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สาธารณรัฐจอร์เจีย ได้ก่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ.1918 หลังจักรวรรดิรสั เซียล่มสลาย ซึ่งจอร์เจียตกเป็ นส่วนหนึ่ งของ
ประเทศรัสเซียมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 และมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องการแบ่งแยกดินแดนมาโดยตลอด
หลังจากแยกประเทศแล้ว จอร์เจียก็ประสบปั ญ หาทางการเงินต่อมาอีกเจ็ดสิบกว่าปี
เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เป็ นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ ทาหน้าที่แบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย
ทาให้เกิดกลุ่มประเทศที่อยู่ในสองทวีปขึ้ น คือ รัสเซีย จอร์เจีย อาร์เมเนี ย และอาเซอร์ไบจาน โดยมียอดเขาสูงสุด
คือ ยอดเขาเอลบรุ ส (Mount Elbrus) ซึ่งสูง 5,642 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล
คนไทยเที่ยวประเทศจอร์เจีย ไม่ตอ้ งขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 365 วัน
จากประเทศไทย ไม่มีสายการบินตรงไปประเทศจอร์เจีย ต้องต่อเครื่องที่ประเทศใกล้เคียงเช่น ตุ รกี หรือรัสเซีย
โดยรวมแล้วใช้เวลาประมาณ 12-14 ชัว่ โมง

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

เทีย่ ง

คา่

โรงแรมทีพ่ กั

1

กรุ งเทพ - อิสตัลบูล

✈

-

-

2

อิสตัลบูล - ทบิลิซี

X

X

X

BEST WESTERN HOTEL
@TBILLISI

3

ทบิลิซี – อันนานูรี – คัสเบกิ – เกอเกติ - กูดารี

X

X

X

BEST WESTERN HOTEL
@TBILLISI

4

กูดารี – มิสเคด้า – ทบิลิซี

X

X

X

GUDAURI LOFT
HOTEL@GUDAURI

5

ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค่ – BARJOMI บอจอร์มี่

X

X

X

BARJOMI KHEOBA HOTEL
@ BARJOMI

6

BARJOMI – TBILISI

X

X

-

7

กรุ งเทพฯ

✈

✈

-

จอร์เจีย เป็ นประเทศที่อยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของรัสเซีย ครั้งหนึ่งจอร์เจียเคยเป็ นประเทศในสหพันธรัฐรัสเซียมาก่อน
ซึ่งประเทศจอร์เจียมีประวัติศาสตร์ที่ถูกปกครองโดยหลายชาติพนั ธ์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เปอร์เซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง
และรัสเซีย จนกระทัง่ ได้เป็ นประเทศจอร์เจียอย่างในปัจจบัน ด้วยประวัติศาสตร์ของจอร์เจียที่ผา่ นการปกครองมาหลายชาติ
หลายวัฒนธรรม ทาให้จอร์เจียมีวิถีการกินดื่มที่ผสมผสาน อาหารมีเนื้อสัตว์และผักสลัดแบบยุโรปในขณะเดียวกันก็เน้นการ
กินแป้งแบบชาวเอเชียกลาง ผูค้ นจอร์เจียมีผิวขาวใสแบบยุโรป จมูกโด่งมากเหมือนเปอร์เซีย ตวงตากลมโต มองแล้วกึ่งยุโรป
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กึ่งแขก ในมื้ออาหารจะมีเนื้อสัตว์หลากชนิดและผักเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งแทบทุกมื้ออาหารจะมีแป้งเป็ นจานนาไม่เน้นข้าว
เหมือนไทยเรา

 เรี ยนรู ้ วัฒนธรรม วิถีความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียมดังเดิมของชาวจอร์เจียกัน
สัมผัสอาหารเพื่อสุ ขภาพ ที่อุดมไปด้วยผักและเครื่ องเทศ ซึ่งจอร์เจียเป็ นประเทศทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของรัสเซีย
อาหารจะได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียกลางผสมกันแบบลูกครึ่ ง และกลายเป็ นอาหารยอดนิยมและรู ้จกั
แพร่ หลายตั้งแต่สมัยสตาลิน ผูน้ าสหภาพโซเวียตผูส้ ื บอานาจต่อจากเลนิน ที่นาเอาอาหารชาติตวั เองเข้ามา จนเกิดเป็ น
ร้านอาหารจอร์เจียมากมาย
นอกจากนี้จอร์เจียยังมีช่อื เสียงมาก เกีย่ วกับไวน์และน้ าแร่ เเต่เสียดายทีเ่ ราจะไม่พบเจอสินค้าเหล่านี้มากนัก
เพราะความขัดแยังทางนโยบายทางการเมืองตัง้ แต่สน้ิ สุดสหภาพโซเวียต
โดยบนโต๊ะอาหารของชาวจอร์เจียจะแบ่งเป็ น ของทานเล่นก่อนมื้ออาหาร, อาหารจานหลัก, ซุป, สลัด,ขนม
หวาน
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วันแรก

