ท่องเที่ยว จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสใหญ่
ทบิลิซี – มทสเคท้า – คาซเบกี้ – กอรี– อับลีสต์ซีคห์
พัก 4 ดาว / นอนคาซเบกี้ 1 คืน / อาหารไทย 1 มื้อ

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

12 – 17 เมษายน 2563
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DAY

ITINERARY

MEAL
B L D

กรุงเทพฯ – บาห์เรน by GF 151 : 21.40 – 00.50 น.
เข้าพักโรงแรมในบาห์เรน
บาห์เรน – ทบิลิซี by GF 81 : 09.40 – 15.35 น.
บาห์เรน – ทบิลิซี – คาซเบกี้

1
2

HOTEL
HOTEL IN BAHRAIN
HOTEL IN KAZBEGI

3

คาซเบกี้ – อนานูรี – มคสเคต้า – ทบิลิซี

HOTEL IN TBILISI

4

ทบิลิซี – กอรี – อัพลิสต์ซิคห์ - ทบิลิซี

HOTEL IN TBILISI

ทบิลิซี – สนามบิน – บาห์เรน
ทบิลิซี – บาห์เรน by GF 82 : 16.25 – 18.25 น.
บาห์เรน – กรุงเทพฯ by GF 152 : 22.20 – 09.30 น.
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

5
6

ตารางเที่ยวบินเดินทาง :
วันเดินทาง
เมือง
วันที่ 12 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ – บาห์เรน
บาห์เรน – ทบิลิซี
วันที่ 13 เม.ย. 63
ทบิลิซี – บาห์เรน
วันที่ 16 เม.ย. 63
วันที่ 16 เม.ย. 63 บาห์เรน – กรุงเทพฯ

เที่ยวบิน
GF 151
GF 81
GF 82
GF 152

เวลา
21.40 – 00.50 น.+1
09.40 – 15.35 น.
16.25 – 18.25 น.
22.20 – 09.30 น.+1

ระยะเวลาบิน
8 ชม.
3 ชม.
3 ชม.
8 ชม.

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – บาห์เรน
19.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U
สายการบิน Gulf Air (GF) พบเจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ด้านเอกสารและสัมภาระ
21.40 น.
ออกเดินทางสู่ ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 151
(ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชม.)
วันที่สองของการเดินทาง (2)
00.50 น.
เช้า
09.40 น.

บาห์เรน – ทบิลิซี – คาซเบกี้

เดินทางถึงสนามบินบาห์เรน (เพื่อเปลี่ยนเครือ่ ง) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 3 ชั ่วโมง)
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั HOTEL IN BAHRAIN
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางต่อ
ออกเดินทางจากราชอาณาจักรบาห์เรน สูเ่ มืองทบิลิซี จอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่ GF 81
(ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.)
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15.35 น.

เดินทางมาถึงสนามบินทบิลิซี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนําท่านนัง่ รถต่อไปยัง คาซเบกี (Kazbegi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง) ซึ่งเป็ น
ชื่ อ เมื อ งอัน ดั้ ง เดิ ม แต่ ปั จจุ บัน ได้เ ปลี่ ย นมาเป็ นชื่ อ สเตพ้า นท์ส มิ น ด้า ( Stepantsminda)
หลังจากนักบุญในนิ กายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟานได้มาพํานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาํ หรับจําศีล
ภาวนาขึ้ นมาเมืองคาซเบกี้ เป็ นเมืองเล็กๆที่ต้ังอยู่ตามริมฝั ง่ แม่น้ํ าเทอร์กี้ที่ มีความยาวประมาณ
157 กม. และตั้งอยูบ่ นความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้ นจะมีอุณหภูมิที่
อยูป่ านกลางมีความชื้ นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและ
ยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็ นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั PORTA CAUCASIA HOTEL KAZBEGI หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

หมายเหตุ ในกรณีโรงแรมที่ เมืองKAZBEGI เต็ม ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็ น
โรงแรมที่ เมือง GUDAURI แทน
วันที่สามของรายการ (3)
เช้า

