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ทริปสํารวจจอรเจีย 9 วัน (Unique Georgia) 
จอรเจีย ประเทศสองทวีป ดินแดนมหัศจรรยในเทือกเขาคอเคซัส 

เดินทาง 12-20 พฤษภาคม 2556 
โดยสายการบิน แอรแอสตานา KC 

 
ยู. แทรเวล วาเคชั่นส  ขอเชิญทานรวมทริปสํารวจ ประเทศจอรเจยี กับโปรแกรมทัวร ยูนิค จอรืเจีย 9 
วัน  รวมสํารวจผืนแผนดินที่ทอดยาวเปนระยะทาง 1,200 กิโลเมตรระหวางทะเลดํากับทะเลแคสเปยน 
เปนที่รูจักกันในนาม “ภูมิภาคคอเคซัส” กอนจะถูกจักรวรรดริัสเซียยึดครอง ดินแดนแถบนี้ทําหนาที่เปน
จุดแวะพักบนเสนทางระหวางทวีปยุโรปกับเอเชีย โดยมีเสนทางสายไหมอันลือเลื่องเสนเดิมทอดผาน 
จอรเจีย เปนหนึ่งใน 3 ประเทศใตรมเงาของเทือกเขาคอเคซัสรวมกับอารเมเนียและอาเซอรไบจาน ถูก
เรียกขานวาประเทศสองทวีป (transcontinental nation) แตจอรเจียมีรากทางศิลปวัฒนธรรมและ
การเมืองผูกพนักับยุโรปมากกวาเอเชีย ในทางภูมิศาสตรจอรเจียถูกจัดเปนประเทศในเอเชียกลาง 
(รวมกับคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีรกีซสถาน เติรกเมนิสถาน ทาจิกิสถาน อารเมเนีย และ
อาเซอรไบจาน) เคยเปนสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต กอนแยกตัวออกมาเปนประเทศใหมพรอม
กับกลุมประเทศในเอเชียกลางเมื่อสหภาพโซเวียตลมสลายในป 1991 ทิศตะวันตกของจอรเจียมีอาณา
เขตติดทะเลดํา (Black Sea) ทิศตะวันออกติดทะเลแคสเปยน (Caspian Sea) ทิศเหนือติดรัสเซีย ทิศ
ใตติดตุรก ีอาเซอรไบจานและอารเมเนีย จอรเจียเปนชนชาติเกาแกมีประวัติศาสตรยาวนานกวาสามพันธ
ป ตํานานกรีกเคยเลาขานถึงดินแดนลึกลับทางตะวันออกที่วีรบุรุษเคยลองเรือไปหา “ขนแกะทองคํา” 
(The Golden Fleece) ก็คืออาณาจักรจอรเจียทางตะวันตก (Kingdom of Colchis) นอยคนจะรูวา
จอรเจียเปนบานเกิดของไวนและแหลงรวมของอาหารรสเลิศ เปนดินแดนในเทือกเขาคอเคซัสที่งดงาม
อยางนาอัศจรรย ชวนใหนักเดินทางเขาไปสํารวจและคนหาดินแดนไกลโพนสุดขอบทวีปเอเชีย 
 
กําหนดเดินทาง ทริปสํารวจจอรเจีย  9 วัน โดยสายการบิน แอรแอสตานา KC 
วันท่ี   12-20 พฤษภาคม 2556   (รับจํานวน 16 ทานเทาน้ัน) 

วันท่ี 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) – ทบิลิซี (Tbilisi)                                         ( - / - / D ) 

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินแอร แอสทานา (Air Astana)  
( KC 932  12MAY  BKK-ALA     1030 1640 / KC 139  12MAY  ALA-TBS     1930 2140) 
เดินทางถึงกรุงทบิลิซี (Tbilisi)  
ทานอาหารค่ํา เขาพักในโรงแรม Holiday Inn in Tbilisi (4*) 
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วันท่ี 2 ทบิลิซี (Tbilisi) - มิทสเคตา (Mtskheta) - ทบิลิซี (Tbilisi)                    ( B / L /D )  