กรุงเทพ – อิสตัลบูล

(-/-/-)

18.00 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจ
เอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ U ประตู 9 ของสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์

UPDATE FLIGHT 21.45 น.✈ ออกเดินทางสู่ สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชัน่ แนล
โดยสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK65 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั ่วโมง)
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่สอง

อิสตันบูล - ทบิลิชิ (-/-/D)

04.10 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก์ กรุงอิสตันบูล (รอต่อเครื่องประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที )
06.25 น. ✈ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชิประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES
เที่ยวบินที่ TK378 (เวลาบินโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง 20 นาที พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่ อง)
09.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ทบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอร์เจีย
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออก
ของผูโ้ ดยสายขาเข้า
นาท่านเข้าชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรียกกันว่า HOLY SAMEBA เป็ นโบสถ์หลัก
ของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยูใ่ นทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้ นระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็ น
วิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางเข้า สู่ ตัว เมื องทบิ ลิ ซี ช มสะพานแห่ ง
สั น ติ ภ า พ ( THE BRIDGE OF PEACE) ”เป็ น อี ก ห นึ่ ง ง า น
สถาปั ตยกรรมที่น่าสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปั คนิ ก
ชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150
เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้ นถูกออกแบบและสร้างที่อิตาลี และนาเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้า
มาติ ด ตั้ง ในเมื อ ง Tbilisi ที่ ต้ัง นั้ น อยู่ บ นแม่ น้ า Mtkvari River สามารถมองเห็ น ได้ห ลายมุ ม จากในเมื อ ง และยัง มี
illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเป็ นเวลา 90 นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้ า
เมืองทบิลิซี ถูกสร้างโดยกษัตริยว์ าคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมื่อครั้งคริสตศรรษที่ 5 หรือเมือประมาณ
1,500 ปี ก่อน เมืองนี้ อยู่ในสายทางหนึ่ งของเส้นทางสายไหม และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการ
ขนส่งและการค้า เนื่ องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ต้งั ที่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป

นาทุกท่านนั ่งกระเช้าลอยฟ้ าจากสถานีที่สวน RIKE ใกล้ EVROPIS MOEDANI ฝั ง่ ตรงข้ามแม่น้ า ขึ้ นไปยังป้ อม
ดูวิวทิวทัศน์ ค่อยๆ ไต่ระดับความสูงขึ้ นเรื่อยๆ ทาให้เราได้เห็นวิวของเมืองทิบิลิซีได้อย่างเต็มตา ซึ่ งถ้ามองจากด้าน
ป้ อมด้านบนลงมาเราก็จะเห็นแลนมาร์คหลักๆ ที่สาคัญในเมืองเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ น สะพานสันติภาพ (The
Bridge of Peace) สะพานความยาว 150 เมตร ที่สร้างพาดผ่านแม่น้ าคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่
ทบิลิซี, โบสถ์เมเตคี (Metekhi Cathedral), รูปปั้ นของกษัตริยว์ าคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) รวมถึงโบสถ์ท
รินิตี้โลเคชัน่ ด้วย
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นาท่านเที่ยว ชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI)
ชมป้ อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุ สาวรียม์ ารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้ อม
นาริกาลาเป็ นปราการหินขนาดใหญ่ต้งั อยูบ่ นเนิ นเขาเหนื อนครทบิลิซี สร้างขึ้ นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้ กครอง
มาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมยั ยัด (Umayyad
Dinasty) ของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้ อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่วา่ NARIN QALA
แปลว่าป้ อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้ อมนาริกาลาเป็ นป้ อมแห่งหนึ่ งบนเส้นทางสายไหมที่
แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด

