FINAL CALL TO GEORGIA
จอร์ เจีย 6DAYS 4NIGHTS
เดินทาง มกราคม–เมษายน63
ทบิลซิ |ี คาซเบกี ้|อัพลิสต์ชิเคห์| กอรี่ |พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน| อนุสาวรี ย์ประวัตศิ าสตร์ จอร์ เจีย|
บอร์ โจมี|ป้อมราบาติ|ช้ อปปิ ง้ ห้ าง East Point|

เริ่มต้ นเพียง

39,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ - โดฮา – ทบิลิซี
วันที่ 2.ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี ้ – นัง่ รถ 4WD - โบสถ์เกอร์ เกตี ้ – กูดาอารี - พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
วันที่ 3. อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์ เจีย – กอรี่ - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ – เมืองอาคาลห์ซี – ป้อมราบาติ – บอร์ โจมี – สวนบอร์ โจมี
วันที่ 4.ทบิลซิ ี – อนุสาวรรี ย์ประวัติศาสตร์ จอร์ เจีย - นัง่ กระเช้ าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริ กาลา – เมืองเก่าทบิลซิ ี - โรงอาบนํ ้าโบราณ - ชมการแสดงพื ้นเมือง
วันที่ 5. วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถ์เมเคตี – วิหารซีโอนี - ถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้ าง East Point
วันที่ 6. โดฮา - กรุงเทพฯ
1
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ -โดฮา – ทบิลิซี
06.30น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Qสายการบินการ์ ต้าแอร์ เวย์ โดย
มีเจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
** คณะออกเดินทางคัง้ แต่ วันที่ 04 เม.ย. 63 พร้ อมกันเวลา 06.00 น.**

09.25น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา โดยสายการบิน การ์ ต้าแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 831
** คณะออกเดินทางคัง้ แต่ วันที่ 04 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 09.05 น. และ เดินทางถึงเวลา 12.40 น. **

13.05น.

เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ ต้า รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางต่อ

16.00 น.

นําท่านเดินทางต่อไปยังเมืองทบิลซิ ี ประเทศจอร์ เจีย โดยสายการบิน การ์ ต้าแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR357

20.15 น.

เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนนั ้ เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ที่สดุ ของจอร์ เจีย ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่ นํา้ คูรา (Kura)หรื อเรี ยกว่า แม่ นํา้ มตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้ องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื ้อที่ประมาณ
372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้ านคน เมืองนี ้ถูกสร้ างโดย วาคตัง จอร์ กาซาลี (Vakhtang Gorgasali)กษัตริ ย์
จอร์ เจียแห่งคาร์ ตลี (ไอบีเรี ย) ได้ ก่อตังเมื
้ องนี ้ขึ ้นในคริ สตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็ นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี ้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้ นทางสายไหม และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสําคัญใน
ฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้ า เนื่องจากความได้ เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ ในแง่ที่ตงที
ั ้ ่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีป
ยุโรป
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN CITY CENTERหรื อเทียบเท่า

