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วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-บาห์เรน-มัสยิดAl Fateh-ป้ อมปราการบาห์เรน Qal’at al-Bahrain-ประตูสูบ่ าห์เรน (Bab
al Bahrain)-ช้อปปิ้ งตลาดพื้นเมือง Manama Souq

08.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็คอิน
สายการบิน GULF AIR (GF) เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
เพือ่ ความสะดวกสูงสุด และเป็ นไปตามกฏของสายการบินGULF AIR ให้ท่านจัดกระเป๋ าสัมภาระใบเล็กออกมา 1 ชุด
สาหรับพักค้างคืนที่บาห์เรน เนื่ องจากกระเป๋ าใบใหญ่จะทาการ Check Through ไปยังปลายทางประเทศจอร์เจีย
บินลัดฟ้ าสู่ บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เทีย่ วบินที่ GF153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชัว่ โมง 45 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่าน
เป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นา
ท่านชม มัสยิด Al Fateh หนึ่งในมัสยิดที่ข้นึ ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ท่สี ุดเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก ที่ถูกตัง้ ชื่อตามกษัตริยผ์ ูส้ ร้าง
เมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็ นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1987 และเป็ นมัสยิดที่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุชนั้ เลิศที่รวบรวม
มาจากทัว่ โลก อาทิเช่น ลูกแก้วตกแต่งบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแม้แต่ประตูไม้สุดอลังการที่ทาจากอินเดีย
ซึ่งนอกจากจะเป็ นมัสยิดที่เป็ นจุดศูนย์รวมดวงใจของชาวบาห์เรนแล้ว ในปี 2006 มัสยิดแห่งนี้ยงั ถูกประกาศให้เป็ นหอสมุด
แห่งชาติอีกด้วย***ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชมด้านในมัสยิดในกรณี ท่มี ีการทาพิธีทางศาสนา หรือมีประกาศห้ามเข้าชม
ภายในมัสยิด เป็ นการถ่ายรูปชมรอบมัสยิดด้านนอกแทน***
จากนัน้ เราจะพาท่านไปสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ 5,000 ปี ที่ ป้ อมปราการบาห์เรน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่รูจ้ กั กัน
อีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นกั โบราณคดีคาดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาตัง้ แต่ช่วง 2,300 ปี ก่อนคริสต
ศักราช ซึ่งในอดีตมันเคยเป็ นทัง้ ที่พานักของกษัตริย ์ ป้ อมปราการสาหรับป้ องกันเมืองจากข้าศึก และยังเป็ นสถานที่ๆ ชาวสุ
เมเรี่ยนเชื่อว่าเป็ นจุดนัดพบเพื่อเข้าถึงพระเจ้า และที่ป้อมปราการแห่งนี้ท่านจะได้เห็นความน่ ามหัศจรรย์ใจของภูมปิ ญั ญาใน
การก่อสร้างป้ อมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกร่งมานานนับพันปี ท่แี ม้แต่นกั โบราณคดีก็ยงั หาคาตอบที่แน่ ชดั ไม่ได้
อีกทัง้ ยังเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่ไี ด้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200
จากนัน้ นาท่านสู่ ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจ้าผูค้ รองรัฐบาห์เรน
เพื่อเป็ นทางเข้าไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็ นย่านธุรกิจที่สาคัญและแหล่งจับจ่ายของท้องถิ่น สร้างเสร็จสมบูรณ์เมือ่ ค.ศ. 1945
และได้รบั การตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรับเปลีย่ นให้มรี ูปร่างเป็ นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น จากนัน้ เราจะพา
ท่านไปเปิ ดประตูสู่วฒั นธรรมวิถชี ีวติ การเป็ นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองที่มคี วามสาคัญต่อวิถชี ีวติ ของชาวเมือง ซึ่งที่น่ีท่านจะได้สมั ผัสกับวิถชี ีวิตของคนท้องถิ่นอย่างเป็ นกันเอง พร้อมช็อปปิ้ ง
ของฝากอันเป็ นเอกลักษณ์จากประเทศบาห์เรน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแท้ท่หี าชิมที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ นอกจากที่น่ี
เท่านัน้ !!
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั JUFFAIR GATE HOTEL ระดับ4*หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ
11.00 น.
14.40 น.