คาซเบกี้ – อนานูรี – มคสเคต้า – ทบิลิซี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านไปชมความสวยงามโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ถูกสร้างขึ้ นในราว
ศตวรรษที่ 14 หรือมีชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา
(Tsminda Sameba) ซึ่งเป็ นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของ
โบสถ์ศกั ดิ์แห่งนี้ สถานที่แห่งนี้ ตั้งอยูร่ ิมฝัง่ ขวาของแม่น้ํา
ชคเฮรี ที่อยูบ่ นเทือกเขาของคาซเบกี้
(การเดิน ทางมายังสถานที่ แห่งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้ า
อากาศ ซึ่ งอาจจะถูกปิ ดกั้นได้ดว้ ยหิมะที่ ปกคลุมอยู่ และ
กา ร เ ดิ น ท า ง อ า จ จ ะ มี ปั ญ ห า ไ ด้ แ ต่ จ ะคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางให้มากที่ สุด)
นําท่านออกเดินทางต่อไปโดยวิ่งไปตามหุบเขาที่อยูบ่ นสองฝากฝัง่ ของแม่น้ําอรักวี และไปยังเมืองกู
ดาอูรี Gudauri ซึ่งเป็ นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงที่ต้งั อยูบ่ ริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขา
คอเคซัสใหญ่ ที่ มี ค วามสูงจากระดับ นํ้ า ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่ แ ห่ งนี้ เป็ นแหล่ ง ที่
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พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิ ยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นช่วงที่
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ ลอดเวลา

เที่ยง

นํ า ท่ า นออกเดิ น ทางไปตามทางหลวงที่ สํา คัญ ซึ่ ง เป็ นเส้น ทาง สํา หรับ ใช้ใ นด้า นการทหาร
(Georgian Military Highway) ได้ถูกสร้างขึ้ นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่
ภายใต้การปกครองสําหรับใช้เป็ นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ และเป็ นถนนเส้นทางเดียวที่จะ นํา
ท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ที่มีความยาวประมาณ 1,100
กม.ที่ เ ป็ นเส้น กั้น พรมแดนระหว่า ง รัส เซี ย และจอร์เ จี ย ระหว่า งทางให้ท่ า นได้ช มป้ อมอนานู รี
(Ananuri Fortress) เป็ นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกาํ แพงล้อมรอบและตั้งอยูร่ ิมแม่น้ําอรักวี
ที่ต้งั อยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้างขึ้ นให้เป็ นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17
ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สงู ใหญ่ต้งั ตระหง่านอยู่ ทําให้
เห็นภาพทิวทัศน์อนั สวยงามของเบื้ องล่าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมคสเคต้า Mtskheta ที่ต้งั อยู่ทางด้านเหนื อห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ
20 กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้ นั บว่าเป็ นเมืองที่มีความเก่าแห่ง
หนึ่ งของประเทศ และในปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางการ ปกครองของแคว้นมคสเคต้าและเทียนิ ตี้ มี
ประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 20,000 คน เนื่ องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมาย
หลายแห่ง และได้รบั การขึ้ นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 และที่นี่คือไร่ไวน์เชอตูมุ
กรนิ (Chateau Mukhrani)เป็ นหนึ่ งในไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยใบประกาศกิตติศพั ท์จากเวที
โลกมาแล้วหลายเวที จอร์เจียนั้นนับว่าเป็ นประเทศที่มีตาํ นานเล่าขานกันว่าเป็ นจุดเริ่มต้นของโลก
แห่งการทําไวน์ ด้วยฝี มือที่บ่มเพาะมากว่า 3,000 ปี จึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ารสชาดของไวน์ที่นี่คุณจะ
ได้สมั ผัสไม่ใช่เฉพาะรสชาด แต่จะลงลึกไปถึงอารยธรรมไวน์โลกเก่าอย่างแท้จริง
นําท่านไปชมวิหารสเวทิตสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถ์อีกแห่งหนึ่ งที่อยูใ่ น
บริเวณของมตสเคต้า ที่ มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้ นในราวศตวรรษที่ 11 โดยมี
สถาปั ตยกรรมของจอร์เจีย
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นําท่านไปชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อก
ที่ถูกสร้างขึ้ นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ
แม่นา้ มิควารีและแม่น้ําอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมคสเคต้าไปยังที่บริเวณที่กว้างใหญ่ ซึ่งใน
อดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย Kingdom of Iberia ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้
ตั้งแต่ 400 ปี ก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5

