Dream Destinations Tour

วันแรก
กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบิ น สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
วันที่สอง กรุงเทพฯ - ดูไบ – ทบิลิซิ – วิหารซีโอนี
03.30 น. ออกเดิ นทางสู่เ มื อ งดู ไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 377
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
06.55 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
11.00 น. เดิ น ทางสู่ เ มื อ งทบิ ลิ ซี ประเทศจอร์ เ จี ย โดยสายการบิ น ฟลายดู ไ บ เที่ ยวบิ น ที่ EK 2200
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
14.30 น. เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น เมื อ งทบิ ลิ ซี น าท่า นผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื องและศุ ล กากรเรี ยบร้อ ยแล้ว
จากนั้นนาท่านสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็ นเมื องหลวงและเมื องที่ใหญ่ท่ สี ุดของประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยูร่ ะหว่างสองฝั่ง
แม่น้า คูรา Kuraหรื อแม่น้าซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่ น ก่อตัง้ ในราวศตวรรษที่ 5 เป็ นเมื องหลวงสุ ดท้ายของ
อาณาจักรไอบีเรี ย ที่อยูร่ อดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมัน และแซสซานิ ค กรุ งทบิลิซีมีเนื้ อที่ ประมาณ 372 ตร.กม.
และมี ป ระชากร1,093,000 คน เมื อ งนี้ ถู ก สร้างโดย กษัต ริ ย์วาคตัง จอร์ก าซาลี (Vakhtang Gorgasali)
กษัตริ ยจ์ อร์เจียแห่งคาร์ตลีได้กอ่ ตัง้ เมื องนี้ ขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 4 เมื องทบิลิซิเป็ นศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม
สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมื องนี้ อยูใ่ นสายทางหนึ่ งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบนั
ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่ องจากความได้เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ ตี งั้ ที่เป็ นจุด
ติ ด ระหว่า งทวี ป เอเชี ย กับ ทวี ป ยุ โ รป น าท่า นชม วิ ห ารซี โ อนี
(Siony Cathedral) โบสถ์ห ลัง ใหญ่ของนิ ก ายออร์โธด๊อกที่ ถู ก
สร้า งขึ้ น ในเมื อ งนี้ โดยชื่ อของโบสถ์ไ ด้น ามาจากดิ น แดนอัน
ศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรู ซาเล็ม ต่อมาสถานที่แห่งนี้ ก็ได้มี
ชื่ อเป็ น ซิ โ อนี แ ห่ ง ทบิ ลิ ซี (Tbilisi Sioni) ถู ก สร้า งขึ้ น ในราว
ศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทาลายลงโดย ผูท้ ่ ีบุกรุ กแต่ก็ได้มี
การสร้างขึ้นมาใหม่หลายต่อหลายครั้งด้วยกัน จนกระทัง่ เป็ นโบสถ์
ทีได้เห็นอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ และได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17-19
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Hotel Brim หรื อเทียบเท่า
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ทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิต้ ี – โบสถ์เมทเทคี – โรงอาบน้าแร่กามะถัน - Bridge ofPeace - เคเบิ้ลคาร์ชมป้ อม
ปราการนาริ ก าลา - ร้ า น Old Georgian Bakery Tone - Anchiskhati church – อนุ สาวรี ย์ ม ารดา
แห่งจอร์เจีย - Jan sharden street
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาชมโบสถ์ตรีนิต้ ี (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi)
หรื อ ซามี บ า (Sameba Chthedral) มี ค วามหมายว่า โบสถ์พ ระตรี เ อกานุ ภ าพศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แห่งกรุ งทบิ ลิ ซี หรื อ
อารามซามีบา ชื่อเรี ยกของคนท้องถิ่น เป็ นวิหารหลักของชาวคริ สต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุ งทบิลิซีกอ่ สร้าง
ขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ท่ สี ุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิ กายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทัว่ โลกแม้จะมีอายุ
ไม่มากแต่ก็เป็ นโบสถ์ตวั อย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่นที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็ น
อาคารขนาดใหญ่ท่ โี ดดเด่นมาก จากนั้นนาชมโบสถ์เมทเทคี (Metekhi Church) เป็ นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่
13 ตัง้ อยูใ่ นบริ เวณเมื องเก่าในอดีตโบสถ์แห่งนี้ เคยเป็ นป้อมที่ประทับของพระมหากษัตริ ยแ์ ละได้ใช้เป็ นโบสถ์ของ
พระมหากษัตริ ยอ์ ีกด้วย โบสถ์น้ ี มีล กั ษณะเป็ นป้อมที่มียอดโดมแหลมขึ้นไปซึ่ งเป็ นที่นิ ยมก่อสร้างกันในยุคกลาง
ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงยุคศตวรรษที่ 17 – 18 จากนั้นนาท่านไปยังเขตเมื องเก่า ชมบริ เวณ โรงอาบน้าแร่
กามะถัน (Sulphur Baths) หรื อภาษาจอร์เจียน เรี ยกว่า Abanotubani (อะบานูออูบานิ ) เป็ นสถานที่สาหรับ
แช่น้าพุรอ้ นที่มีแร่กามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริ ยว์ าคตังที่ 1 กอร์กซั ลีนกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลง
ไปในบริ เวณดัง กล่า ว จงท าให้คน้ พบบ่อน้าพุร้อนแห่งนี้ ขึ้น ลัก ษณะของโรงอาบน้าคล้ายๆ กับ การออนเซนของ
ชาวญี่ป่ ุนผสมรวมกับการอาบน้าแบบตุรกี นาท่านชมหมูโ่ รงอาบน้าที่มีการสร้างและให้บริ การตัง้ แต่ยุคกลางจนถึง
ปัจจุบนั ที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่ งสร้างเป็ นหลังโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ตข์ นาบข้าง ประดับด้วย
โมเสคชิ้ นเล็ ก สวยงามยิ่ ง ระหว่ า งทางสามารถเห็ น โบสถ์นิ กายออร์ โ ธด็ อ กซ์ท่ ี เก่า แก่ มากมาย น าท่า นชม
Bridge of Peace สะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้าคูรา เพื่ อเชื่ อมเขตเมื องเก่าและ
เมื องใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้ชมวิวทิวทศน์อนั สวยงามของเมื องทบิลิซีและโบสถ์ Metekhi และรู ปปั้นกษัตริ ย ์
Vakhtang Gorgasali ผูส้ ร้างเมื อง ตัง้ ตระหง่านอย่างสง่างาม