ผ่านชมโรงอาบน้ า SULFUR BATH บริเวณนี้ เป็ นโรงอาบน้ ามีท้งั ที่เป็ นสาธารณะและส่วนตัว เนื่ องจากบริเวณใกล้เคียง
มีลาธารที่มีสายแร่กามะถัน ปะปนอยู่ หากลงไปเดินตรงลาธารเล็กๆ เราก็จะได้กลิ่นของกามะถันด้วย
บริเวณนี้ จะเห็นเป็ นโดม แต่ะละโดมคือ 1 ห้องอาบน้ า โดยเชื่อว่าการมาอาบน้ าผสมกามะถันนี้ จะทาให้ร่างกายสะอาด
และดีต่อสุขภาพ

ค่ำ

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 1 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
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วันที่สาม
เช้า

ทบิลซิ ี – อันนานูรี – คัสเบกิ – เกอเกติ - กูดารี (B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้ เป็ นถนนสาย
สาคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้ นในสมัยที่จอร์เจียอยูภ่ ายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็ นเส้นทางหลักในการข้าม
เทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็ นเส้นทางที่จะ

นาท่านขึ้ นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็ นเทือกเขาที่ต้งั อยูร่ ะหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ระหว่างทางนาท่านแวะ ชมป้ อมอันนานูรี
(Anauri Fortress) ป้ อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้ นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกาแพงที่ลอ้ มรอบ
ป้ อมปราการแห่งนี้ ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ต้งั อยูภ่ ายใน ซึ่งเป็ นโบสถของชาว
เวอร์จิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ต้งั ตระหง่าน จากมุมสูงของป้ อมปราการนี้ จะมองทัศนี ยภาพที่สวยงาม
ของ อ่างเก็บน้ าชินวารี (ZHINVALI) ที่ซึ่งทาให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ าไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนี ยภาพทิวทัศน์ ของภูเขา
ล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั ่งแม่น้ า Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความ
สูง 2,395 เมตร
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จากนั้นนาท่านเดินทางขึ้ นสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทาง สู่เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความสูงที่ 1,700เมตร
หรือในปั จจุบนั เรียกว่า เมืองสเตปั นสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้ เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้ แต่คนมักจะเรียกติดปาก
กันอยูว่ า่ คัสเบกิอยู่ เมืองนี้ อยูห่ ่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบน
เทือกเขาคอเคซัสที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทศั น์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีก
ด้วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่นพร้อมชิมไวน์ที่ทาจากฝี มือชาวบ้าน

จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็ นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั ่งรถจิ๊ป 4X4 1คัน ขึ้ นได้ประมาณ 6 ท่านเท่านั้น
เพื่อขึ้ นเขาไปชมโบสถ์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที

8

THP3-TK-TK-20SEP-9APR20

นาทุกท่านขึ้ นสู่เนิ นเขา ที่ต้งั ของโบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY
CHURCH) คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์สาคัญแห่งหนึ่ งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกาย
จอร์เจียนออร์โธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิ ตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง
2,170 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถ์เล็กๆที่ต้งั อยูอ่ ย่างโดด
เดี่ยวเปลี่ยวเหงาจึงทาให้ที่นี่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยูภ่ ายใต้การปกครองของสหภาพโซ
เวียตซึ่งตั้งอยูอ่ ย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนิ นเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร
***หมายเหตุ เนื่องด้วยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปี จะเป็ นช่วง WINTER ของประเทศจอร์เจีย หิมะ
จะตกเป็ นจานวนมากและแต่ละปี ความความหนาวเย็นของน้ าแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากัน ทาให้ทางขึ้ นเขาสู่โบสถ์สมิน
ดา วาเมบานั้นปิ ดเพราะถนนลื่น ก่อให้เกินอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถขึ้ นไปได้และรถรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่
สามารถขึ้ นไปบนยอดเขาสมินดาได้เช่นกัน โดยหน้างานในแต่ละครั้งจะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ น
สาคัญ ****

ค่ำ

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม GUDAURI LOFT HOTEL@GUDAURI DAYS2 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
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วันที่สี่
เช้า