ที่พัก

วันที่ 2
เช้ า

2

ป้อมอันนานูรี–คาซเบกี ้ – นั่งรถ 4WD - โบสถ์ เกอร์ เกตี–้ กูดาอารี - พัก
โรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri)ไปตามทางเส้ นทางหลวงที่สําคัญของจอร์ เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military
Highway หรื อเส้ นทางสําหรับใช้ ในด้ านทหาร ถนนสายนี ้เป็ นถนนสายสําคัญที่สดุ ที่ถกู สร้ างขึ ้นในสมัยที่จอร์ เจียอยู่ภายใต้ การ
ควบคุม จากสหภาพโซเวี ย ต เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเส้ น ทางหลัก ในการข้ า มเทื อ กเขาคอเคซัส จากรั ส เซี ย มายัง ที่ ภูมิ ภ าคนี ้ ถนนแห่ ง
ประวัติศาสตร์ นี ้เป็ นเส้ นทางที่จะนําท่านขึ ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็ นเทือกเขาที่ตงอยู
ั ้ ่ระหว่างทวีปยุโรป
และเอเชีย ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้ อย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เป็ น
เส้ นกันระหว่
้
างพรมแดนรัสเซียกับจอร์ เจีย ระหว่างทางนําท่านชมป้อมอันนานู รี (Ananuri Fortress)ป้อมปราการเก่าแก่ มี
ั ้ ่ภายในกําแพง ซึง่
กําแพงล้ อมรอบตังอยู
้ ร่ ิมแม่นํ ้าอรักวี ถูกสร้ างขึ ้นในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตงอยู
เป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์ จิ ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตงตระหง่
ั้
าน ทําให้ เห็นทัศนีย์ภาพทิวทัศน์อนั สวยงามด้ านล่าง
จากมุมสูงของป้อมปราการนี ้ รวมถึงอ่างเก็บนํ ้าชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึง่ เป็ นสถานที่สําคัญสําหรับนํานํ ้าที่
เก็บไว้ สง่ ต่อไปยังเมืองหลวงและใช้ ผลิตไฟฟ้า ซึ่งทําให้ ชาวเมืองทบิลิซีมีนํ ้าไว้ ดื่มไว้ นําท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกูดาอูรี ซึง่ เป็ น
้ ่บริ เวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนํ ้าทะเลประมาณ 2,100
เมืองสําหรับสกีรีสอร์ ทที่มีชื่อเสียง ตังอยู
เมตร สถานที่แห่งนี ้เป็ นแหล่งที่พกั ผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่าง
ทางให้ ทา่ นได้ ชมทิวทัศน์อนั สวยงาม
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี ้ (Kazbegi)หรื อปั จจุบนั เรี ยกว่า เมืองสเตปั นสมินดา(Stepansminda) ชื่อนี ้เพิ่ง
เปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์ โธด๊ อก ชื่อ สเตฟาน ได้ มาพํานักอาศัยและก่อสร้ างสถานที่สําหรับจําศีลภาวนาขึ ้น
เมืองนี อ้ ยู่ห่างจากเมื องหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็ นเมืองเล็กๆตัง้ อยู่ริมฝั่ งแม่นํา้ เทอร์ กี ้ ถื อเป็ นศูน ย์ กลางการ
้ นจุดชมวิวของ
ท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สําคัญของประเทศจอร์ เจีย มีภมู ิทศั น์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทังเป็
ยอดเขาคาซเบกี ้อีกด้ วย จากนันนํ
้ าท่านขึ ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้ อ) เพื่อเข้ าสูใ่ จกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) นําท่านชม
ความสวยงามของโบสถ์ เกอร์ เกตี ้ (Gergeti Trinity Church) หรื อเรี ยกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (TsmindaSameba) สร้ างด้ วย
หินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ สําคัญหนึ่งของประเทศ
จอร์ เจี ย ตังอยู
้ ่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ ที่ระดับความสูงจากนํา้ ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีท่ ีมีหิมะตกหนั ก จนไม่ สามารถ
เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรั บเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้ าสู่ที่พกั GUDUALI INNหรื อเทียบเท่ า*** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี ้ (Kazbegi) ซึ่งตัง้ อยู่ใน
เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีท่ ีโรงแรมเต็ม หรื อในกรณีท่ ีหิมะตกหนัก จนไม่ สามารถเดินทางขึน้ ไปได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ขอย้ ายไปพักที่เมือง Gudauri แทน ***

อนุสรณ์ สถานรัสเซียจอร์ เจีย– กอรี่ - พิพธิ ภัณฑ์ ของท่ านสตาลิน–อัพลิสต์
ชิเคห์ –เมืองอาคาลห์ ซี–ป้อมราบาติ–บอร์ โจมี – สวนบอร์ โจมี
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชมอนุ สรณ์ สถานรั สเซีย-จอร์ เจีย(Memorial of Friendship)หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ Russia–Georgia Friendship
Monumentเป็ นอนุสรณ์สถานที่สร้ างขึ ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ อนั ดีของประเทศจอร์ เจีย
และประเทศรัสเซีย โครงสร้ างทังหมดทํ
้
ามาจากหินและคอนกรี ต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ ของประเทศจอร์ เจียและ
ประเทศรัสเซียไว้ อย่างสวยงาม ให้ ท่านได้ อิสระถ่ายรู ปบรรยากาศและทิวทัศน์อนั สวยงาม จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี
(Gori) ซึง่ อยูท่ างด้ านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้ า เมืองนี ้เป็ นเมืองบ้ านเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์ เจียที่ใน
อดีตเป็ นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่ องความโหดเหี ้ยมในการปกครองในเมืองกอรี
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แห่งนี ้ นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ของท่ านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึง่ เป็ นสถานที่รวบรวมเรื่ องราว และสิ่งของเครื่ องใช้ ต่างๆ
ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้ วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลิน

ตังแต่
้ เกิดจนกระทัง่ เสียชีวิต

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึง่ เป็ นเมืองถํ ้าเก่าแก่ของจอร์ เจีย มีการตังถิ
้ ่นฐานในดินแดนแถบ
นี ก้ ันมานานแล้ วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตเป็ นเส้ นทางการค้ าขายสินค้ าจากอินเดียไปยังทะเลดําและต่อไปถึงทางตะวันตก
ปั จจุบนั สถานที่แห่งนี ้แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึง่ ส่วนกลางจะเป็ นบริ เวณที่ใหม่ที่สดุ ประกอบไป
ด้ วยสถาปั ตยกรรมการสร้ างตัดหินและเจาะลึกเข้ าไปเป็ นที่อยู่อาศัย ถํ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีห้องต่างๆ
ซึ่งคาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริ สต์ ที่สร้ างขึน้ ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 9 ให้ ท่านอิสระชมหมู่บ้านที่สร้ างขึน้ จากถํา้ นี ต้ าม
อัธยาศัยจากนันนํ
้ าท่านสู่เมืองอาคาลห์ ซี(Akhaltsikhe) หรื อเดิมชื่อ Lomsia ซึง่ เป็ นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของ
จอร์ เจีย ตังอยู
้ ่บนทังสองฝั
้
่ งของแม่นํ ้า Potskhoviจากนันนํ
้ าท่านเข้ าชมป้อมราบาติ(Rabati Fortress) แนวป้อมปราการและ
ปราสาทสุดอลังการ ภายในประกอบไปด้ วยส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สร้ างขึ ้นเมื่อศตวรรษที่ 13 ล้ อมรอบไปด้ วย
อาณาเขตแนวกําแพงหินที่ใช้ เป็ นป้อมป้องกันข้ าศึก และยังเคยใช้ เป็ นประทับของเจ้ าชาย Jakhelyภายหลังศตวรรษที่ 16 ป้อม
แห่งนี ้ก็ได้ ตกอยู่ในความครอบครองของอาณาจักรออโตมันและรัสเซีย จึงทําให้ ป้อมแห่งนี ้ถูกละเลยและอยู่ในสภาพที่ทรุ ดโทรม
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองบอร์ โจมี (Borjomi) ซึ่งเป็ น
จนเมื่อปี 2012 ทางการจอร์ เจียได้ บรู ณะป้อมแห่งนี ้ขึ ้นมาใหม่อีกครัง้ จากนันนํ
เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ ของประเทศจอร์ เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 15,000 คน บอร์ โจมีเป็ นเมืองที่มี
ชื่อเสียงในด้ านนํ ้าแร่ ระดับโลก เพราะมีลําธารนํ ้าที่ใส บริ สทุ ธิ์ที่ไหลมาจากยอดเขาบาคูเรี ยนี (Bakuriani Mountain) ที่มีความสูง
ประมาณ 2,300 เมตร ที่ถกู ค้ นพบโดยนายทหารรัสเซีย โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าถ้ าดื่มนํ ้านี ้จะทําให้ มีสขุ ภาพแข็งแรงและ
สามารถรักษาโรคร้ ายได้ และต่อมาได้ เริ่ มมีการตังโรงงานผลิ
้
ตและส่งออกนํ ้าแร่ ยี่ห้อบอร์ โจมี (Borjomi) ที่มีชื่อเสียงไปยังประเทศ
ต่างๆมากมายนําท่านเที่ยวชมสวนบอร์ โจมี(Borjomi mineral Park)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั BORJOMI PALACEหรื อเทียบเท่ า
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ทบิลิซี – อนุสาวรรี ย์ประวัตศิ าสตร์ จอร์ เจีย - นั่งกระเช้ าไฟฟ้าสู่ ป้อมนา
วันที่ 4
ริกาลา –เมืองเก่ าทบิลิซี - โรงอาบนํา้ โบราณ - ชมการแสดงพืน้ เมือง
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี (Tbilisi)ซึ่งเป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุ ของจอร์ เจีย ตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่ นํา้ คูรา (Kura)หรื อ
เรี ยกว่า แม่ นํา้ มตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้ องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื ้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้ านคน
เมืองนี ้ถูกสร้ างโดย วาคตัง จอร์ กาซาลี (Vakhtang Gorgasali)กษัตริ ย์จอร์ เจียแห่งคาร์ ตลี (ไอบีเรี ย) ได้ ก่อตังเมื
้ องนีข้ ึ ้นใน
คริ สตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลซิ ิเป็ นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี ้
อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้ นทางสายไหม และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้ า เนื่องจากความ
ได้ เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ ในแง่ที่ตงที
ั ้ ่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูอ่ นุสาวรรี ย์ประวัตศิ าสตร์ จอร์ เจีย (The Chronicle of Georgia)ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแท่งหินสีดําขนาด
ใหญ่ แกะสลักเป็ นรู ปต่างๆที่สื่อถึงเรื่ องราวในอดีตของประเทศจอร์ เจีย สร้ างขึ ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้ างเมื่อปี 1985
ประกอบด้ วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่ง สูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่ องราวออกเป็ น 3 ส่วนนั่นคื อ ส่วนล่างสุดเกี่ ยวกับ
พระคัมภัร์ของศาสนาคริ สต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่ องของข้ าราชการชนชัน้ สูงของจอร์ เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์ สําคัญ
้ าท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซีนําท่านเที่ยว
ต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้ จากสถานที่แห่งนี ้ จากนันนํ
ชมเมืองเก่ าทบิลิซี (Old town)นําท่านขึ ้นกระเช้ าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress)ซึง่ เป็ นป้อมปราการหินโบราณขนาด
้ คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ตา่ งผลัดกันเข้ ามารุกรานนครเล็กๆ
ใหญ่ ตังอยู
้ บ่ นเนินเขา สร้ างขึ ้นตังแต่
บนเส้ นทางสายไหมแห่งนี ้ ราชวงศ์อมุ ยั ยัดของชาวอาหรับได้ ตอ่ เติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตังชื
้ ่อให้ ใหม่
ว่า NarinQalaแปลว่ าป้อมน้ อย (Little Fortress)นักประวัติศาสตร์ ยกย่องว่าป้อมนาริ กาลาเป็ นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้ นทางสาย
ไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ ยากที่สดุ จากนันนํ
้ าท่านชมโรงอาบนํา้ โบราณ หรื อ อะบานู อุบานิ (Abanotubani)เป็ นสถานที่สาหรับ
แช่นํ ้าพุร้อนที่มีแร่ ถามะถัน ตามตํานานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้ าวัคตังที่ 1 กอร์ กซั ลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ ตกลงไปในบริ เวณ
ดังกล่าว จึงทําให้ ค้นพบบ่อนํ า้ พุร้อนแห่งนีข้ ึน้ ลักษณะคล้ ายโรงอาบนํ า้ เหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ ปุ่นผสมรวมกับการ
อาบนํ ้าแบบตุรกี