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร น าท่ า นเดิ น ทางขึ้ น เคเบิ้ ลคาร์ช มป้ อมปราการนาริ ก าลา
(Narikala Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ท่ ตี งั้ อยูบ่ นเนิ นเขา สร้างขึ้นตัง้ แต่ คริ สต์ศตวรรษที่ 4 เพื่ อ
ปกป้องเมื องและผ่านผูป้ กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ตา่ งผลัดกันเข้ามารุ กรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่ งนี้
ราชวงศ์อุมยั ยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้ อมในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ ชื่ อให้ใหม่วา่ Narin
Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อม นาริ กาลาเป็ นป้อมแห่งหนึ่ งบนเส้นทางสาย
ไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด จากนั้นชม Anchiskhati church โบสถ์เก่าแก่ตงั้ แต่สมัยศตวรรษที่ 6 นาท่านชม
อนุสาวรียม์ ารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) รู ปปั้นขนาดใหญ่ยกั ษ์ของหญิงถื อดาบและ
ถ้ว ยนั่ น คื อ มารดาของจอร์ เ จี ย หรื อ Kartlis Deda ในจอร์ เ จี ย ที่ สร้า งขึ้ น จากอลู มิ เ นี ย มหล่อ ขึ้ น รู ป 20 เมตร
(65.6 ฟุต) ซึ่งไม่ใช้แต่จะเป็ นสัญลักษณ์ของเมื องทบิลีซีเท่านั้น แต่ยงั ถื อเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศเช่นกัน โดยดาบที่
ถื อมีค วามหมายเอาไว้ใช้สาหรับผู ท้ ่ ีจะมาเป็ นศัตรู และถ้วยไวน์มีความหมายสาหรับผู ท้ ่ ีมาเป็ นเพื่ อนพ้อง จา กนั้น
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อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งที่ Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมื องเก่าที่เป็ นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรม
หลังฟื้ นฟูในศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่ อ ถนนมาเป็ น Chardin Street เพื่อเป็ นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส
Jean Chardin ปัจจุบนั ถนนสายนี้ เต็มไปด้วยร้าน ค้า ร้านอาหารพื้นเมื อง ร้านกาแฟและมากมายด้วยผูค้ นพื้นเมื องกับ
นักท่องเที่ยว บริ เวณนี้ จะมีบา้ นเมื องเก่าในแบบทบิลิซีท่ ีโดดเด่ น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ ่อค้าแม่คา้ นาสิ่ งของ
ต่างๆมาวางขายมากมาย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Hotel Brim หรื อเทียบเท่า
ทบิ ลิ ซี – มิ ส เคต้า – โบสถ์ส เวติ ท สโคเวลี – วิ ห ารจวารี – ป้ อมอนานู รี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake
อนุสาวรียม์ ิตรภาพจอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – คัสเบกี – เทือกเขาคอเคซัส
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็ นเมื องหลวง
แห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรี ย (Kingdom
of Iberia) ซึ่งเป็ นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก อ่ น
คริ สตกาลตั้ง อยู่ท างตะวัน ตกเฉี ยงเหนื อห่ า งจากกรุ ง ทบิ ลิ ซี
ประมาณ 20 กม. เมื องนี้ ถื อได้ว่าเป็ นเมื องที่มีความเก่าแก่ทาง
ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ งของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 จากนั้น เข้าชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี
(Svetitskhoveli Catherdal) UNESCO world Heritage สร้าง
ในราวศตวรรษที่ 11 ตัง้ อยูใ่ นเมื องประวัติศาสตร์มซเคต้า สถานที่
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ และให้ก ารเคารพศรั ท ธา ที่ สุ ด ของชาวคริ สต์นิ กาย
จอร์เจียน ออร์โธด็อกซ์เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูกอ่ นที่
จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน โบสถ์น้ ี เป็ นส่วนหนึ่ งของเมื องมรดก
โลกอีกด้วย นาท่านเข้าชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรื อ
โบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริ สต์นิกายออโธด๊อก
สร้างขึ้นเมื่ อคริ สตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถื อวิหารแห่ง
นี้ เป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่โบสถ์น้ ี ตัง้ อยู่
บนภูเขาที่มีแม่น้าสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารี (Mtkvari
river) และ แม่น้าอรักวี (Aragvi river) จากนั้นเข้าชม ป้ อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตัง้ อยูร่ ิ มฝั่ง
ซ้ายของ แม่น้าอรักวีเป็ นที่ประทับของเอริ สตาวิส หรื อ ดยุคแห่งอรักวีราชวงศ์ศกั ดินาผูป้ กครองดินแดนลุม่ แม่น้าอรักวี
และเป็ นสมรภูมิรบแย่งชิงอานาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ หลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปด้วยปราสาท 2
หลัง โบสถ์ 2 แห่งคือ โบสถ์แม่พระผูพ้ รหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และที่ฝังศพของดยุคแห่
งอรักวีซ่ ึงเป็ นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย นาท่านแวะถ่ายรู ปที่ ทะเลสาบ Jhinvali Lake สถานที่ท่ ีเอาไว้ใช้เป็ นอ่าง
เก็บน้าขนาดใหญ่ ที่ทาให้ชาวเมื องทบิลิซีมีน้าไว้ด่ ื มไว้ใช้สถานที่แห่งนี้ ได้กลายเป็ นหนึ่ งในมรดกโลก Unesco World
Heritage ในปี ค.ศ. 2007
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร จากนั้ น น าทุ ก ท่ า นเดิ น ทางชม อนุ ส าวรี ย์มิ ต รภาพจอร์เ จี ย
(Russiageorgia friendship monument) หรื อ สนธิสญ
ั ญา Georgievsk Monument เป็ นอนุ สาวรี ยท์ ่ สี ร้างขึ้นในปี
1983 เพื่ อเฉลิมฉลองสองร้อยปี ของสนธิ สัญญา Georgievsk และมิตรภาพที่ตอ่ เนื่ องระหว่างโซเวียตจอร์เจียกับ
โซเวียตรัสเซีย หลังจากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) โดยเดินทางไปยังเส้นทางหลวงสายสาคัญ
ที่มีช่ ื อว่า Georgian Military Highway เส้นทางสาหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้ เป็ นถนนสายสาคัญที่สุดที่ ถูก
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คา่

