Georgia - Land of the Greater Caucasus Mountains

ท่องเที่ยว จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสใหญ่
ทบิลิซี–มทสเคท้า–ก ูดาอ ูรี–่ คาซเบกี้–กอรี–อับลีสต์ซีคห์-บาต ูมี
จอร์เจียมีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็ น
หนึง่ ในภาษาเก่าแก่ที่สดุ ในโลกที่ยงั มีการใช้อยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุ
กว่า 1,500 ปี ตัง้ อยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่นาํ้ มทควารี ใน
อดีตพื้นที่สว่ นใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติรก์
และมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7 จนถึงศตวรรษที่ 18

กําหนดการเดินทาง
22-27 สิงหาคม 2562
19-24 กันยายน 2562
11-16 ตุลาคม 2562
19-24 ตุลาคม 2562
7-12 พฤศจิกายน 2562
21-26 พฤศจิกายน 2562
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วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล - ทบิลิซี
19.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) พบเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
21.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK065
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)

วันที่สองของการเดินทาง (2)

04.00 น.
06.15 น.
09.35 น.

กรุงอิสตันบูล– ทบิลิซี – อนานูรี – กูดาอูรี - คาซเบกี้

เดินทางถึงสนามบิน กรุ งอิสตันบูล Istanbul (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชัว่ โมง) หลังจากนั้นนํา
ท่านแวะเปลี่ยนเครือ่ งเพื่อเดินทางต่อ สูท่ บิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เพื่อเปลี่ยนเครือ่ งบิน)
ออกเดินทางจากกรุงอิสตันบูล สูเ่ มืองทบิลิซี โดยเที่ยวบินที่ TK378
(ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.)
เดินทางมาถึงสนามบินทบิลิซี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนําท่านนัง่ รถต่อไปยังเมืองมคสเคต้า Mtskheta ที่ต้งั อยูท่ างด้านเหนื อห่างจากกรุงทบิลิซี
ประมาณ 20 กม.(นัง่ รถประมาณ 1 ชม.)ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้
นับว่าเป็ นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่ งของประเทศ และในปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางการ ปกครองของ
แคว้นมคสเคต้าและเทียนิ ตี้ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เนื่ องจากมีโบราณสถาน
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ทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง และได้รบั การขึ้ นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1994 และที่นี่คือไร่ไวน์เชอตูมุกรนิ (Chateau Mukhrani)เป็ นหนึ่ งในไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ด้วยใบประกาศกิตติศพั ท์จากเวทีโลกมาแล้วหลายเวที จอร์เจียนั้นนับว่าเป็ นประเทศที่มีตาํ นานเล่า
ขานกันว่าเป็ นจุดเริ่มต้นของโลกแห่งการทําไวน์ ด้วยฝี มือที่บ่มเพาะมากว่า 3,000 ปี จึงไม่ตอ้ ง
สงสัยเลยว่ารสชาดของไวน์ ที่นี่คุณจะได้สมั ผัสไม่ใช่เฉพาะรสชาด แต่จะลงลึกไปถึงอารยธรรมไวน์
โลกเก่าอย่างแท้จริง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านไปชมวิหารสเวทิตสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถ์อีกแห่งหนึ่ งที่อยูใ่ น
บริ เวณของมตสเคต้า ที่ มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้ นในราวศตวรรษที่ 11 โดยมี
สถาปั ตยกรรมของจอร์เจีย
จากนั้นนํ าท่านกลับเข้ามาที่นครหลวง ทบิลิซี เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจียตั้งอยู่
ริมฝัง่ แม่น้ําคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ าํ มตควารี Mtkvari ในภาษาท้องถิ่น กรุงทบิลิซิมีเนื้ อ
ที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี
Vakhtang
Gorgasali
กษัตริยจ์ อร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ ขึ้ นใน
คริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็ นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค
คอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้ อยู่ในสายทางหนึ่ งของเส้นทางสายไหม และปั จจุบนั ยังมีบทบาท
สําคัญใน ฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่ องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ต้งั ที่
เป็ น จุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป นําท่านชมโบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) เป็ น
โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บา้ นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ํ ามทวารี เป็ น
โบสถ์หนึ่ งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็ นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย ์
วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้าง ป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้
มีการสร้างขยายโดยกษัตริย ์ เซ้นต์เดมิทรีอสั ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็ นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิ กายออร์
โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทําลายและได้มีการก่อสร้างขึ้ นอีกหลายครั้ง จนในปี ค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมอง
โกลบุกทําลายและก็ได้ สร้างขึ้ นใหม่อีก
นําท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถ์หลังใหญ่
ของนิ กายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้ นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นํามาจาก
ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม สถานที่แห่งนี้ ก็ได้มี่
ชื่อเป็ น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้ นในราวศตวรรษที่
6-7 และต่ อมาก็ ได้ถูกทําลายลงโดยผูท้ ี่ บุกรุ กแต่ ก็ได้มีการสร้างขึ้ น
ใหม่หลายครั้งด้วยก้น จนกระทัง่ เป็ นโบสถ์ที่ได้เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ และ
ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างในราวศตวรรษที่ 17-19
นําท่านขึ้ นกระเช้าไฟฟ้ าสู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้
ท่านชมป้อมปราการ ซึ่งเป็ นป้อมโบราณที่ถกู สร้างในราวศตวรรษที่ 4
ในรูปแบบของชู ริส ทซิเค
อันหมายถึง รู ปแบบที่ไม่ มีความ
สมํา่ เสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมยั
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ยาดได้มีก ารก่ อสร้า งต่ อขยายออกไปอี ก และต่ อมาในสมัย ของกษั ต ริ ย ์เดวิด (ปี ค.ศ.1089 1125)ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้ นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อม
แห่งนี้ ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายถึง ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และ
ต่อมาบางส่วนก็ได้พงั ทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถกู รื้ อทําลายไป
นําท่านไปเดินชมความสวยงามของถนนรัสเทเวลี (Rusteveli Avenue) ที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมืองจะ
เต็มไปด้วยร้านค้าจําหน่ ายสินค้าต่างๆที่เป็ นศิลปะในยุคก่อนและหลังโซเวียตเข้ามาปกครอง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั ASTORIA TBILISI เทียบเท่า (4*) (คืนที่ 1)

