก่ Stalin’s house ที่จาลองบ้านเกิดสมัยเด็กของสตาลิน Stalin Museum โซนนีค้ ือโซนหลักของ
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวทัง้ หมดของสตาลิน รวมไปถึงรูปต่างๆ แถมยังเป็ นส่วนของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งลัทธิสงั คม
นิยมอีกด้วย และสุดท้ายคือ Stalin’s railway carriage เป็ นโบกีร้ ถไฟสีเขียวที่นามาจัดแสดงไว้ ซึ่งสตาลินเคยใช้เดินทางครัง้ เป็ น
ผูน้ า ว่ากันว่าสตาลินกลัวการนั่งเครื่องบิน จึงชอบที่จะเดินทางโดยรถไฟมากกว่า
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศ เป็ นเมืองที่มีช่ือเสียงระดับ
โลกในเรื่องของนา้ แร่ โดยได้มีการบรรจุจากธารนา้ แร่บริสทุ ธิ์ท่ไี หลจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain) และมีการส่งออก
ไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่านา้ แร่ท่นี ่มี ีคณ
ุ ภาพดีทาให้สขุ ภาพแข็งแรงและรักษาโรคร้ายได้
อาหารค่าที่โรงแรม
ที่พกั CROWNE PLAZA BORJOMI, an IHG Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
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06. พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

คูไตซี – บาทูมี

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคูไตซี (Kutaisi) (129 กม. / 2.30 ชม.)เมืองใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของประเทศจอร์เจีย ย้อนกลับไปเมื่อสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เมืองนีเ้ คยเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ นาท่าน
ชมแหล่งมรดกโลกด้านวัฒ นธรรมของ จอร์เจียแห่งแรก นั่น คือ อารามเจลาติ (Gelati Monastery) ซึ่งทางองค์การยูเนสโก
ประกาศให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1994 ภายในแบ่งเป็ นสองส่วนคือ โบสถ์เซนต์นิโคลัส และโบสถ์เซนต์จอร์จ โดยในโบสถ์เซนต์นิ
โคลัสนั้นมีภาพเขียนสีเฟรสโกเล่าเรื่องราวเกี่ ยวกับคริสต์ศาสนาที่สวยงามตระการตามากมายและยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์
นอกจากนีบ้ ริเวณโดมของโบสถ์ซ่งึ เป็ นภาพพระแม่มารีนนั้ ใช้กระเบือ้ งโมเสกสีทองประดับประดากว่า 2 ล้านชิน้
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านสู่ เมืองบาทูมี (Batumi) (151 กม. / 3 ชม.) เมืองใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของประเทศ เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งใน
เมืองเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตัง้ อยู่ติดทะเลดาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมียงั ได้รบั การ
สนับ สนุน ให้เป็ นเมื องท่ องเที่ ยว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็ น ต้นมา โดยมี การปรับรู ป โฉมอาคารและตัวเมื องเก่า และในปี 2019
นิตยสาร New York Times ยังได้จดั อันดับให้เป็ น 1 ใน 52 เมืองจากทั่วโลก ให้เป็ นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกด้วย
นาท่านเดินชมเมืองบาทูมี
อาหารค่าที่ภัตตาคารพืน้ เมือง
ที่พกั RADISSON BLU HOTEL BATUMI (5*) หรือเทียบเท่า

7. ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

บาทูมี – อิสตันบูล

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชมพิ พิ ธภัณ ฑ์ Ethnographic Museum “Borjgalo” พิ พิธภัณ ฑ์ชาติพันธุ์ท่ี จัดแสดงความเป็ นอยู่ในด้านต่างๆของชาว
จอร์เจียน รวมถึงหัตถกรรมพืน้ บ้าน ไม่ว่าจะเป็ น เครื่องปั้นดินเผา การทอผ้า การแปรรูปโลหะหิน และไม้ต่างๆ
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อาหารกลางวันที่ภตั ตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินเล่นชมบรรยากาศของบ้านเรือนในเขตเก่าและช้อปปิ ้งเลือกซือ้ สินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัยบริเวณ จัตุรัสเปี ยซซา
(Piazza Square) จัตุรสั สาคัญของเมืองที่สร้างขึน้ โดยได้รบั แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลี แวะถ่ายรูปกับอาลีและนีโน่ (Ali
and Nino moving sculptures) รูปประติมากรรมลอยตัวที่มีกลไกเคลื่อนตัวเข้าหากัน สูง 8 เมตรริมทะเลดา จุดประสงค์ท่ถี กู สร้าง
ขึน้ เพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชือ้ ชาติศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาเซอร์ไบจาน
อาหารค่าที่ภตั ตาคารพืน้ เมือง
20.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TK 393 (2.10 ชม. / Dinner)
21.40 น. ถึงสนามบินอิสตันบูล พักเปลี่ยนอิรยิ าบถและเปลี่ยนเครื่อง

08. เสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
01.45 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน TK 068 (9.40 ชม. / Breakfast, Lunch)
15.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
- กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิง่
หมายเหตุ กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
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อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตัว๋ เครือ่ งบินระหว่างประเทศ)
ท่านละ (ผูเ้ ดินทางไม่ต่ากว่า 10 ท่าน)
58,500.-บาท
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
13,500.-บาท
หมายเหตุ - อัตรานีไ้ ม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ (TK)
25 June BKK – IST TK 069 23.00 – 05.15+1
26 June IST – TBS TK 378 06.30 – 09.45
01 July BUS – IST TK 393 20.30 – 21.40
02 July IST – BKK TK 068 01.45 – 15.25
-

ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจร เริม่ ต้นที่ 45,000.-บาท

-

ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ ธุรกิจ เริ่มต้นที่ 124,900.-บาท
ค่าภาษีนา้ มัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ณ วันที่ออกตั๋ว

อัตรานีร
้ วม

1.
2.
3.
4.
5.

ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลีย้ งตามรายการ
นาเที่ยวโดยรถมินิบสั ปรับอากาศ (17 ที่น่งั ), รถ4x4 (คันละ 3-4 ท่าน) พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิน้ (นา้ หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม กรณีต๋วั Economy)
ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
- ผูเ้ อาประกันภัยอายุต่ากว่า 16 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี ความคุม้ ครอง 50% จากวงเงินข้างต้น
6. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
7. ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
อัตรานีไ้ ม่รวม

1. ค่าหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ตั๋วเครื่องบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
4. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997

Line ID: @chaitour

E-mail : outbound@chaitour.co.th

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th
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