คา่
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ผ่านชม Bahrain World Trade Center-สนามบินบาห์เรน-จอร์เจีย-ทบิลซิ ี-มหาวิหารศักดิ์สทิ ธิ์ทบิลซิ ี-

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระเช็ตเอ้าท์
จากนัน้ นาท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปด้านนอก ตึก Bahrain World Trade Center ศูนย์กลางทางการเงินของบาห์เรนตึกคู่
ทีส่ ูงทีส่ ุดในประเทศบาห์เรน ด้วยระยะความสูงกว่า 240 เมตร ซึ่งเป็ นตึกที่เกิดจากการร่วมมือของสถาปนิกจากทัว่ โลก และ
ทีส่ าคัญมันยังเป็ นตึกแรกในโลกทีม่ กี ารนาเทคโนโลยีกงั หันเชื่อมต่อเข้ากับตัวอาคารอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน เพือ่ นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมือง ทบิลซิ ี ประเทศจอร์เจีย
บินลัดฟ้ าสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF81 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 3 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ น
เวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองTbilisi (ทบิลิซี) เมืองหลวงของประเทศ ประเทศจอร์เจีย (Georgia) ตัง้ อยู่บนจุดตัดระหว่างทวีปยุโรปและ
เอเชีย ทางทิศตะวันออกของทะเลดาในเทือกเขาคอเคซัสตอนใต้ มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 2,500 ปี ซึ่งภาษาจอร์เจีย
ก็เป็ นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ท่สี ุดในโลกที่ยงั มีการใช้กนั อยู่ในปัจจุบนั อีกด้วย เมืองTbilisi (ทบิลิซี) เมืองหลวงของประเทศถูก
สร้างโดยกษัตริย ์ วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เมือ่ ครัง้ คริสต์วรรษที่ 5 หรือเมือ่ ประมาณ 1,500 ปี ก่อน เมือง
นี้ถอื เป็ นเส้นทางหนึ่งของเส้นทางสายไหมอันรุ่งเรืองในอดีต โดยมีการผสมระหว่างความทันสมัยและเอกลักษณ์จากความเป็ น
เมืองยุคเก่าให้เข้ากันได้อย่างลงตัว พร้อมความเป็ นเมืองทีถ่ กู แทรกด้วยธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ จากนัน้ นาท่านชม
มหาวิหารศักดิ์สทิ ธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba เป็ นโบสถ์หลักของ
คริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทัง้ ยังถูกจัดให้เป็ นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มขี นาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และ
มีความสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Pirimze Plaza Hotel ระดับ4*หรือเทียบเท่า
ป้ อม Ananuri Fortress-เมืองหุบเขา Stepantsminda-โบสถ์ Gregeti Trinity Church

10.20 น.
16.20 น.

คา่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระเช็ตเอ้าท์
นาท่านชม ป้ อม Ananuri Fortress ถูกก่อสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 เพือ่ ใช้เป็ นที่พานักของขุนนางชัน้ สูงในยุคสมัยหนึ่งที่
สาคัญ และได้ร่วมเป็ นหนึ่งในประวัตศิ าสตร์การสูร้ บมากมายทีเ่ คยเกิดขึ้นในแถบพื้นที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นการถูกเผาโดยข้าศึก
เมื่อปี 1739 หรือการแก่งแย่งบัลลังก์ของกษัตริยใ์ นอดีต จนกระทัง่ มันได้รบั การบูรณะอีกครัง้ ในปี 2007 หลังจากที่องค์กร
UNESCO ได้ประกาศให้เป็ นหนึ่งในมรดกของโลก ทุกท่านยังจะได้ชมวิวอันแสนสงบจากแม่นา้ Aragvi River ซึ่งไหลผ่าน
ปราสาทโบราณแห่งนี้ โดยการเดินทางจะใช้เวลาเพียงแค่ 45 นาทีจากตัวเมืองทบิลซิ เิ ท่านัน้ จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง
เมืองแห่งหุบเขา Stepantsminda เมืองขนาดเล็กทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยู่ในอาณาเขตของ
จังหวัด Khevi โดยมีภมู ปิ ระเทศทีถ่ ูกโอบล้อมไปด้วยหุบเขาสีเขียวขจี ตัง้ อยู่บนความสูง 1,740 เมตรจากระดับนา้ ทะเล และ
ยังถูกตัดผ่านด้วยแม่นา้ Terek Rivers เป็ นเมืองที่ข้นึ ชื่อเรื่องความเงียบสงบ บรรยากาศอันปลอดโปร่ง มีความสาคัญต่อ
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศจอร์เจีย และเป็ นหนึ่งในจุดมุง่ หมายของผูท้ ช่ี ่นื ชอบการปี นเขาจากทัว่ โลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เปลีย่ นยานพาหนะเป็ นรถขับเคลือ่ น 4 ล้อ นัง่ รถจิป๊ 4X4 1คัน ขึ้นได้ประมาณ 6 ท่านเท่านัน้
เพือ่ ขึ้นเขาไปชม โบสถ์ Gregeti Trinity Church ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที สู่เนินเขา
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คา่