วันที่สามของรายการ (3)
เช้า

ทบิลิซี - มคสเคต้า – อนานูรี – กูดาอูรี – คาซเบกี้ - ทบิลิซี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นํ าท่านออกเดินกลับไปยังเมื องมคสเคต้า Mtskheta ที่ ต้ังอยู่ทางด้าน
เหนื อ ห่ า งจากกรุ ง ทบิ ลิ ซี ป ระมาณ 20 กม.ในจัง หวัด คาร์ท ลี่ ท างด้า น
ตะวันออกของจอร์เจีย (ใช้เวลาเดิ นทาง 30 นาที) นํ าท่านไปชมวิหารจ
วารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊
อกที่ถกู สร้างขึ้ นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ ตั้งอยูบ่ นภูเขาที่มีแม่น้ําสอง
สายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารีและแม่น้ําอรักวีและถ้ามองออกไป
ข้ามเมืองมคสเคต้าไปยังที่บริเวณที่กว้างใหญ่ ซึ่งในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย Kingdom
of
Iberia ซึ่ ง ได้เ คยปกครองดิ น แดนในบริ เ วณนี้ ตั้ง แต่ 400 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาลจนถึ ง ราว
คริสต์ศตวรรษที่ 5
นําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สาํ คัญซึ่งเป็ นเส้นทาง สําหรับใช้ในด้านการทหาร
(Georgian Military Highway) ได้ถูกสร้างขึ้ นโดยสหภาพโซเวียตใน
สมัย ที่ จ อร์เ จี ย ตกอยู่ ภายใต้ก ารปกครองสํา หรับ ใช้เ ป็ นเส้น ทางมายัง
ภูมิภาคแห่งนี้ และเป็ นถนนเส้นทางเดียวที่จะ
นําท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ที่มี
ความยาวประมาณ 1,100 กม.ที่เป็ นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง รัสเซียและ
จอร์เจียระหว่างทางให้ท่านได้ชมป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็ นสถานที่ก่อสร้างอัน
เก่าแก่มีกาํ แพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ํ าอรักวี ที่ ต้ังอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูก
สร้างขึ้ นให้เป็ นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโ บสถ์ 2 หลังที่ ถูกสร้างได้อย่า ง
งดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ต้งั ตระหง่านอยู่ ทําให้เห็นภาพทิวทัศน์ อนั สวยงามของเบื้ องล่าง
และอ่างเก็บนํ้าซินวาลี Zhinvali Reservoirและยังมีเขื่อน ซึ่งเป็ นสถานที่ที่สาํ คัญสําหรับนํานํ้ าที่
เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมกับผลิตกระแสไฟฟ้ าอีกด้วย
นําท่านออกเดินทางต่อไปโดยวิ่งไปตามหุบเขาที่อยูบ่ นสองฝากฝัง่ ของแม่น้ําอรักวี และไปยังเมืองกู
ดาอูรี Gudauri ซึ่งเป็ นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ต้งั อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขา
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บ่าย