วันที่หา้
เช้า

สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยูภ่ ายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่ อใช้เป็ นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเค
ซัสจากรัสเซียมายัง ที่ภูมิภาคนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง เมื องคาซเบกี้ (Kazbegi) หรื อปัจจุบนั เรี ยกว่า
เมืองสเตปั นสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้ เพิ่งเปลี่ยนเมื่ อปี 2006 หลังจากนักบุญนิ กายออร์โธด๊อก ชื่อสเตฟาน
ได้มาพานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาหรับจาศีลภาวนาขึ้น เมื องนี้ อยูห่ ่างจากเมื องหลวงทบิลิซีประมาณ 157
กิโลเมตร เป็ นเมื องเล็กๆตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าเทอร์ก้ ีถือเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus)
ที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทศั น์ท่ สี วยงามโดยรอบ รวมทัง้ เป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้ อีกด้วย จากนั้น
นาท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่ อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นาท่านชมความ
สวยงามของโบสถ์เ กอร์เ กตี้ (Gergeti Trinity Church) หรื อเรี ย กว่า โบสถ์ส มิ น ดา ซาเมบา (Tsminda
Sameba) สร้างด้วยหิ นแกรนิ ตขนาดใหญ่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ช่ ื อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์สาคัญหนึ่ งของประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยูบ่ นเทือกเขาคาซเบกี้ท่ รี ะดับความสูงจากน้าทะเล 2,170 เมตร
(*ในกรณี ท่ มี ีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม*)
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Hotel Sno หรื อเทียบเท่า