คํา่

ได้เวลาอันสมควรนํ าท่านกลับเข้ามาที่ นครหลวง ทบิลิซี เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของ
จอร์เจียตั้งอยูร่ ิมฝัง่ แม่น้ําคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ าํ มตควารี Mtkvari ในภาษาท้องถิ่น
กรุงทบิลิซิมีเนื้ อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ ถูกสร้างโดยวาค
ตัง จอร์กาซาลี Vakhtang Gorgasali กษัตริยจ์ อร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้
ขึ้ นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็ นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้ อยู่ในสายทางหนึ่ งของเส้นทางสายไหม และปั จจุบนั ยังมี
บทบาทสําคัญใน ฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่ องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ใน
แง่ที่ต้งั ที่เป็ น จุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั GALLERY PALACE HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
ทบิลิซี – กอรี – อัพลิสต์ซิคห์ - ทบิลิซี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านออกเดินทางไปยังเมืองกอรี (Gori) ที่อยูท่ างด้านตะวันตกของเมืองทบิลิซี ระยะทางห่าง
ประมาณ 70 กม. กอรีเป็ นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดชีดา คาร์ทลี เป็ น
เมืองที่ต้งั อยูบ่ นเนิ นเขาให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองกอรี ที่ในอดีตเคยมีความสําคัญ
ทางด้านทหารในยุคกลางเป็ นที่ต้งั ของกองกําลังที่อยูบ่ นถนนสายสําคัญที่เชื่อมกับทางด้าน
ตะวันออกและด้านตะวันตก นอกจากนั้นเมืองนี้ ยังเป็ นเมืองบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน อดีต
ผูน้ ําที่มชี ื่อเสียงของพรรคคอมมิวนิ สต์โซเวียต และอ
เล็กซานเดอร์ นาดี ราซี ผูเ้ ป็ นนักออกแบบชื่อดัง
ในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต นํา
ท่านชม พิพธิ ภัณฑ์สตาลิน (Museum of Stalin)
ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
เรื่องราวต่างๆ ของสตาลิน และยังมีการแสดงถึง
ประวัติชีวติ ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวติ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย
นํ าท่านเดินทางไปยังเมื องอัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) เป็ นบริเวณถํ้าที่ ถูกทําขึ้ นเพื่อเป็ นที่อยู่
อาศัยของมนุ ษย์ในยุคการเริ่มต้นราวศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริสตกาล ซึ่งในอดีตเป็ นเส้นทางการค้า
ขายสินค้าจากอินเดียสู่ทางด้านเหนื อแถบหมู่บา้ นมทวารี และหุบเขารีโอนี ไปยังทะเลดํา และต่อไป
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ยังด้านตะวันตก ทําให้เกิดการพัฒนาการเป็ นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เป็ นเมือง
หนึ่ งที่เป็ นศูนย์กลางการค้าได้ถกู สร้างขึ้ นในราวพันปี ก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ได้ถกู ขยายออกไป
จนกว้างขวางชมหมูบ่ า้ นที่ถกู สร้างจากถํ้าโดยมีเนื้ อที่กว้างประมาณ 50 ไร่