รับประทานอาหารเชา 
เที่ยวชมนครหลวงทบิลิซี หนึ่งในชุมชนคริสเตียนที่เกาแกที่สุดใน
โลก ปจจุบันทบิลิซีมีอายุกวา 1,500 ปเคยถูกรุกรานหลายครั้งทั้ง
จากพวกกรีก โรมัน อาหรับ เปอรเซีย และมองโกล  ทําใหนครถูก
ผสมผสานไปดวยชุมชนของกลุมชาติพันธุเกาแกตางๆ ที่อาศัยอยู
ในนครแหงนี้มาหลายชั่วอายุคน เสนหชวนหลงใหลของนครอยูใน
ยานเมืองเกา เชน ยานโซโลลากี (Sololaki) บานเรือนพื้นเมอืง
อายุหลายรอยปที่มีศิลปะผสมผสานระหวางยุโรปและเปอรเซีย 
เปนเอกลักษณอันโดดเดนของนคร ถนนชารเดนี (Shardeni 
Street) ถนนคนเดินเสนหนึ่งในยานเมืองเกา ศูนยรวมของรานอาหารและคาเฟยอดนิยมของชาวเมืองท
บิลิซี เที่ยวชมสถานที่สําคัญตางๆ เชน มหาวิหารซิโอนี (Sioni Cathedral) สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษ
ที่ 5 พรอมกับการกอรางสรางนครทบิลิซี โรงอาบน้ําแรเกาแกอันมีชื่อเสียงของทบิลิซี ที่มาของชื่อเมือง
ที่แปลไดวา “ที่ตั้งอันอบอุน” ในหุบเขาแมน้ํามิทควาร ีถนนรุสตาเวลี (Rustaveli Avenue) เปนถนนสาย
หลักของนครที่มีบรรยากาศแบบยุโรป ดวยอาคารรูปทรงสูงใหญแบบโรมัน เรียงรายไปดวยรานคาสินคา
แบรนดเนมตางๆ มีแผงขายของที่ระลึกหลายหลากพวกงานศิลปะเชนภาพวาด งานเครื่องปนดินเผา และ
บรรดาสินคาพื้นเมืองถูกนําจัดวางอวดโฉมอยูบนทางเทาราวกับพิพิธภัณฑกลางแจง  
บาย     เดินทางไปยังมิทสเคตา (Mtskheta) หางจากทบิลิซีราว 25 กิโลเมตร อดีตเมืองหลวงในสมัย
ราชอาณาจักรอิเบเรีย (Kingdom of Iberia) หรืออาณาจักรจอรเจียทางตะวันออก มีอายุกวา 3,000 ป 
เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายออธอด็อกแบบจอรเจีย คริสตศาสนาเริ่มเขามาฝงรากในเมืองมิทส
เคตาเปนตั้งแรก เที่ยวชมมหาวิหารสเวต-ิสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หัวใจสําคัญของนคร 
สัญลักษณของการเปลี่ยนความเชื่อจากลทัธิพากัน (Paganism) มารบัคริสตศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาติเมื่อปค.ศ.337 วิหารสเวติ-สโคเวลีคือส่ิงกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของจอรเจียไดรับการ
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป 1994  กอนเดินทางสูอารามจวารี (Jvari Monastery) จากเนินเขาที่ตั้ง
ของอารามจะมองเปนทิวทัศนสวยสดของอดีตนครหลวงมิทสเคตา และจุดบรรจบกันของแมน้ําสายหลัก
สองสายของจอรเจียคือแมน้ํามิทควารี (MtkvariRiver) และแมน้ําอารักวี (Aragvi River) เดินทางกลับท
บิลิซีตอนเย็น                 
รับประทานอาหารค่ํา  
เขาพักในโรงแรม   Holiday Inn in Tbilisi (4*) 

วันท่ี 3 ทบิลิซี (Tbilisi) –– อันนานูรี (Annanuri) – สเตปนทสมินดา (Stepantsminda)     
( B / L /D )  