คํา่

คอเคซัส ใหญ่ ที่ มี ค วามสูง จากระดับ นํ้ า ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่ แ ห่ ง นี้ เป็ นแหล่ ง ที่
พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิ ยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นช่วงที่
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ ลอดเวลา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้ นนํ า ท่ านเดิ นทางต่ อไปยังคาซเบกี (Kazbegi) ซึ่ งเป็ นชื่ อเมืองอันดั้งเดิ ม แต่ ปัจจุ บันได้
เปลี่ยนมาเป็ นชื่อ สเตพ้านท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิ กายออร์โธด๊อก ชื่อ
สเตฟานได้มาพํานั กอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาํ หรับจําศีลภาวนาขึ้ นมาเมืองคาซเบกี้ เป็ นเมือง
เล็กๆที่ ต้ังอยู่ตามริมฝั ง่ แม่น้ํ าเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้ นจะมีอุณหภูมิที่อยูป่ านกลางมีความชื้ นและแห้งแล้ง
ที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5
องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็ นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด
นําท่านไปชมความสวยงามโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ถูกสร้างขึ้ นในราว
ศตวรรษที่ 14 หรือมีชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็ นชื่อที่เรียกที่
นิ ยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้ สถานที่แห่งนี้ ตั้งอยู่ริมฝั ง่ ขวาของแม่น้ํ าชคเฮรี ที่อยู่บนเทือกเขาของ
คาซเบกี้
(การเดินทางมายังสถานที่ แห่งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้ าอากาศ ซึ่ งอาจจะถูกปิ ดกั้นได้ดว้ ยหิมะที่ ปก
คลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะมีปัญหาได้ แต่จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางให้มากที่ สุด)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านออกเดินทางกลับไปยังกรุงทบิลิซี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์การแสดงพื้ นเมือง (5)
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั ASTORIA TBILISI เทียบเท่า (4*) (คืนที่ 2)

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
ทบิลิซี – กอรี – อัพลิสต์ซิคห์ - บาตูมี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านออกเดินทางไปยังเมืองกอรี (Gori) ที่อยูท่ างด้านตะวันตกของ
เมื อ งทบิ ลิซี ระยะทางห่ า งประมาณ 70 กม. กอรี เ ป็ นเมื อ งหลวงและ
ศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดชีดา คาร์ทลี เป็ นเมืองที่ต้งั อยูบ่ นเนิ น
เขาให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองกอรี ที่ในอดีตเคยมีความสําคัญ
ทางด้านทหารในยุคกลางเป็ นที่ต้งั ของกองกําลังที่อยูบ่ นถนนสายสําคัญที่
เชื่อมกับทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก นอกจากนั้นเมืองนี้ ยังเป็ น
เมื อ งบ้า นเกิ ด ของโจเซฟ สตาลิ น อดี ต ผู้นํ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของพรรค
คอมมิวนิ สต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดี ราซี ผูเ้ ป็ นนักออกแบบชื่อ
ดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต
นําท่านชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน (Museum of Stalin) ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เรื่องราวต่างๆ ของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวติ ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวติ
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