กูดารี – มิสเคด้ า – ทบิลซิ ี

(B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (MTSKHETA) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของ
จอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยูห่ ่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีต
เมืองนี้ เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่วเป็ นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี
ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยูแ่ ล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี้
ช่วงศตวรรษที่ 4 องค์การยูเนสโก ได้ขนทะเบี
ึ้
ยน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF
MTSKHETA) เป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกไดขึ้ นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทส
เคต้าให้เป็ นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE)และล้อมรอบด้วยเทือกเขาคอเคซัสเป็ นจุดตัดของแม่น้ าอัก
ราวิ (Aragvi) และแม่น้ ามิกวาริ (Mtkvari) ความโดดเด่นของเมืองนี้ คือภูมิประเทศที่สวยงามและอาคารบ้านเรือนที่
ยังคงรักษาเอกลักษณ์สถาปั ตยกรรมแบบยุคกลางไว้ได้เป็ นอย่างดี บ้านเรือนส่วนใหญ่ทาสีขาว หลังคาสีสม้ ปนแดง
สดใส มิสเคทาเป็ นสถานที่ต้งั ของมรดกโลกถึง 2 ที่คือจวาริ (Jvari Church) โบสถ์สถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์บนเนิ นเขา
และสเวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli Church) โบสถ์หลวงสถาปั ตยกรรมยุคกลางที่เคยใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธี
ราชาภิเษกและเป็ นสุสานหลวงของราชวงศ์จอร์เจีย
นาท่านเข้าชม วิหาร (SAMTAVRO MONASTERY) ตั้งอยูใ่ นเมืองมิสเคด้า ซึ่งเป็ นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของจอร์เจีย
และถือเป็ นสถานที่สาคัญที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ สร้างขึ้ นโดย (คิงมิเลี่ยน King Mirian )
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นาท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ ถือเป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้ นโดยสถาปนิ กชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางที่ทาให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่ อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และ
ให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น
นาท่านชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกาย
ออโธด๊อก สร้างขึ้ นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้ เป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขน
ขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนี โน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่ งในประเทศตุรกีปัจจุบนั ) ได้
นาไม้กางเขนนี้ เข้ามาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็ นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล
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ค่า

พาทุกท่านกลับเข้าสู่เมืองทบิลิซี แวะห้างคาร์ฟูให้ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม BEST WESTERN HOTEL@TBILLISI DAYS 3 ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หา้
เช้า

ทบิลซิ ี – กอรี – อุพลิสชิเค่ – BARJOMI บอจอร์มี่

(B/L/D)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 87 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที) ทุกวันนี้ เป็ นเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ เป็ นที่รจู ้ กั กันดีวา่ เป็ นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน”
(Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็ นผูป้ กครองสหภาพโซเวียต
ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความ
โหดเหี้ ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้
นาท่าน ชมอุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE – TOEN) หนึ่ งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดน
แถบนี้ กันมานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods)
ช่วง500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้ มีความเจริญ
สุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้
เป็ นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีหอ้ งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่ง
เป็ นลัทธิบชู าไฟ เป็ นลัทธิของคนในแถบนี้ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปี ก่อน และยังมีหอ้ งต่างๆ ซึ่งคาดว่า
เป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้ นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 เป็ นหินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดเป็ นช่องห้องโถง
มากมายที่ต้งั ของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้ อที่ประมาณ 8 เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ้าแห่ง
นี้ ยังเป็ นส่วนหนึ่ งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและ ประเทศจีน
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารท้องถิ่น
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อม
ทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ เสียชีวิต

จากนั้นออกเดินทาง สู่เมืองบอร์โจมี เข้าสู่โรงแรมที่พกั
คา่

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม BARJOMI PALACE HOTEL
หรือเทียบเท่า

วันที่หก
เช้า

@ BARJOMI DAYS 4

ระดับ 4 ดาว

BARJOMI – TBILISI - ISTANBUL (B/L/-)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมี
ประชากรอาศัยอยูไ่ ม่ถึง 15,000 คน เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ าแร่โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ าแร่
บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทัว่ โลกโดยใน
อดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทาให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้
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นาท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดิน
เล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ าแร่ในวันหยุด จากนั้นนาท่านขึ้ นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนื อสวนบอร์โจมีอิสระ
ให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารอาหารจีน
14.00 น.นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอร์เจีย
17.20 น.ออกเดินทางสู่สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก์ อินเตอร์เนชั ่นแนล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 383
18.55 น.เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก์ อินเตอร์เนชั ่นแนล (รอเปลียนเครื่อง 1 ชั ่วโมง 30 นาที)
20.10 น.ออกเดินทาง สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 64