รับประทานอาหารเชา  
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เดินทางขึ้นเหนือไปยังเมืองสเตปนทสมินดา หรือในชื่อเดิมยุคสหภาพโซเวียตวา คาซเบกิ (Kazbegi) 
เมืองใกลชายแดนรัสเซียอันมีชื่อเสียงเรื่องความงามของทิวทัศนและยอดเขาคาซเบ็ก (Kazbeg 
Mount.) ความสูงกวาหาพันเมตร เปนยอดเขาสูงอันดับสองของทวีปยุโรป ตั้งอยูหางจากทบิลิซีไปทาง
ทิศเหนือราว 150 กิโลเมตร (หางจากชายแดนรัสเซีย 15 กิโลเมตร) ระหวางทางแวะพักชมทิวทัศนที่
ปอมปราสาทอันนานูรี (Ananuri Fortress) ปอมปราการสําคัญบนทางหลวงทหาร (Georgian Military 
Highway) ตั้งอยูริมฝงแมน้ําอารักวี กอนเดินทางตอไปบนทางหลวงที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งในโลก 
เดินทางสูยอดเขา ที่ตั้งของโบสถ สมินดา สเมบา (Tsminda Sameba Church หรือ Gergeti Trinity 
Church) สรางขึ้นดวยหินแกรนิตขนาดใหญเมื่อกวาหกรอยปกอน ตั้งอยูบนความสูง 2,170 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ชมทิวทัศนตระการตาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ (Greater Caucasus) และเมืองคาซเบกิ
ที่ทอดตัวอยูเบ้ืองลาง  
รับประทานอาหารค่ํา                                      
เขาพักที่โรงแรมในเมืองคาซเบกิ  Room Hotel’ in Kazbegi (5*) 

วันท่ี 4 สเตปนทสมินดา (Stepantsminda) - กูดาอูรี (Gudauri) – โกรี (Gori)     ( B / L /D ) 

รับประทานอาหารเชา   
เดินทางสูชายแดนรัสเซียที่ชองเขาดาเรียลี (Dariali gorge) บนถนนดาเรียลี (Dariali Road) เสนทาง

สายประวัติศาสตรที่เชื่อมระหวางเอเชียและยุโรปมาชา
นาน หรือเที่ยวชมหุบเขาสโน (Sno Valley)   
แวะทางอาหารกลางวันที่เมืองกูดาอูรี เมืองสกีรีสอรทที่มี
ชื่อเสียงของจอรเจีย กอนเดินทางตอไปยังเมืองโกรี บาน
เกิดของโจเซฟ สตาลิน หางจากสเตปนทสมินดา หรือ
คาซเบกิราว 180 กิโลเมตร เดินทางถึงชวงเย็น  
รับประทานอาหารค่ํา  
พักในโรงแรมเมืองโกรี Venetsia Hotel in Gori (4*) 

วนัท่ี 5  โกรี (Gori) – อุพลิทซิเฆ (Uplistsikhe) - ทบิลิซี (Tbilisi)                     ( B / L /D )  

รับประทานอาหารเชา  
โกรีคือบานเกิดของโจเซฟ สตาลิน อดีตจอมเผด็จการผู
ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของโลกในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 
เที่ยวชมพิพิธภัณฑโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin 
Museum) บนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ภายในพิพิธ
ภัณเก็บรักษาสมบัติสวนตัวของสตาลินไวมากมาย รวมไป
ถึงบานเชาหลังเล็กที่สตาลินเคยอาศัยอยูในวัยเด็กกับ
บิดาซึ่งเปนชางทํารองเทา โกรีเปนเมืองเอกของจังหวัดชิ
ดา คารทลี (Shida Kartli region) อันเงียบสงบ หาง
จากทบิลิซีไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือราว 68 
กิโลเมตร ในยุคสหภาพโซเวียตโกรีถูกถูกพัฒนาใหเปน
ศูนยกลางของอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เดินทางสู
นครถ้ํา อุพลิทซิเฆ (Uplistsikhe) ตั้งอยูหางจากตัวเมอืง
โกรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตราว 15 กิโลเมตร อุพลิทซิเฆคือนครถ้ําซึ่งเคยเปนถิ่นฐานของผูคนและ
อารยธรรมในแถบนี้มาตั้งแตเมื่อกวา 3,000 ปกอน หินผาขนาดใหญที่ถูกสกัดและสลักเสลาเปนชองหอง
โถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร อุพลิทซิเฆ เปน
ศูนยกลางวัฒนธรรมของจอรเจียดานตะวนัออกตั้งแตศตวรรษที่ 4 กอนคริสตกาลมาจนถึงคริสตศตวรรษ
ที่ 4 ในชวงตนของยุคกลาง นครถ้ําแหงนี้คือสวนหนึ่งของเสนทางสายไหมที่เชื่อมตอเมืองไบแซนติอุม
แหงจักรวรรดไิบแซนไทน ซึ่งก็คือเมืองอิสตันบุลของตุรกีในปจจุบัน กับอินเดีย และจีน เดินทางกลับท
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บิลิซี  
รับประทานอาหารค่ํา  
พักที่โรงแรมในทบิลิซี Holiday Inn in Tbilisi (4*) 