โบสถ์น้ ีตงั้ กูกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ นสัญญาลักษณ์สาคัญของประเทศ จอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์ โธด็อกซ์
เก่าแก่น้ ี สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ ในปี ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาความสู ง 2,170 เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล ด้ว ย
ทิวทัศน์ธรรมชาติทส่ี วยงามจึงเป็ นจุดจนใจของนักท่องเที่ยวทีม่ าเยือนประเทศนี้
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Gudauri Hotel Loft ระดับ4*หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

เมืองกอรี-่ พิพธิ ภัณฑ์ สตาลิน-อุพลิสชิเค่-เมืองมิสเคด้า-ชมวิหารสเวติสเคอเวรี-วิหารจวารี-ชมโชว์ ระบาพื้นเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระเช็ตเอ้าท์
นาท่านออกเดินทางสู่เมือง Tbilisi (ทบิลิซี) ระหว่ างการเดินทาง นาท่านเดินทางสู่เมือง กอรี่ Gori เป็ นเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ เป็ นที่รูจ้ กั กันดีว่าเป็ น บ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็ นผูป้ กครอง
สหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีช่อื เสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ สตาลิน Joseph stalin museum สถานที่น่าขนลุกในจอร์เจียที่ยงั คงเป็ นผูน้ าของลัทธิคอมมิวนิสต์
เช่นพระเจ้า เป็ นคลังข้อมูลหลักของอาคารที่ซบั ซ้อนคือ หอศิลป์ ขนาดใหญ่ในรูปแบบ กอธิคของสตาลิน เริ่มขึ้นเมือ่ ปี พ. ศ.
2494 ในฐานะพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์แห่งลัทธิสงั คมนิยม แต่อย่างเห็นได้ชดั ว่าตัง้ ใจจะเป็ นอนุ สรณ์แก่สตาลินผูเ้ สียชีวติ ในปี
พ.ศ. 2496 การจัดแสดงนิทรรศการถูกแบ่งออกเป็ นหกโถง ตามลาดับเวลาและมีหลายรายการที่ถูกต้องหรือถูกกล่าวหา
โดยสตาลินรวมทัง้ เฟอร์นิเจอร์สานักงานของเขาผลงานส่วนตัวและของที่ระลึกที่เขาทาไว้ตลอดหลายปี ท่ผี ่านมา นอกจากนี้ยงั
มีภาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่ายภาพวาดและบทความในหนังสือพิมพ์ การแสดงผลสรุปด้วยหนึ่งในสิบสองชุดของ
หน้ากาก แห่ง ความตาย ของสตาลินถ่ายไม่นานหลังจากที่เขาเสียชีวติ นาท่านสู่ อุพลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE) หนึ่งใน
เมืองถา้ เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ ถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กนั มานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุค
กลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางทางศาสนา
และวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มคี วามเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกล
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มหี อ้ งโถงขนาดใหญ่ท่ชี าวเพเก้น
(Pagan) ใช้เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็ นลัทธิบูชาไฟ เป็ นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมือ่ 1700 ปี ก่อน
และยังมีหอ้ งต่างๆ ซึง่ คาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ทีส่ ร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 จาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (Mtskheta) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ท่สี ุดของจอร์เจียอายุ
กว่า 3,000 ปี ตัง้ อยู่ห่างจากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 25 กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองนี้เคยเป็ นเมือง
หลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึว่ เป็ นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 องค์การยูเนสโก ได้
ขึ้นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) เป็ นมรดกโลก เมือ่ ปี
ค.ศ.1994 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็ นมรดกโลก (UNESCO WORLD
HERITAGE SITE) จากนัน้ นาท่านเดินทางชม ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral)หรือ Samtavro
monastery อารามจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ และสานักแม่ชี ST.NINO ซึ่งสร้างมาตัง้ แต่ ศตวรรษที่ 4 โดยพระเจ้า MIRIAN ที่
3 แห่งอาณาจักรไอบีเรีย โบสถ์แห่งนี้ได้รบั การบูรณะใหญ่ในศตวรรษที่ 11 ในสมัยพระเจ้า GIORGI ที่ 1 สถานที่น้ ีเป็ นที่ฝงั
พระศพของพระเจ้า MIRIAN ที่ 1 และพระมเหสีรวมถึงนักบุญคนสาคัญของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ
Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางที่ทาให้ชาวจอร์เจียเปลีย่ นความเชื่อและหันมา
นับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมือ่ ปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณ
ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
นาท่านเดินทางไปชมความงาม ที่ วิหารจวารี Jvari monastery ตัง้ อยู่บนยอดเขาหินที่บรรจบกันของ แม่นา้ Mtkvari และ
Aragvi ซึง่ สามารถมองเห็นเมือง Mtskheta ซึง่ เคยเป็ นเมืองหลวงของ อาณาจักรแห่งไอบีเรียตามบัญชีดงั้ เดิมในสถานที่แห่ง