เมื อ งกู ดาอูรี – เมื อ งโกรี่ – เมื อ งถ้าอุพลิสชิเ ค – เมื อ งบอร์โจมี – อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul
national Park
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทาง
สู่ เมื อ งกอรี (GORI) เมื องที่ตัง้ อยู่บ นเนิ นเขาที่ในอดีต เคยมี
ความสาคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็ นที่ตงั้ ของกองกาลังที่อยู่
บนถนนสายสาคัญ (Georgian Military Highway) นอกจากนั้น
เมื องนี้ ยัง เป็ นเมื อ งบ้านเกิด ของ โจเซฟ สตาลิ น อดีตผู น้ าที่ มี
ชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิ สต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์นาดีราซี
ผูเ้ ป็ นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต
จากนั้นนาท่านเข้าชมป้ อมปราการกอรี (Gori Fortress) ป้อม
ปราการยุค กลางในจอร์เจีย ที่ตัง้ อยู่เหนื อเมื องกอรี บ นเนิ นหิ น
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ปรากฏในบันทึ ก ประวัติศ าสตร์ค รั้งแรกเมื่ อศตวรรษที่ 13 มีบ ทบาท
สาคัญในการควบคุมเส้นทางและเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 16 พวกออตโต
เข้ายึดป้อมโกริ เพื่ อใช้เป็ นบัญชาการโจมตีทบิลิซีในปี ค .ศ.1598 ชาว
จอร์เจียก็ปิดล้อมป้อมเพื่อไม่ให้ป้อมสามารถถูกใช้ประโยชน์ได้จากพวก
เปอร์เซียและหลังจากนั้นในปี ค.ศ.1599 ชาวจอร์เจียเริ่ มการจูโ่ จมใน
ตอนกลางคื นเพื่ อยึดป้อมคื น ป้อมปราการยังคงเปลี่ยนมื อระหว่างชาง
จอร์เจียและชาวเปอร์เซียใน ศตวรรษที่ 17 จากนั้นนาท่านชม เมืองถ้าอุพลิสชิเค (Uplistsikhe Cave) หนึ่ งใน
เมื องถา้ เก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวัติศาตร์ของชาวจอร์เจียได้มีการจดบันทึกเรื่ องราวการ ว่า ณ เมื องถา้ แห่งนี้ ได้มี
การตัง้ ถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้ กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมื องนี้ มีความเจริ ญถึงขีดสุด คื อในช่วงคริ สตวรรษที่ 9-11
ก่อนจะถูกรุ กรานและทาลายโดยชาวมองโกลในช่วง คริ สตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็ น
ช่องห้องโถงมากมายคือที่ตงั้ ของนครบนแนวเทื อกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถา้ แห่งนี้ ยังเป็ นส่วนหนึ่ งของเส้นทาง
สายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์กบั ประเทศอินเดียและประเทศจีน นาท่านสูเ่ มืองบอร์โจมี (Borjomi) เมื อง
ตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย เป็ นเมื องที่มีช่ ือเสียงระดับโลกในเรื่ องของน้าแร่ธรรมชาติ
โดยน้าแร่ย่ หี อ้ บอร์โจได้มีการบรรจุณ ธารน้าแร่บริ สุทธิ์ท่ ไี หลริ นจากยอดเขาบาคุเรี ยนี (Bakuriani Mountain) โดยใน