บ่าย

นํ าท่านเดินทางไปยังเมื องอัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) เป็ นบริเวณถํ้าที่ ถูกทําขึ้ นเพื่อเป็ นที่ อยู่
อาศัยของมนุ ษย์ในยุคการเริ่มต้นราวศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริสตกาล ซึ่ง
ในอดี ตเป็ นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดี ยสู่ทางด้านเหนื อแถบ
หมูบ่ า้ นมทวารี และหุบเขารีโอนี ไปยังทะเลดํา และต่อไปยังด้านตะวันตก
ทําให้เกิดการพัฒนาการเป็ นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์
ก็ เป็ นเมืองหนึ่ งที่ เป็ นศูนย์กลางการค้าได้ถูกสร้างขึ้ นในราวพันปี ก่อน
คริสตกาล และต่อมาก็ได้ถูกขยายออกไปจนกว้างขวางชมหมู่บา้ นที่ถูก
สร้างจากถํ้าโดยมีเนื้ อที่กว้างประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลาง
และส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้างตัดหิน
และเจาะลึกเข้าไปเป็ นที่อยูอ่ าศัย
นอกจากนั้ นยังถูกสร้างให้ต่อไปยังส่วนใต้โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบนั ได
จากศูนย์กลางกระจายออกไปยังส่วนต่างๆ ถํ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแม้ว่า
บางแห่งจะเจาะเป็ นถํ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานห้องที่ทาํ เป็ นที่หลบซ่อนอีก
ทีหนึ่ ง และบางแห่งถึงแม้จะใหญ่โตแต่ก็ได้เจาะห้องเล็กๆทางด้านหลัง
หรือทางด้านข้างอีกด้วย ซึ่งบางที่อาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆได้
ด้วย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ดา้ นบนของ สถานที่แห่งนี้ ได้ถูกสร้าง
เป็ นยอดโดมด้ว ยหิ นและก่ ออิ ฐ ซึ่ งต่ อมานั ก โบราณคดี ได้ค น้ พบสิ่ ง
ต่างๆ มากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินและอัญมณีต่างๆ และยังมี
เครื่องเซรามิคส์และการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูกนํ าไปไว้ที่ในพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติที่กรุงทบิลิซี
นําท่านออกเดินทางไปยังเมืองบาตูมี (Batumi) ระยะทางห่างประมาณ 140 กม. ซึ่งเป็ นเมือง
หลวงของจังหวัดอะจาร่าที่ปกครองตนเอง และตั้งอยูบ่ ริเวณริมฝัง่ ด้านตะวันออกของทะเลดํา เมืองนี้
มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 200,000 คน เป็ นเมืองท่าที่มีความสําคัญในด้านการค้าและเป็ น
ศูนย์กลางการพาณิชย์ นอกจากนั้นยังเป็ นที่ต้งั ของเมืองในเขตร้อนที่เต็มไปด้วยผลิตผลของพืชผัก
ผลไม้ต่างๆหลายอย่าง และที่สาํ คัญยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สาํ คัญของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือ
ผลิตอาหารและยังมีการทําอุตสาหกรรมเบาอีกหลายอย่าง ซึ่งต่อมาด้านเศรษฐกิจที่สาํ คัญของเมือง
นี้ กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2010 เมืองนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
พร้อ มกับ การปรับ ปรุ ง เพื่อ ให้เ ป็ นแหล่ ง สถานที่ บัน เทิ งสํา หรับการพัก ผ่ อ น มี การสร้า งโรงแรม
ภัตตาคาร ไนต์คลับและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ มากมายหลายอย่างฯ
นําท่านไปชมความสวยงามของถนนบาตูมี บูเลวาร์ด (Batumi Bulevard) เป็ นบริเวณพื้ นที่มี
ความเก่าแก่ที่ได้รบั ความสนใจ ถูกสร้างขึ้ นในราวปี ค.ศ. 1881 ที่มีการ
ตกแต่ งและประดับต้นไม้ให้มีความสวยงามไปตามความยาวของหาด
ประมาณ 7 กม.ซึ่งได้ ถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วน ที่เป็ นส่วนเก่าอันดั้งเดิม
ยังคงเก็บรักษา ไว้ และได้เพิ่มพื้ นที่ของส่วนใหม่ให้มีความสวย โดยการ
เพิ่มม้านั ง่ และนํ้ าพุ ซึ่งในหน้าร้อนก็จะได้รับความนิ ยมและเต็ มไปด้วย
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คํา่

นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ บ ริ เ วณชายหาด นอกจากนั้ น ยัง มี ร า้ นกาแฟ ร้า นอาหาร คลับ ตามชายหาดอี ก
มากมาย และที่จะทําให้ประทับใจมาก ต้องเป็ นในเวลายามเย็นเพื่อที่จะได้ชมดวงอาทิตย์กาํ ลังจะจม
ลงไปในทะเลดํา
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN PREMIER BATUMI เทียบเท่า (4*) (คืนที่ 3)

วันที่หา้ ของการเดินทาง (5)
บาตูมี – สนามบินบาตูมี – อิสตันบูล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของบ้านเรือนในย่านเมืองเก่า Old Town และชมอาคารที่ได้รบั การ
ออกแบบโดยสถาปนิ กที่มีชื่อเสียงสร้างขึ้ นในรูปแบบของสถาปั ตยกรรมแบบผสมผสานกันเป็ นพิเศษ
ที่มีความสวยงามน่ ารัก ซึ่งอาคารส่วนมากถูกตกแต่งขึ้ นมาด้วยความเพ้อฝันอันเลื่อนลอย เป็ นรูป
สิงโต และบางแห่งถูกสร้างขึ้ นโดยไม่ทราบชื่อและที่มาจากนิ ทานโบราณและที่นําความภูมใิ จมาให้
ชาวบาตูเมียน ก็คือ รูปของเด็กกับขลุย่ ต้นอ้อ A boy with the reed-pipe
นําท่านเดินชมจตุรสั เปี ยซซ่า (Piazza Square) หนึ่ งในจัตุรสั สําคัญ
ของเมืองบาตูมี ซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้ อที่
กว่า 5,700 ตารางเมตร ใกล้ริมอ่าวทะเลดํา สถาปั ตยกรรมโดยรอบนับว่า
ได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสคและ
งานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจตุรสั
นําท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้ นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving
Sculptures) รูปปั้ นพิเศษสูง 8 เมตร ริมทะเลดําที่สามารถเคลื่อนไหว
ได้ทุกๆ 10 นาที จุดประสงค์ที่ถกู สร้างขึ้ นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่ ม
สาวต่างเชื้ อชาติและศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศ
จอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย
นําท่านเดินทางสู่ป้อมโกนีโอ้ (Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณ
ชายฝัง่ ทะเลดํา ใกล้อาณาเขตประเทศตุรกี ถูกสร้างขึ้ นเพื่อป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโต
มันในอดีต นอกจากนี้ ยังถูกเชื่อว่าเป็ นสถานที่ฝังศพของนักบุญมัทธีอสั หนึ่ งใน 12 อัครสาวกของ
พระเยซู แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสจู น์แต่อย่างใด เนื่ องจากคําสัง่ ห้ามของรัฐบาลจอร์เจีย
เหตุเกรงว่าจะเป็ นการทําลายโบราณสถานให้ทรุดโทรมลง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

บ่าย

นําท่านออกเดินทางไปยังเมืองบาตูมี ที่อยูท่ างด้านตะวันออกระยะทางห่างประมาณ 350 กม.
ระหว่างทางให้ท่านได้ชมความสวยงามของทิวทัศน์และธรรมชาติที่อยูส่ องข้างทาง
ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้ อสินค้าที่หา้ งสรรพสินค้าบาตูมี (BATUMI MALL&PLAZA)
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15.00 น.
17.30 น.
21.30 น.
01.25 น.

ซึ่งเป็ นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองบาตูมี ท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้าได้
หลากหลายชนิ ดไม่วา่ จะสินค้าแบรนด์เนมหรือแบรนด์พื้นเมือง ก่อนท่านจะเดินทางไปสนามบิน
นําท่านออกเดินทางไปสนามบินบาตูมี เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางจาก บาตูมีสูก่ รุงอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK-393
เดินทางมาถึงสนามบินนิวส์อิสตันบูล (เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง)
ออกเดินทางจากกรุงอิสตันบูล สูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK-068
(รับประทานอาหารและ พักผ่อนบนเครือ่ งบิน)

วันที่หกของการเดินทาง (6)
กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิฯ)
15.00 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************************
**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

22-27 สิงหาคม 2562
19-24 กันยายน 2562
11-16 ตุลาคม 2562 // 19-24 ตุลาคม 2562
7-12 พฤศจิกายน 2562 // 21-26 พฤศจิกายน 2562