เที่ยง
บ่าย
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วันที่หา้

นี้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 นักบุญนีโญ ผูใ้ ห้กาเนิดสตรีผูใ้ ห้กาเนิดเครดิตกับการแปลงพระมหากษัตริย ์ เมียร์ท่ี 3 ให้กบั ศาสนา
คริสต์ สร้างไม้กางเขนขนาดใหญ่บนไซต์ของวิหารนอกรีต ไม้กางเขนมีรายงานว่าสามารถทางานปาฏิหาริยไ์ ด้จึงได้ดึงดูดผู ้
แสวงบุญจากทัว่ ทุกแห่ง คอเคซัส คริสตจักรเล็ก ๆ ถูกสร้างขึ้นทีเ่ ศษไม้ครอสใน c.545 ชื่อ "โบสถ์เล็ก ๆ แห่ง Jvari"
อาคารปัจ จุบนั หรือ "โบสถ์ใหญ่ ของ Jvari" โดยทัว่ ไปถือได้ว่าถูกสร้างขึ้นระหว่ าง 590 และ 605 โดย Erismtavari
Stepanoz I นี่คือพื้นฐานของ จารึก Jvari บนซุม้ ซึง่ กล่าวถึงผูส้ ร้างหลักของโบสถ์: Stephanos the patricius, Demetrius
the hypatos และ Adarnase the hypatos ศาสตราจารย์ ไซริล Toumanoff ไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้ระบุบุคคลเหล่านี้
เป็ น Stepanoz II , Demetre (พีช่ ายของ Stepanoz I) และ Adarnase II (บุตรของ Stepanoz II) ตามลาดับ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ระบาพื้นเมือง
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Pirimze Plaza Hotel ระดับ4*หรือเทียบเท่า
ทบิลซิ -ี โบสถ์Metekhi-ป้ อมปราการนาริกาลา-โรงอาบน้ าแร่เก่าแก่-น้ าตก Dzveli Tbilisi-สะพานแห่งสันติภาพ-ร้าน