อดีตชาวเมื องได้เชื่อว่าถ้าได้ด่ ื มธารน้าแห่งนี้ จะทาให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้
เที่ยง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่า นเข้าชมอุทยานแห่ งชาติ Borjomi Kharagaul national Park
ในยุคสมัยก่อน อุทยานแห่งนี้ เคยถูกใช้เป็ นสถานที่เอาไว้สาหรับล่าสัตว์โดยขุนนางท้องถิ่นแต่เมื่ อจอร์เจียได้สูญเสีย
ความเป็ นอิสระและกลายเป็ นส่วนหนึ่ งของจักรวรรดิรัสเซีย โดยจักรวรรดิรัสเซียได้ส่ง ท่านดุ๊กไมเคิล นิ คโคลาสวิส
เข้ามาเป็ นผูป้ กครองเมื องและได้คน้ พบเข้ากับความงามท้องถิ่ นของสถานที่แหงนี้ จึงได้ตดั สิ นใจสร้างบ้านพักของตน
ในช่วงฤดูรอ้ น ณ ที่แห่งนี้ Grand Duke Michael จากัดการตัดไม้หรื อล่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุ ญาต จึงทาให้เกิดเป็ น
การวางรากฐานสาหรับอนาคตของอุทยาน ในปี 1995 Borjomi-Kharagauli อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ได้รับการรับรอง
และสร้างขึ้นอย่างเป็ นทางการ ด้วยการสนับสนุ นของกองทุนสัตว์ป่าโลกและรัฐบาลเยอรมันและได้เปิ ดตัวอย่างเป็ น
ทางการในปี 2001 จากนั้นนาท่านขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนื อเมืองบอร์โจมี อิสระให้ทา่ นเก็บภาพวิว
ทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูง ตามอัธยาศัย
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Hotel Borjomi Palace หรื อเทียบเท่า
วันที่หก บอร์โจมี– เมือง akhaltsikhe – ป้ อม Rabat Fortress
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านสู่ เมือง akhaltsikhe หรื อเดิมชื่ อ Lomsia เป็ น
เมื องเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของจอร์เจีย ตัง้ อยูบ่ นทัง้ สองฝั่งของแม่น้า Potskhovi ขนาดเล็กซึ่งแยกเมื องกับ
เมื องเก่าในภาคเหนื อและใหม่ในภาคใต้ นาท่านเข้าชม Rabati Fortress แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ
ภายในประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สร้างขึ้นเมื่ อศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบไปด้วยอาณาเขตแนว
กาแพงหินที่ใช้เป็ นป้อมป้องกันข้าศึก และยังเคยใช้เป็ นประทับของเจ้าชาย Jakhely ภายหลังศตวรรษที่ 16 ป้อมแห่งนี้
ก็ได้ตกอยูใ่ นความครอบครองของอาณาจักรออโตมันและรัสเซีย จึงทาให้ป้อมแห่งนี้ ถูกละเลยและอยูใ่ นสภาพที่ ทรุ ด
โทรมจนเมื่ อปี 2012 ทางการจอร์เจียได้บูรณะป้อมแห่งนี้ ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
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เที่ยง

คา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง
15.30 น.
18.45 น.
22.30 น.
วันที่แปด
07.35 น.