วันทีเ่ จ็ด

BKK –กรุงเทพฯ

(-/-/-)

09.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
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อัตราค่าบริการ ขัน้ ตา่ 15 ท่าน
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

20 – 26 ก.ย.62 ( CLOSE )

48,888 บาท

47,888 บาท

46,888 บาท

9,000 บาท

( เป็ นกรุ๊ ฟใหม่ ทขี่ อตั๋วเพิม่
ราคาจึงแพงขึน้ 25 ท่าน )

49,888 บาท

48,888 บาท

47,888 บาท

9,000 บาท

2 – 8 พ.ย. 62

49,888 บาท

48,888 บาท

47,888 บาท

9,000 บาท

49,888 บาท

48,888 บาท

47,888 บาท

9,500 บาท

20 – 26 ก.ย.62

4 – 10 ธ.ค.62
07 – 13 ก.พ.63
20 – 26 มี.ค. 63
03 – 09 เม.ย.63
UPDATE 27AUG19

*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก ***

ราคานี้ ขายในคณะที่มากกว่า 15 – 20 ท่านขึ้ นไป //ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐาน
ของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ กรณีที่คณะออกเดินทางกรณีที่ตา่ กว่า 15 ท่าน ทางคณะทัวร์จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้ นในกรณีที่คณะทัวร์ทุก
ท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีหวั หน้าทัวร์ไทย อานวยความสะดวก

เงื่อนไขการจอง
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง
15
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พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผูท้ ี่จะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณี ที่ตอ้ งการออกตัว๋ ภายในประเทศ กรณี ลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสาร
โดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนที่บริ ษทั ฯ จะทาการออกตัว๋ ล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด



Turkish Airlines ชั้นประหยัด (Economy Class) , ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง

 ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน ห้ องจะเป็ นเตียง TWIN ROOM รวมทังสิ
้ ้น





4 คืน

ค่าอาหารครบทุกมื ้อตลอดรายการ
ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวติ เนื่องจากอุบตั เิ หตุ จะคุ้มครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุ
ระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยอายุตา่ กว่า 15 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั
เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ให้ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry)
น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม





ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7 % และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าบริ การ และค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ
พนักงานยกกระเป๋ าตามโรงแรมที่พกั
ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน,ร้ านอาหาร, ทิปหัวหน้ าทัวร์ จาก
เมืองไทย USD/วัน ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม

 3 USD / ท่าน สาหรับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น x 5 วัน =15 USD
 2 USD / ท่าน สาหรับคนขับรถต่อวัน x 5 วัน = 10 USD
 3 USD /ท่าน สาหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 7 วัน = 21USD

รวมค่าทิป 46 USD/ท่านหรือประมาณ 1,520 บาทไทย
กรณียกเลิก
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ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล รับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่
สามารถแจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการ
บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

หมายเหตุ โปรดอ่าน !!
กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน ทางคณะทัวร์ ขอเพิ่มท่านละ
2,000 บาท กรณีที่คณะทัวร์ทุกท่านต้องการออกเดินทาง พร้อมมีไกด์ อานวยความสะดวก **
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15ท่าน หรือตา่ กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง
หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกที
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภั ย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ
การจลาจล ต่างๆบริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน เครื่ องบินรี เลย์ ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรื อ ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ อุบตั ิเหตุตา่ ง
เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็
ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่ าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทังนี
้ ท้ างบริ ษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมือง
สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ การแจ้ งเข้ าแจ้ งออก
ประเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้ าและออก
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หากท่ านจองรายการทัวร์ ของเรา ถื อได้ว่าท่ านได้ยอมรั บ และตกลงตามในรายการทัวร์ทุ กอย่างตามที่ แ จ้งไว้ต ามเอกสาร

ด้านบนแล้ว
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผูโ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการจองไว้กบั
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตัว๋ ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบทุกกรณี**
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