ไวน์พ้ นื เมือง-Sharden street- Rustaveli Flea market
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเก็บสัมภาระเช็ตเอ้าท์
นาท่านชมตัวเมืองทบิลซิ ี เมืองทบิลซิ เี ดิมมีช่อื ว่า “ทิฟลิส” เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดในประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยู่บนฝัง่
แม่นา้ คูรา มีอาคารสาคัญๆ หลายแห่ง เช่น พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติจอร์เจีย โรงละครโอเปร่า โรงละครสัตว์ มหาวิหารซาเม
บา พระราชวังวอรอนต์ซอฟ เป็ นต้น ในยุคทีด่ นิ แดนแถบนี้ยงั เป็ นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ทบิลซิ ถี ูกจัดให้ติดอันดับหนึ่ง
ในสีข่ องเมืองยอดนิยมของสหภาพโซเวียตด้วยจานวนพิพธิ ภัณฑ์ท่มี อี ยู่มากมาย จากนัน้ นาท่านชม โบสถ์ Metekhi Church
โบสถ์น้ ีปรากฏเป็ นภาพในโปสต์การ์ดมากที่สุดเพราะมีจุดเด่นคือ ตัง้ อยู่ตรงส่วนของหน้าผาเหนือแม่นา้ คูราและไม่ว่ามองจาก
ทางใดจะเห็นโบสถ์แห่งนี้เสมอ ที่น่ีท่านจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ดงั้ เดิมที่น่าสนใจของจอร์เจีย ที่ซ่งึ ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย ์
‘Vakhtang I Gorgasali’ เมือ่ ราวยุคศตวรรษที่ 12 เพือ่ ใช้เป็ นป้ อมปราการสาหรับป้ องกันเมืองจากข้าศึก แม้ว่าสถานที่แห่งนี้
จะผ่านประสบการณ์รา้ ยๆ ในอดีตมาอย่างโชกโชน แต่ปจั จุบนั มันได้กลายเป็ นย่านเมืองเก่าแห่งประวัติศาสตร์จอร์เจีย ที่ตงั้
ตระหง่านอยู่บนหุบเขา พร้อมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่ยงั หลงเหลืออยู่จากยุ คโบราณให้คุณได้เข้าไปสัมผัส และนาชม
อนุสาวรียก์ ษัตริยว์ าคตังจอร์กาซาลี อดีตกษัตริยผ์ ูส้ ร้างเมือง จากนัน้ นาท่านชม ป้ อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress
ป้ อมปราการเก่าแก่ทต่ี งั้ ตระหง่านอยู่เหนือตัวเมืองทบิลซิ ี สามารถมองเห็นตัวเมืองทัง้ เมืองได้จากป้ อมปราการแห่งนี้ เริ่มสร้าง
ขึ้นตัง้ แต่ช่วงศตวรรษที่ 4 โดยเริ่มจากการใช้เป็ นป้ อมสังเกตการณ์เพื่อการปกป้ องดินแดนและขยายอาณาเขตของป้ อมมา
เรื่อยๆ นับเป็ นป้ อมทีม่ คี วามแข็งแกร่งทีส่ ุดแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหม เคยได้รบั ความเสียหายจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่เมือ่
ปี ค.ศ. 1827 และยังคงเหลือสภาพความเสียหายเอาไว้ให้เห็น ในบริเวณด้านล่างของป้ อมปราการมีอาคารสาคัญอีกแห่งคือ
โบสถ์ St.Nicholas ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่เมือ่ ปี ค.ศ. 1996-1997 แทนที่ของเดิมที่สร้างขึ้นตัง้ แต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 แต่
ได้รบั ความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ชม ย่านเมืองเก่าทบิลซิ ี ที่มสี ถาปัตยกรรมสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ จากนัน้ ชม โรงอาบ
น้ าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่น่ีมชี ่ือเสียงในเรื่องบ่อนา้ ร้อนกามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) นาท่านชม
น้ าตก Dzveli Tbilisi Sulphur Waterfall สถานที่ท่นี ่าแปลกใจที่น่าสนใจในใจกลางเมืองทบิลซิ ิ มีนา้ ตกอีกแห่งหนึ่งอยู่ใน
สวนพฤกษศาสตร์ แหล่งนา้ ธรรมชาติทไ่ี หลลงมาจากหน้าผาสูง ท่านจะได้เปิ ดประสบการ์ใหม่ โดยการเดินในหุบเข้าเล็กๆตาม
ขอบ เหนือบ้านเก่าสองและสามชัน้ ที่มรี ะเบียงทีส่ วยงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาทุกท่าน สู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็ นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมือง
Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการ
ออกแบบร่วมสมัย เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนัน้ ถูกออกแบบและสร้างที่อิตาลี และนาเข้า
มาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตัง้ ในเมือง Tbilisi ที่ตงั้ นัน้ อยู่บนแม่นา้ Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลาย
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มุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเป็ นเวลา 90 นาทีก่อนที่พระ
อาทิตย์จะลับขอบฟ้ า จากนัน้ นาทุกท่าน ร้านไวน์พ้ นื เมือง ให้ท่านได้ทดลองชิม ไวน์ ซึ่งประเทศจอร์เจียเป็ นแหล่งกาเนิดไวน์
ทีผ่ ลิตเครื่องดื่มมาอย่างน้อย 8,000 ปี ทน่ี ่ีคุณสามารถลองทาไวน์ได้ทงั้ ในโรงงานและโรงงานขนาดเล็กที่ครอบครัวเป็ นเจ้าของ
ประเภทไวน์แตกต่างจากไวน์แห้งกึ่งหวานและหวานขาวและแดง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ Sharden street เป็ นถนนคนเดิน
ย่านเมืองเก่าที่จะเป็ นแหล่งรวมของร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟ มากด้วยผูค้ นพื้นเมืองและนักท่องเที่ยว บริเวณนี้จะมี
บ้านเมืองเก่าในแบบทบิลซิ ีท่โี ดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่คา้ นาสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย รวมทัง้
ศิลปกรรมจากฝื มอื ที่สท้อนถึงศิลปะแบบจอร์เจียแท้ๆอีกด้วย และด้วยประเทศนี้ เป็ นชาวคริสต์ทาให้ศิลปะส่วนใหญ่มกี าร
สร้างสรรค์ให้เป็ นรูปไม้กางเขน หรือไม่ก็เครื่องหมายกากบาทรวมอยู่ดว้ ย นาท่านเดินทางเลือกซื้อสินค้า ที่ถนนคนเดิน
Rustaveli Flea market เป็ นถนนทีม่ สี นิ ค้ามากมาย อาทิของที่ระลึด ของฝาก สินค้าหลายหลายประเภท ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
โดยบริเวณนี้จะมีรา้ นอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่เปิ ดให้บริการ 24 ชัว่ โมง โดยด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I love Tbilisi
ทีเ่ หมือนเป็ น Landmark สาหรับการถ่ายภาพของนักท่องเทีย่ ว
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Pirimze Plaza Hotel ระดับ4*หรือเทียบเท่า