ราคาต่อท่าน
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

44,900 บาท/ท่าน

19,900 บาท/ท่าน

4,500 บาท/ท่าน

*** ราคานี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันและราคาตัว๋ ของสายการบิน
ณ วันที่ 13 มิ.ย. 62 หากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ ไปแล้ว
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสาร ผูใ้ หญ่ต้งั แต่ 25 ท่านขึ้ นไป หากผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่ตาํ ่ กว่า20 ท่าน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

*** คนไทยไม่ตอ้ งทําวีซ่า
*** ขอสงวนสิทธิ์สาํ หรับเด็กที่มีอายุตากว่
ํ ่ า 12 ปี และผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่มี
ผูด้ แู ลเนื่องจากอาหารและการเดินทางระยะไกลไม่เหมาะสําหรับเด็ก

อัตรานี้ รวม
*ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง
*ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม/ท่าน
*ค่าโรงแรมที่พกั (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
*ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
*ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
*ค่าประกันการเดินทางเฉพาะอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับผูเ้ ดินทางไป
พร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น ประกันการเดินทางจะไม่คุม้ ครองผูท้ ี่อายุตาํ ่ กว่า 1 ปี หรือเกิน
85 ปี ขึ้ นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84 ปี คุม้ ครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
*** กรณีตอ้ งการทําประกันการเดินทางรายดีย่ วเพิม่ รวมประกันสุขภาพด้วย กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
* แจกนํ้าดื่มทุกวันวันละ 2 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
*ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
*ค่าทําวีซ่าประเทศตุรกี และ จอร์เจีย (คนไทยไม่ตอ้ งทําวีซ่า)
*ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
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*ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
*ค่าธรรมเนี ยมนํ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
*ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง
*ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
*ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
** ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิ่น ตลอดทริป 38 ดอลล่าร์ยูเอส($USD)/ท่าน ตลอดการ
เดินทาง
***ไม่มีแจกกระเป๋า

เงื่อนไขการชําระเงิน
บริษทั ฯ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่ งท่าน
สําหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ หาก
บริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับ
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

การยกเลิก
แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30-50 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจําทั้งหมด 20,000.-บาท
- กรณีออกตั ๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนค่าตั ๋ว (Non Refund) เนื่องจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-29 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดเพราะทางบริษทั ฯ ได้นาํ ไปชะ
ระมัดจําในส่วนต่างๆ ของค่าทัวร์
แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศตุรกี บริษทั ฯจะไม่มี
การคืนเงินทั้งหมด

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ ลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน นํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20
กิโลกรัม (หากนํ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋าสําหรับหิ้ วขึ้ นเครื่อง สายการบินอนุ ญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้ วขึ้ นเครื่องได้
1 ใบ/ท่านเช่นกัน
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั ๋วเครื่องบินและที่นั ่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สาํ รองที่นัง่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จา่ ย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
ค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ตามที่ได้แจ้งในเงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
3. ที่นัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือแถวแรกของช่วงระหว่างแบ่งที่นัง่ ของ
เครื่องบิน โดยท่านจะต้องเสียจ่ายค่าบริการเพิ่มสําหรับที่นัง่ Long Leg (กรุณาติดต่อสอบถามราคากับเจ้าหน้าที่)

หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลกู ค้าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด, อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
5. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่ องจากเหตุสุดวิสยั ของสภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยูเ่ หนื อ
การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสิ้ น
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากว่ามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและ
ด้วยเหตุผลใดๆ
ต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
7.กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสิ้ น
8. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนื อการณ์ควบคุมของบริษัท
9. กรณีที่ทา่ นใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จา่ ยและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
10. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
12.เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษทั ฯ/ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษทั ฯ
แล้ว
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สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดทําโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดิ นทางดังกล่ าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิ ดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยใน
วันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามที่
ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ั นๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้เข้ามสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า
หรือเหตุใดเหตุหนึ่ งในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนื่ องจากได้ชาํ ระ Reservation Fee ไปแล้ว

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม, ในห้องพัก และสถานที่ต่างๆ จะ
มีขอ้ กําหนดที่ชดั เจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูส้ ูบบุหรี่ ทั้งนี้ เนื่ องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม หากท่านฝ่ าผืนทําให้เกิดความเสียหาย ท่านจะต้องผิดรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายที่น้ันๆ
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