วันท่ี 6 ทบิลิซี (Tbilisi) – ซิกนากี ( Sighnagi)                                               ( B / L /D )   

รับประทานอาหารเชา 
 เดินทางสูจังหวัดคาเคต ิ(Kakheti region) ทางดานทิศ
ตะวันออกของจอรเจีย สูซิกนากี (Sighnagi) หางจาก
นครทบิลิซีราว 120 กิโลเมตร เมืองที่มีชื่อมาจากคําใน
ภาษาเตอรกิช (Turkish) วา Signak แปลวา ที่อาศัย 
(shelter) ปจจุบันถูกเรียกขานวานครแหงความรัก จาก
สถาปตยกรรมและสีสันอันออนหวานของบานเรือน
พื้นเมือง  ทอดตัวอยูบนเนินเขา เมื่อมองลงไปจะมองเห็นผืนที่ราบกวางใหญของคาเคต ิซิกนากีเปน
เมืองสําคัญในประวัติศาสตรอีกแหงของจอรเจียในฐานะศูนยกลางทางการคาและงานศิลปะพวกชางฝมือ
แขนงตางๆ จากความงามของสถาปตยกรรมรูปแบบตะวันออกและตะวันตก จังหวัดคาเคติของจอรเจีย
เปนดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องไวนมาชานาน ไรองุนครอบครองพื้นที่สีเขียวของผืนที่ราบกวางใหญทาง
ตะวันออกจรดแนวภูเขา ที่นี่คือบานขององุนพันธุที่ดีที่สุดในจอรเจีย คาเคติจึงมีกําลังการผลิตไวนไดถึง
รอยละ 70 ของประเทศ ถนนสายเล็กๆ ที่ซอกซอนเขาไปในหมูบานแทบทุกสายจึงถูกเรียกขานวา 
เสนทางแหงไวน (Wine Route) มีโรงกลั่นเหลาองุน (Winery) แบบพื้นเมืองอยูแทบทุกครัวเรอืน ชม
โรงเก็บไวนขนาดใหญในสมัยสหภาพโซเวียต (The Tunnel) ชิมไวน เดินเลนในตัวเมือง จัตุรสั รานคา 
พิพิธภัณฑ พักในโรงแรมที่ซิกนากี ทานอาหารค่ําที่รานอาหารขึ้นชื่อของซิกนากี (The Pheasant’s 
Tears Winery)                                  
รับประทานอาหารค่ํา  
พักที่โรงแรมในซิกนากี Rcheuli in Signagi (4*) 

วันท่ี 7 ซิกนากี (Signagi) – บอดบี (Bodbe) – ทบิลิซี (Tbilisi)                          ( B / L /D ) 