วันที่หก

จอร์เจีย-บาห์เรน-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า
06.20 น.

นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลซิ ี ประเทศจอร์เจีย
บินลัดฟ้ าสู่ บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF84 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่ โมง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน จากนัน้ ให้ท่านเปลีย่ นเทีย่ วบินเพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางต่อเครื่อง เพือ่ กลับสู่ประเทศไทยออกเดินทาง โดยสายการบิน GULF AIR เทีย่ วบินที่ GF150 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 45 นาที
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

08.15 น.
09.05 น.
19.35 น.
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไข

จอร์เจีย+บาห์เรน เที่ยวฟิ น สุดคุม้ เที่ยวสองประเทศ 6 วัน 5 คืน-GF
กาหนดการเดินทาง

5-10 ธ.ค.61 (วันพ่อ,วันรัฐธรรมนู ญ)
19-24 ธ.ค.61
30 ม.ค. – 4 ก.พ.62
13-18 ก.พ.62
13-18 มี.ค.62
20-25 มี.ค.62
27 มี.ค.-1 เม.ย.62
3-8 เม.ย.62 (วันจักรี)
10-15 เม.ย.62 (วันสงกรานต์)
1-6 พ.ค.62 (วันแรงงาน)

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี ไม่รวมตัว๋
พักเดี่ยว
ละ2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง เครือ่ งบิน

46,900
46,900
46,900
46,900
46,900
46,900
47,900
48,900
51,900
48,900

46,900
46,900
46,900
46,900
46,900
46,900
47,900
48,900
51,900
48,900

45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
46,900
47,900
50,900
47,900

29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900
30,900
31,900
33,900
31,900

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
8,900
8,900
8,900

อัตราค่าบริการรวม









ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
 ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
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5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
6. ตัวเครื
๋ ่องบินนี้ ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะทัวร์เท่านั้น ไม่สามารถเดินทางก่อนและกลับหลังได้ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อม
คณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
7.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
8.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อน่ื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาหรับ
ค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านั้น
10.โปรแกรมทัวร์น้ ี จะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 25 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านั้น หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง ในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทาง 15-19
ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 4,000 บาท และในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทาง 20-24 ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 3,000 บาท
11.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป
ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุ ษย์ การขนส่งสินค้าหนี ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย
และ อืน่ ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มีส่วนรูเ้ ห็น เกีย่ วข้อง หรือ มีสว่ นต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทา
ดังกล่าวทัง้ สิ้น
12.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนื ออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
13.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าที่ผูเ้ ดินทางได้ซ้ อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
14.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
15.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
18.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
19.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
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20.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
23. ระดับของโรงแรม 4-5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรฐาน 4-5 ดาว สากล ระดับของ
โรงแรมที่ระบุน้ันเป็ นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวประเทศจอร์เจีย