ได้ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลางและส่วนเหนื อ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่
ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็ นที่อยู่อาศัย นอกจากนั้น
ยังถูกสร้างให้ต่อไปยังส่วนใต้โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบนั ไดจากศูนย์กลาง
กระจายออกไปยังส่วนต่างๆ ถํ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแม้วา่ บางแห่งจะเจาะ
เป็ นถํ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานห้องที่ทาํ เป็ นที่หลบซ่อนอีกทีหนึ่ ง และบางแห่งถึงแม้จะใหญ่โตแต่ก็ได้
เจาะห้องเล็กๆทางด้านหลังหรือทางด้านข้างอีกด้วย ซึ่งบางที่อาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆได้
ด้วย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ดา้ นบนของ สถานที่แห่งนี้ ได้ถูกสร้างเป็ นยอดโดมด้วยหินและก่อ
อิฐ ซึ่งต่อมานักโบราณคดีได้คน้ พบสิ่งต่างๆ มากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินและอัญมณีต่างๆ
และยังมีเครื่ องเซรามิคส์และการแกะสลักที่ สวยงาม ซึ่งสิ่งของต่ าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูกนํ าไปไว้ที่ใน
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงทบิลิซี

จากนั้นนําท่านไปชม วิหารศักดิ์สิทธ์ทรินีตี้ (Holy Trinity Cathedral) ที่ถกู สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.
1995-2004 ซึ่งเป็ นวิหารในแบบออร์โธด๊อกที่มคี วามสูงเป็ นอันดับที่ 3 ของโลก สร้างขึ้ นใน
รูปแบบของสถาปั ตยกรรมของจอร์เจียที่มีความสวยงามทุกรูปลักษณ์และบางแห่งได้ความสวยงาม
มาจากไบแซนไทน์อีกด้วย นําท่านเดินชม หอคอยนาฬิกา (Clock Tower) ที่ถกู สร้างในปี ค.ศ.
2010 ให้มีรปู แบบเป็ นเอกลักษณ์ที่เอนเอียงเพื่อให้เป็ นที่ดึงดูดความสนใจของเมืองเก่าแห่งนี้ และ
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ต่อด้วยชมความสวยงามของ โบสถ์แอนคิสคาตี้ (Anchriskhati Basilica) เป็ นโบราณสถานที่
เก่าแก่ของทบิลิซี ที่ถกู สร้างขึ้ นในราวศตวรรษที่ 6 โดยกษัตริยด์ าชีแห่งไอบีเรีย (ปี ค.ศ.522534) ที่ได้สถาปนากรุงทบิลิซีให้เป็ นเมืองหลวง และได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ ขึ้ นเพื่อเป็ นการอุทิศถวาย
ให้กบั พระแม่มาเรีย

คํา่

นําท่านไปเดินชมความสวยงามของถนนรัสเทเวลี (Rusteveli Avenue) ที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมืองจะ
เต็มไปด้วยร้านค้าจําหน่ ายสินค้าต่างๆที่เป็ นศิลปะในยุคก่อนและหลังโซเวียตเข้ามาปกครอง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั GALLERY PALACE HOTEL TBILISI หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)

วันที่หา้ ของการเดินทาง (5)
ทบิลิซี – สนามบิน – บาห์เรน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นําท่านไปเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี (Old Town of Tbilisi) ซึ่งจะทําท่านได้พบเห็น
ความสวยงามและสีสนั ของอาคารบ้านเรือนที่เป็ นสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกัน
ระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทําให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและ
ตะวันออกที่อยูใ่ นประเทศเดียว โดยการเดินไปบนถนนอันแคบ ซึ่งพบเห็นสิ่งต่างๆที่ถกู สร้างขึ้ นใน
ศตวรรษที่ 19 มีโบสถ์ในศาสนาคริสต์ ในศาสนายิว บ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้มีชานระเบียงหน้า
บ้านยืน่ ออกมาอันเป็ นสิ่งที่สวยงาม

นําท่านชมโบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) เป็ นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บา้ นคู่เมืองของท
บิลิซี ตั้งอยูบ่ ริเวณริมหน้าผาของแม่น้ํามทวารี เป็ นโบสถ์หนึ่ งที่สร้างอยูใ่ นบริเวณที่มีประชากรอาศัย
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เที่ยง
13.00 น.
16.25 น.
18.25 น.
22.20 น.