รับประทานอาหารเชา 
นําทานเที่ยวชมหมูบาน Bodbe และอาราม Bodbe 
อารามออรธอด็อกแบบจอรเจีย (Bodbe Monastery) 
อารามดั้งเดิมสรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 9  ปจจุบัน
ถูกใชเปนสํานักชี และยังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของผูแสวง
บุญชาวคริสต เพราะเปนที่ตั้งของสุสานนักบุญนีโน 
(Saint Nino) นักบุญหญิงผูนําคริสตศาสนามาเผยแผใน
จอรเจียเปนครั้งแรกเมื่อคริสตศตวรรษที่ 4 ออกเดินทาง
กลับทบิลิซี  
รับประทานอาหารค่ํา  
พักที่โรงแรมในทบิลิซี Holiday Inn in Tbilisi (4*) 
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วันที่ 8 ทบิลิซี - Tbilisi free day                                                                         ( B / L /D ) 

                           

 

รับประทานอาหารเชา 
ชอปปงตามอัธยาศัยในยานถนนคนเดินชารเดอรนี (Shardeni) และในยานเมืองเกาโซโลลากี (Sololaki) 
กอนขึ้นกระเชาไฟฟาสูปอมปราการหินนาริกาลา (Narikala Fortress) ปอมปราการหินที่ไดรับการยกยอง
วาแข็งแกรงและตีไดยากที่สุดบนเสนทางสายไหม ชมทิวทัศนตระการตาของนครเกาแกยามค่ําคืน  
ทานอาหารค่ําพรอมชมการแสดงพื้นเมือง  
พักที่โรงแรมในทบิลิซี Holiday Inn in Tbilisi (4*) 

วันที่ 9 ทบิลิซี (Tbilisi) – กรุงเทพฯ (Bangkok)                                                       ( B / - / - ) 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม ออกเดินทางไปสนามบินเวลา 10.00 น. เครื่องออกเวลา 12.40 น. 
KC 140  20MAY  TBSALA     1240 1815 / KC 931  21MAY  ALABKK     0100 0855  
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ /   

 
*********** 
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ทริปสํารวจจอรเจีย 9 วัน (Unique Georgia) 
จอรเจีย ประเทศสองทวีป ดินแดนมหัศจรรยในเทือกเขาคอเคซัส 

เดินทาง 12-20 พฤษภาคม 2556 
โดยสายการบิน แอรแอสตานา KC 
2556 (รับจํานวน 16 ทานเทาน้ัน) 

 
อัตราคาบริการ(พักหองคู) ทานละ  62,000 บาท 

อัตรานี้รวม 
- คาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – กรุงทบิลิซี–กรุงเทพฯ โดยสารการบินการบินแอรแอสตานา KC 
 ชั้นประหยัด   รวมคาภาษีสนามบิน และภาษีน้ํามัน 
- 6 คืน โรงแรมฯ 4*   
- คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
- คารถโคช แอร ในการนําเที่ยวตามรายการ 
- บริการไกด ภาษาอังกฤษ  และหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ 
- คาประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท  
- คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
- คาน้ําระหวางมื้ออาหารทุกมื้อ 
 
อัตรานี้ไมรวม  
 -คาใชจายสวนตัว 
- คาเครื่องดื่มบนเรือ และคาเครื่องดื่มส่ังพิเศษบนโรงแรม 
- คาใชจายนอกเหนือระบุในโปรแกรม  
- คาทิปไกด  ทัวรลีดเดอร และคนรถ อยางขั้นต่ํา  6 $ ตอคน ตอวัน  
- คายกกระเปา, สนามบิน/โรงแรมฯ  
- VAT 3 % , 7 % 
 
**หมายเหตุ **  
กําหนดการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความ
ปลอดภัยเปนหลัก และรายการ-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสายการบิน
โดยจะยึดประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ” 
เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง 
1. กรุณาจองพรอมชําระงวดแรก 20,000 บาท / ทาน  *** 
2. สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง  15 วัน 
 
การยกเลิก 
- เนื่องจากทริปนี้เปนทริปสํารวจ ซึ่งตองมีการชําระคาตั๋วลวงหนา(ราคาเอเยนต)เต็มจํานสวน จึงไม
สามารถคืนคาตั๋วได 
- กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 20 วัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 50 % ของคาทัวร 
- กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินเต็มจํานวน 
100% ของคาทัวร  
 

 


