THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง
6 DAYS 3 NIGHTS
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 63
ทบิลซิ ี | คาซเบกี ้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | ช้อปปิ ้งห้าง East Point

ราคาแนะนาเพียง

34,333.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ – ทบิลซิ ี - คาซเบกี ้ – นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี ้
วันที่ 3. อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย–ป้อมอันนานูรี – อัพลิสต์ชิเคห์ - ทบิลซิ ี
วันที่ 4. มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรียป์ ระวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลซิ ี – โบสถ์เมเคตี – เมืองเก่า –
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสูป่ ้อมนาริกาลา
วันที่ 5. ทบิลซิ ี – โรงอาบนา้ โบราณ – วิหารศักดิ์สทิ ธิ์ของทบิลิซี - วิหารซีโอนี –ช้อปปิ ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ ้งห้าง East Point – สนามบิน –
ดูไบ
วันที่ 6. กรุงเทพฯ
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2

ดูไบ – ทบิลิซี - คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้

03.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377

07.15 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
***คณะออกเดินทางวันที่ 2 เม.ย. เป็ นต้นไป เดินทางถึงเวลา 06.55 น.***

12.25 น.

นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ 0711
***คณะออกเดินทางวันที่ 2 เม.ย. เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 11.00 น. และเดินทางถึงเวลา 14.30 น.***

14.55 น.

บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้า

2

เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนั้น เป็ นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ท่ีสดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั่ งแม่น้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิ
ซิ มี เ นื ้อ ที่ ป ระมาณ 372 ตร.กม. และมี ป ระชากรประมาณ 1.1 ล้า นคน เมือ งนี ้ถูก สร้า งโดย วาคตั ง จอร์ก าซาลี
(Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์ อร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนีข้ นึ ้ ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็ น
ศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนีอ้ ยู่ในสายทางหนึ่งของ
เส้นทางสายไหม และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทาง
ยุทธศาสตร์ในแง่ท่ตี งั้ ที่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียโุ รป
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี ้ (Kazbegi) หรือปั จจุบนั เรียกว่า เมืองสเตปั นสมินดา(Stepansminda) ชื่อ
นีเ้ พิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธดอกซ์ ชื่อ สเตฟาน ได้มาพานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาหรับ
จาศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลซิ ี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็ นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่นา้ เทอร์กี ้ ถือ
เป็ น ศูน ย์กลางการท่ อ งเที่ ย วบนเทื อ กเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สาคัญของประเทศจอร์เ จี ย มี ภู มิทัศน์ท่ี สวยงาม
โดยรอบ รวมทัง้ เป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ ีกด้วย จากนั้นนาท่านขึน้ รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจ
กลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) นาท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี ้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่า
โบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ช่ือดัง
กลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์สาคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ ที่ระดับความสูงจาก
น ้า ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณี ที่ มี หิ ม ะตกหนั ก จนไม่ ส ามารถเดิ น ทางได้ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม***) จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองกูดอู ารี่ (Gudauri)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั GUDAURI INN หรือเทียบเท่า

อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย–ป้ อมอันนานูรี – อัพลิสต์ชิเคห์ - ทบิลิซี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Russia–Georgia Friendship
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Monument เป็ นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึน้ มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่ อ เป็ น สัญลักษณ์บ่ งบอกถึง ความสัม พันธ์อันดี ข อง
ประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์
ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรู ปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม นา
ท่า นออกเดิน ทางไปยัง เมื อ งกู ดาอู รี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทางหลวงที่ สาคัญของจอร์เจี ยที่ มี ช่ือ ว่า Georgian
Military Highway หรือเส้นทางสาหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนีเ้ ป็ นถนนสายสาคัญที่สดุ ที่ถูกสร้างขึน้ ในสมัยที่จอร์เจีย
อยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใช้เป็ นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาค
นี ้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นีเ้ ป็ นเส้นทางที่จะนาท่านขึน้ สูเ่ ทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็ นเทือกเขาที่ตั้งอยู่
ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ที่มีความยาว
ประมาณ 1,100 กม. ที่เป็ นเส้นกัน้ ระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอร์เจีย ระหว่างทางนาท่านชมป้ อมอันนานู รี (Ananuri
Fortress) ป้อ มปราการเก่าแก่ มีกาแพงล้อ มรอบตั้งอยู่ริมแม่ นา้ อรักวี ถูกสร้างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมความ
งดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายในกาแพง ซึ่งเป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ ท่ีตั้ง
ตระหง่ าน ทาให้เห็ นทัศนีย์ภาพทิ วทัศน์อันสวยงามด้า นล่างจากมุม สูง ของป้ อมปราการนี ้ รวมถึงอ่ างเก็บ นา้ ชิน วารี
(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็ นสถานที่สาคัญสาหรับนานา้ ที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า
ซึ่งทาให้ชาวเมื องทบิ ลิซีมี นา้ ไว้ด่ืมไว้ นาท่านเดินทางต่อ ไปยังเมือ งกูด าอูรี ซึ่งเป็ นเมื องสาหรับ สกีรีสอร์ท ที่มีช่ือ เสีย ง
ตัง้ อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนา้ ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ ป็ น
แหล่งที่พกั ผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้
ชมทิวทัศน์อนั สวยงาม