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) เป็ นเมื องหลวงและเมื องใหญ่
ที่สุดของจอร์เจีย ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้าคูรา (Kura) หรื อเรี ยกว่าแม่น้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิมีเนื้ อที่
ประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากรประมาณ 1.1ล้านคน เมื องนี้ ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang
Gorgasali) กษัตริ ยจ์ อร์เจียแห่งคาร์ตลี(ไอบีเรี ย)ได้กอ่ ตัง้ เมื องนี้ ขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 4 เมื องทบิลิซิเป็ นศูนย์กลาง
การทาอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมื องนี้ อยูใ่ นสายทางหนึ่ งของเส้นทาง
สายไหม และปัจจุบ นั ยังมีบทบาทสาคัญ ในฐานะศูนย์กลาง การขนส่งและการค้า เนื่ องจากความได้เปรี ยบทาง
ยุทธศาสตร์ในแง่ท่ ตี งั้ ที่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปจากนั้นอิสระให้ทุกท่านช้อปปปิ้ งเลื อกซื้ อสิ นค้าของ
ฝากได้ตามอัธยาศัยที่ Tbilisi Mall
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Hotel Brim หรื อเทียบเท่า
ทบิลิซี – อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia - ดูไบ
บริ การอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม น าท่า นชม
อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia หรื อแท่งหิ นสีดาแกะสลัก
ขนาดใหญ่ยกั ษ์บนแท่นหินจะแกะสลักออกมาเป็ นรู ปต่างๆและบอก
เล่า เรื่ องราวของประเทศจอร์ เ จี ย ในอดี ต สร้า งขึ้ น โดย ซุ ร าป
สถาปนิ ก ชื่ อดัง เริ่ มสร้างขึ้นเมื่ อปี 1985 chronicle of Georgia
ประกอบไปด้ว ย แท่ ง เสา 16 แท่ ง แต่ ล ะแท่ ง สู ง 35 เมตร
โดยที่แต่ละเสาจะแบ่งบอกเล่าเรื่ องราวออกเป็ น 3 ส่วน คือ ล่างสุด
เกี่ยวกับพระคัมภีร์สว่ นกลาง คือ เรื่ องของชนชัน้ สูงในจอร์เจียและส่วนบนจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญของประเทศ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาฃสูส่ นามบิน
ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งดู ไ บ สหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น ฟลายดู ไ บ เที่ ยวบิ น ที่ EK 2201
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***********************************************

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
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ราคา

กาหนดการเดินทาง

45,900
52,900
42,900
42,900

2-9 / 13-20 เม.ย. 2563
เมษายน

8-15 เม.ย. 2563
27 เม.ย – 4 พ.ค. 2563

พฤษภาคม

13-20 พ.ค. 2563

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
8,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ นชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ ส าหรับเที่ ยวบิ น กรุง เทพ-ดูไบกรุงเทพ และสายการบินฟลายดูไบ สาหรับเที่ยวบิน ดูไบ-ทบิลิซี (เดินทางไปและกลับพร้อมคณะ)
น้าหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งท่าน
✓ ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ไี ม่
สามารถเข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
✓ หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (3 USD x 6 วัน = 18 USD)

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3 USD x 6 วัน = 18 USD)
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ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย เริ่มต้นวันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
ชื่อธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุ งไทย

สาขา
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

เลขที่บญ
ั ชี
877-7-31971-9
407-989482-0
670-1-23301-0
026-8-69526-5
986-0-65322-4

ชื่อบัญชี
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์
นายราเมศร์ เสื อยงค์

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
เรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ สี ูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
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6.

กาหนด เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็ วในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติ ม (สาคัญมาก)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
..........................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชื้อชาติ .................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกาเนิด .......................................... สถานทีเ่ กิด ............................ ประเทศ ..........................................
หมายเลขบัตรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอร์ต .....................................
ที่อยู่ ( ถ้าที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบนั คนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์ ......................
โทรศัพท์ (มือถือ) ....................................................................... Email...................................................................
หมายเหตุ
7.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
8.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี ท่ สี ูญ
หาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
9.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
10. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
11. สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน กาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
12. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
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