อยู่ ซึ่งเป็ นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริยว์ าคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้าง ป้อมและ
โบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย ์ เซ้นต์เดมิทรีอสั
ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็ นสัญลักษณ์ของโบสถ์ใ นนิ กายออร์โธด๊อก ต่ อมาได้ถูกทํา ลายและได้มีก าร
ก่อสร้างขึ้ นอีกหลายครั้ง จนในปี ค.ศ.1235 ได้ถกู พวกมองโกลบุกทําลายและก็ได้ สร้างขึ้ นใหม่อีก
นําท่านขึ้ นกระเช้าไฟฟ้ าสู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านชมป้อมปราการ ซึ่งเป็ น
ป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึง รูปแบบที่ไม่มี
ความสมํา่ เสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมยั ยาดได้มีการก่อสร้างต่อ
ขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริยเ์ ดวิด (ปี ค.ศ.1089 - 1125)ได้มีการสร้างเพิ่มเติม
ขึ้ นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ ว่า นาริน กาลา (Narin
Qala) ซึ่งมีความหมายถึง ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนก็ได้พงั ทลายลง
เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถกู รื้ อทําลายไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านออกเดินทางไปสนามบิน
ออกเดินทางจาก ทบีลิซี สูร่ าชอาณาจักรบาห์เรน โดยเที่ยวบินที่ GF 82
เดินทางมาถึงสนามบินบาห์เรน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง)
ออกเดินทางจาก บาห์เรน สูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ GF 152

วันที่หกของการเดินทาง (6)
09.30 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิฯ)

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*****************************************************************************************
**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

12 – 17 เมษายน 2563

ราคาต่อท่าน
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

38,900 บาท/ท่าน

21,000 บาท/ท่าน

พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

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
BW Georgia 6D3N -GF (UPDATE 15 JAN’2020)

PAGE 8

*** คนไทยไม่ตอ้ งทําวีซ่า

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
*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
***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
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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

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
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5. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่ องจากเหตุสุดวิสยั ของสภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยูเ่ หนื อ
การควบคุมของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสิ้ น
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากว่ามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
ด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและ
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

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดทําโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดิ นทางดังกล่าวตรงกับวันที่
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
จะมีขอ้ กําหนดที่ชดั เจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทั้งนี้ เนื่ องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม หากท่านฝ่ าผืนทําให้เกิดความเสียหาย ท่านจะต้องผิดรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายที่น้ันๆ
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กรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน
(ข้อมูลตรงนี้ ทางบริษทั ฯ จะนําลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สําคัญมาก
(ขอให้ทุกท่านกรอกข้อมูลตามความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที่)
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์
.................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์
........................................................................................................................
3. จํานวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
***เนื่ องจากทางโรงแรมแจ้งสําหรับเด็กที่อายุต้งั แต่ 7 ปี ขึ้ นไปต้องนอนมีเตียง

4. เบอร์ตดิ ต่อ ***สําคัญมาก ขอทราบเบอร์ตดิ ต่อมากว่า 1 หมายเลข
....................................................................................................................................................
พร้อมทั้งได้อา่ นรายละเอียดเงื่อนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน
5. ประเภทห้องพัก
3.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็ นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............ห้อง
3.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง
3.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
3.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
3.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง

6. ต้องการเลือกที่นั ่ง

..................ริมทางเดิน .......................ริมหน้าต่าง อื่นๆ.................................................

(ทางบริษัทฯ จะดําเนิ นการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยงั ไม่สามารถการันตีได้เลย)
ลงชื่อ ผูจ้ อง.....................................................................................................
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