กลางวัน
บ่าย

3

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึ่งเป็ นเมืองถา้ เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานใน
ดินแดนแถบนีก้ นั มานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตเป็ นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลดาและต่ อไป
ถึงทางตะวันตก ปั จจุบันสถานที่ แห่ งนีแ้ บ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ่ง ส่วนกลางจะเป็ น
บริเวณที่ใหม่ท่ีสดุ ประกอบไปด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็ นที่อยู่อาศัย ถา้ ส่วนมากจะไม่มี
การตกแต่งภายในใดๆ และยังมีหอ้ งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริส ต์ ที่สร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9
ให้ท่านอิสระชมหมู่บา้ นที่สร้างขึน้ จากถา้ นีต้ ามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองทบิลิซี (Tbilisi)

THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง 6 DAYS 3 NIGHTS BY EK

[GQ3TBS-EK001]

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้า

4

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั IBIS STADIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย ์
ประวัตศิ าสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – เมืองเก่า –
นั่งกระเช้าไฟฟ้ าสู่ป้อมนาริกาลา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่เมือ งมิส เคต้ า (Mtskheta) ซึ่งเป็ นเมื องหลวงแห่ง แรกของประเทศจอร์เจีย สมัย อาณาจักรไอบีเรีย
(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็ นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่าง
จากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถ้ ือได้ว่าเป็ นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และ
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 นาท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขน
อันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ สร้างขึน้ เมื่อคริสศตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี ้
เป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นีต้ ั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่นา้ สองสายมาบรรจบกันคือแม่นา้ มิค
วารี (Mtkvari river) และแม่นา้ อรักวี (Aragvi river) จากนัน้ นาท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral)
หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนีถ้ ือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนา
ที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ท่สี ดุ ของจอร์เจีย สร้างขึน้ โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับสองของประเทศ
อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางที่ทาให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ น
ศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ ท่ีสดุ ของประเทศจอร์เจีย
ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่อนุ สาวรียป์ ระวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle
of Georgia) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแท่งหินสีดาขนาดใหญ่ แกะสลักเป็ นรู ปต่างๆที่ส่อื ถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย
สร้างขึน้ โดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสา
จะแบ่งเรื่องราวออกเป็ น 3 ส่วนนั่นคือ ส่ว นล่างสุดเกี่ ยวกับพระคัมภี รข์ องศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ ยวกับเรื่องของ
ข้าราชการชนชัน้ สูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุม
สูงได้จากสถานที่แห่งนี ้ จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี นาท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็ น
โบสถ์เก่าแก่ท่สี ร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบือ้ งล่างเป็ นแม่นา้ มิตคาวารี ในอดีตถูกใช้
เป็ นป้อมปราการ และที่พานักของกษัตริย ์ ในบริเวณเดียวกัน
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้า

5

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) นาท่านขึน้ กระเช้าไฟฟ้ าชมป้ อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็ น
ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่บนเนินเขา สร้างขึน้ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้ กครองมาหลายยุคหลาย
สมัย ที่ต่า งผลัดกัน เข้ามารุ กรานนครเล็ก ๆ บนเส้นทางสายไหมแห่ง นี ้ ราชวงศ์อุมัย ยัดของชาวอาหรับได้ต่อ เติม ป้อ ม
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้ อมน้ อย (Little Fortress) นัก
ประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็ นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สดุ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
**พิเศษพร้อมชมการแสดงพืน้ เมืองของประเทศจอร์เจีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ**
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั IBIS STADIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