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
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ที่พัก

**พิเศษพร้ อมชมการแสดงพืน้ เมืองของประเทศจอร์ เจีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ**
ได้ เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN CITY CENTERหรื อเทียบเท่ า

วิหารจวารี–วิหารสเวติสโคเวลี–โบสถ์ เมเคตี–วิหารซีโอนี - ถนนจาน ชาเดอ
วันที่ 5
นี่ - ห้ าง East Point
เช้ า

18.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองมิสเคต้ า (Mtskheta)ซึ่งเป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์ เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรี ย (Kingdom of
Iberia) ซึง่ เป็ นราชอาณาจักรของจอร์ เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริ สตกาลตังอยู
้ ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ
20 กม. เมืองนี ้ถือได้ ว่าเป็ นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ แห่งหนึ่งของประเทศ และได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1994 นําท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery)หรื อโบสถ์แห่งไม้ กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริ สต์นิกายออโธด๊ อก
สร้ างขึน้ เมื่อคริ สตวรรษที่ 6 ชาวจอร์ เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนีเ้ ป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้ กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี ้
ตังอยู
้ ่บนภูเขาที่มีแม่นํ ้าสองสายมาบรรจบกันคือแม่นํ ้ามิควารี (Mtkvari river) และแม่นํ ้าอรักวี (Aragvi river) จากนันนํ
้ าท่านชม
วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral)หรื อหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สร้ างราวศตวรรษที่ 11
โบสถ์แห่งนี ้ถือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สดุ ของจอร์ เจีย สร้ างขึ ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์ เจีย ชื่อ Arsukisdzeมีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลางที่ทําให้ ชาวจอร์ เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริ สต์ และให้
ศาสนาคริ สต์ มาเป็ นศาสนาประจําชาติของจอร์ เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิ่งก่อสร้ างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดของ
ประเทศจอร์ เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้ อย่างงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
้ ่บริ เวณริ มหน้ าผาที่เบื ้อง
นําท่านชม โบสถ์ เมเคตี (Metekhi Church)เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้ างขึ ้นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 12 ตังอยู
ล่างเป็ นแม่นํ ้ามิตคาวารี ในอดีตถูกใช้ เป็ นป้อมปราการ และที่พํานักของกษัตริ ย์ ในบริ เวณเดียวกันจากนันนํ
้ าท่านเดินทางกลับสู่
เมืองทบิลิซีจากนันนํ
้ าท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral)ซึง่ เป็ นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกาย ออร์ โธด๊ อกที่ถกู สร้ างขึ ้นในเมือง
นี ้ ชื่อของโบสถ์ได้ นํามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรู ซาเล็มสถานที่แห่งนี ก้ ็ได้ มี่ชื่อเป็ น ซิโอนี แห่ ง ทบิลิซี
(Tbilisi Sioni) ถูกสร้ างขึ ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ ถกู ทําลายลงโดยผู้ที่บกุ รุ กแต่ก็ได้ มีการสร้ างขึ ้นใหม่หลายครัง้
ด้ วยกัน จนกระทัง่ เป็ นโบสถ์ที่ได้ เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั นี ้และได้ มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 จากนันนํ
้ าท่านเดินทางไปยังถนน
จาน ชาเดอนี่ (Jan sharden street) เป็ นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็ นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษ
ที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ ถนนมาเป็ น Chardin Street เพื่อเป็ นเกียรติแก่นกั ท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardinปั จจุบนั ถนนสายนี ้
เต็มไปด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหารพืน้ เมือง ร้ านกาแฟมากมาย บริ เวณนี จ้ ะมีบ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้ าน
อาหารแล้ วยังมีพ่อค้ าแม่ค้านําสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ให้ ท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยจากนันนํ
้ าท่านเดินทางไปยัง
ห้ าง East Pointซึ่งเป็ นห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ให้ เวลาท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS,
ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO,
NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARAและอื่นๆอีกมากมาย
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบิน

21.25 น.

ออกเดินทางกลับสูก่ รุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ ต้าแอร์ เที่ยวบินที่ QR 358

23.30 น.

เดินทางถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเครื่ อง

กลางวัน
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วันที่ 6 โดฮา - กรุ งเทพฯ
02.25 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การ์ ต้าแอร์ เที่ยวบินที่ QR 980
** คณะออกเดินทางตัง้ แต่ วันที่ 28 มี.ค. 63 จนถึงคณะออกเดินทางวันที่ 25 เม.ย. ออกเดินทางเวลา 02.05 น. และ เดินทางถึงเวลา 12.55 น. **

** คณะออกเดินทางวันที่ 09 – 14 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 01.40 น. และ เดินทางถึงเวลา 12.55 น. **
** คณะออกเดินทางวันที่ 16– 21, 23-28 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 02.40 น. และ เดินทางถึงเวลา 13.30 น. เที่ยวบินที่ QR 836**
** คณะออกเดินทางวันที่ 30 พ.ค.– 04มิ.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.15 น. และ เดินทางถึงเวลา 13.30 น. เที่ยวบินที่ QR 836**

12.55 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการFINAL CALL TO GEORGIA
จอร์ เจีย6 DAYS 4 NIGHTSโดยสายการบินการ์ ต้าแอร์ เวย์ (QR)
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

วันที่ 25 - 30ม.ค. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

17,090.-

5,900.-

วันที่ 22 – 27 ก.พ. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

17,090.-

5,900.-

วันที่ 29 ก.พ. - 05มี.ค. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

17,090.-

5,900.-

วันที่ 07 – 12 มี.ค. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

17,090.-

5,900.-

วันที่ 14 – 19 มี.ค. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

17,090.-

5,900.-

วันที่ 21 – 26 มี.ค. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

17,090.-

5,900.-

วันที่ 28มี.ค. - 02เม.ย. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

17,090.-

5,900.-

วันที่ 04 – 09 เม.ย. 63

42,900.-

42,900.-

42,900.-

20,115.-

5,900.-

วันที่11 – 16 เม.ย. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

20,090.-

5,900.-

วันที่ 25 – 30 เม.ย. 63

42,900.-

42,900.-

42,900.-

20,115.-

5,900.-

วันที่ 09 – 14 พ.ค. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

17,090.-

5,900.-

กําหนดการเดินทาง
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วันที่ 16 – 21 พ.ค. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

17,090.-

5,900.-

วันที่ 23 – 28 พ.ค. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

17,090.-

5,900.-

วันที่ 30พ.ค. - 04มิ.ย. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

17,090.-

5,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
้
่คณะและยื่น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจซื อ้ ประกั น การเดิน ทางสํา หรั บครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้

FINAL CALL TO GEORGIA จอร์ เจีย 6 DAYS 4 NIGHTS BY QR[GQ3TBS‐QR003]

8.

เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํ ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (30USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 USD)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 30 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.
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ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นั่งพร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
กําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํ ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
้
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่ บริ ษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสี ย ค่า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ ส ามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณี ผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ั้
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็มบริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

FINAL CALL TO GEORGIA จอร์ เจีย 6 DAYS 4 NIGHTS BY QR[GQ3TBS‐QR003]