ทบิลิซี – โรงอาบนา้ โบราณ – วิหารศักดิส์ ิทธิ์ของทบิลิซี - วิหารซีโอนี
–ช้อปปิ้ งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ้ งห้าง East Point – สนามบิน –
ดูไบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นชมทัศ นี ย ภาพบรรยากาศของเมื อ งทบิ ลิ ซี (Tbilisi) เมื อ งหลวงของประเทศจอร์เ จี ย ที่ มี ค วามสาคัญของ
ประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ ท่ีสดุ
ของจอร์เจีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั่ งแม่น้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนือ้
ที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถ้ ูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษั ตริยจ์ อร์เจียแห่งไอบีเรีย
ได้ก่อตัง้ เมืองนีข้ นึ ้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลซี ี เป็ นศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค
คอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนีอ้ ยู่ในส่วนของเส้นทางสายไหม และปั จจุบันยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการ
ขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้งที่เป็ นจุดตัด ระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป จากนั้นนา
ท่านชมโรงอาบน้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็ นสถานที่สาหรับแช่นา้ พุรอ้ นที่มีแร่ถามะถัน ตาม
ตานานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กซั ลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงทาให้คน้ พบ
บ่อนา้ พุรอ้ นแห่งนีข้ นึ ้ ลักษณะคล้ายโรงอาบนา้ เหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปนผสมรวมกั
ุ่
บการอาบนา้ แบบตุรกี นา
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ท่านถ่ายรู ปด้านนอกกับ วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral) ที่เรียกกันว่า Sameba เป็ นโบสถ์หลัก
ของคริสตจักรออร์โธดอกซ์จอร์เจียตัง้ อยู่ในทบิลซิ ีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึน้ ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็ น
วิหารที่สงู ที่สดุ อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกซ์ในโลก จากนั้นนาท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็ น
โบสถ์หลังใหญ่ของนิกาย ออร์โธดอกซ์ท่ีถกู สร้างขึน้ ในเมืองนี ้ ชื่อของโบสถ์ได้นามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซ
ออนในเยรู ซาเล็มสถานที่แห่งนีก้ ็ได้ม่ีช่ือเป็ น ซิโอนี แห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6-7 และ
ต่อ มาก็ไ ด้ถูกท าลายลงโดยผูท้ ่ี บุก รุ กแต่ก็ ได้มีก ารสร้า งขึน้ ใหม่ หลายครัง้ ด้ว ยกั น จนกระทั่ง เป็ นโบสถ์ท่ีไ ด้เ ห็น อยู่ใ น
ปั จจุบนั นีแ้ ละได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง ถนนจาน ชาเดอนี่ (Jan sharden
street) เป็ นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็ นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรม ต่อมาศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยน
ชื่อ ถนนมาเป็ น Chardin Street เพื่อเป็ นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปั จจุบันถนนสายนีเ้ ต็มไป
ด้วยร้านค้า ร้านอาหารพืน้ เมือง ร้านกาแฟมากมาย บริเวณนีจ้ ะมีบา้ นเมืองเก่าในแบบทบิลิซีท่ีโดดเด่น นอกจากด้าน
อาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่คา้ นาสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ ้ งตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่าน
เดิน ทางไปยัง ห้าง East Point ซึ่งเป็ นห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ให้เวลาท่า นได้อิสระช้อปปิ ้ ง สิน ค้า แบรนด์เนม
มากมาย 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, ZARA และ
อื่นๆอีกมากมาย

16.55 น.

ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งดูไบ โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ 0712
***คณะเดินทางตัง้ แต่ 02 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 15.30 น. และเดินทางถึงเวลา 18.45 น.***

20.15 น.

เดินทางถึงกรุงดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง

22.30 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374

วันที่ 6

กรุ งเทพฯ

07.35 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
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ราคาแนะนาเพียง
THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง
6 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

วันที่ 10 - 15 มี.ค. 63

34,333.-

34,333.-

34,333.-

12,333.-

4,900.-

วันที่ 02 - 07 เม.ย. 63

39,900.-

39,900.-

39,900.-

16,600.-

4,900.-

วันที่ 22 - 27 เม.ย. 63

36,900.-

36,900.-

36,900.-

14,900.-

4,900.-

วันที่ 06 - 11 พ.ค. 63

36,900.-

36,900.-

36,900.-

14,900.-

4,900.-

วันที่ 10 - 15 มิ.ย. 63

36,900.-

36,900.-

36,900.-

14,900.-

4,900.-

กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่า นและครอบครัว ต้อ งให้การดูแ ลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่อ งจากการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ หัว หน้า ทัวร์มีความจ าเป็ นต้อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรับ ครอบคลุ มเรื่อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่ งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (24 USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 USD)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
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ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่า นไม่ สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รียกเก็บ ค่าใช้จ่า ย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ า นจะต้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไ ม่ สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัด จามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.

9

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
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3.
4.
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กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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