รห ัสโปรแกรม : 17181 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เชียงใหม่ – จอร์เจีย
6 วัน 4 คืน
เดินทำง กุมภำพันธ์ – เมษำยน 63
มิสเคต้า | อันนานูรี | คาซเบกี ้ | กูดอู ารี | กอรี | พิพธิ ภัณฑ์สตาลิน | อัพลิสต์ชิเคห์ | บอร์โจมี | ทบิลิซี

** ไม่ต้องทำวีซ่ำสำหรับพำสปอร์ตไทย **
รำคำแนะนำเพียง
1
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35,900.[GQ3TBS-QR010]

เส้นทำงกำรเดินทำง
วันที่ 1. เชียงใหม่ – โดฮา – ทบิลิซี
วันที่ 2. ทบิลิซี – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ป้อมอันนานูรี – คาซเบกี ้ – โบสถ์เกอร์เกตี ้ – อนุสรณ์
สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – กูอาดูรี
วันที่ 3. กูอาดูรี – อัพลิสต์ชิเคห์ – กอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – บอร์โจมี
วันที่ 4. บอร์โจมี – อนุสาวรียป์ ระวัติศาสตร์จอร์เจีย – ทบิลิซี
วันที่ 5. ทบิลิซี – โดฮา – เชียงใหม่
วันที่ 6. เชียงใหม่

วันที่ 1 เชียงใหม่ – โดฮำ – ทบิลิซี
05.00 น.

08.10 น.
11.55 น.
16.00 น.
20.15 น.

ที่พกั

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิน เชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความ
สะดวก
***คณะเดินทำงวันที่ 10 เม.ย. – 15 เม.ย 63 พร้อมกัน ณ สนำมบินเชียงใหม่ เวลำ 04.30 น.***
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน บิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 823
***คณะเดินทำงวันที่ 10 เม.ย. – 15 เม.ย 63 ออกเดินทำง เวลำ 07.25 น. และถึงกรุ งโดฮำ เวลำ 10.25 น.***
เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ รอเปลีย่ นเครือ่ งเพื่อเดินทางต่อ
นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองทบิลซิ ี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน การตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 357
เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลซิ ีนนั้ เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ที่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝั่งแม่น้ำคูรำ (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควำรี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลซิ ี มีเนือ้ ที่ประมาณ
372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนีถ้ กู สร้างโดย วำคตัง จอร์กำซำลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย ์
จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้ เมืองนีข้ นึ ้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซีเป็ นศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม สังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนีอ้ ยูใ่ นสายทางหนึง่ ของเส้นทางสายไหม และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสาคัญใน
ฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตงั้ ที่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวี
ยุโรป
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั HOTEL WEST TBILISI หรือเทียบเท่า

ทบิลิซี – มิสเคต้ำ – วิหำรจวำรี – วิหำรสเวติสโคเวลี – ป้ อมอันนำนูรี –
วันที่ 2
คำซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถำนรัสเซีย-จอร์เจีย – กูอำดูรี
เช้ำ
07.50 น.

2

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมิสเคต้ำ (Mtskheta) ซึง่ เป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัย อำณำจักรไอบีเรีย (Kingdom
of Iberia) ซึ่งเป็ นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาลตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุ งทบิลิซี
ประมาณ 20 กม. เมืองนีถ้ ือได้วา่ เป็ นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึง่ ของประเทศ และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
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มรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 นาท่านชมวิหำรจวำรี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์
นิกายออโธดอกซ์ สร้างขึน้ เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนีเ้ ป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขน
ขนาดใหญ่ โบสถ์นีต้ งั้ อยู่บนภูเขาที่มีแม่นา้ สองสายมาบรรจบกันคือ แม่น้ำมิควำรี (Mtkvari river) และแม่น้ำอรักวี (Aragvi
river) จากนัน้ นาท่านชมวิหำรสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสำที่มีชีวิต(The Living Pillar
Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนีถ้ ือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สดุ ของจอร์เจีย สร้างขึน้ โดยสถาปนิก
ชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางที่ทาให้ชาวจอร์เจียเปลีย่ นความเชื่อ
และหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิ่งก่อสร้าง
ยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม นาท่านเดินทางต่อเพื่อชมป้ อมอัน
นำนูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีกาแพงล้อมรอบตัง้ อยูร่ มิ แม่นา้ อรักวี ถูกสร้างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 16 – 17 ชม
ความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตงั้ อยู่ภายในกาแพง ซึ่งเป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตงั้
ตระหง่าน ทาให้เห็นทัศนียภ์ าพทิวทัศน์อนั สวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อ มปราการนี ้ จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังเมืองคำซ
เบกี้ (Kazbegi) หรือปั จจุบนั เรียกว่า เมืองสเตปั นสมินดำ(Stepansminda) ชื่อนีเ้ พิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกาย
ออโธดอกซ์ ชื่ อ สเตฟาน ได้มาพานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาหรับจาศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี
ประมาณ 157 กิ โลเมตร เป็ นเมืองเล็กๆตัง้ อยู่ริมฝั่ ง แม่น า้ เทอร์กี ้ ถื อเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบน เทื อกเขำคอเคซั ส
(Caucasus) ที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย มีภมู ิทศั น์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้ เป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ ีกด้วย ระหว่าง
ทาง

กลำงวัน
บ่ำย

3

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึน้ รถ 4WD (รถขับเคลือ่ น 4 ล้อ) เข้าสูใ่ จกลางหุบเขำคอเคซัส (Caucasus) นาท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์
เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดำ ซำเมบำ (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้าง
ขึน้ ในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์สาคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยู่บนเทือกเขา
คาซเบกี ้ ที่ระดับความสูงจากนา้ ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) นาท่านชมอนุสรณ์สถำนรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อ
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ค่ำ
ที่พกั

วันที่ 3
เช้ำ

4

หนึง่ คือ Russia–Georgia Friendship Monument เป็ นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึน้ มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็ นสัญลักษณ์บง่ บอกถึง
ความสัมพันธ์อนั ดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทัง้ หมดทามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพ
ประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ทา่ นได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อนั สวยงาม
ออกเดินทางไปยังเมืองกูดำอูรี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทางหลวงที่สาคัญของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway
หรือเส้นทางสาหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนีเ้ ป็ นถนนสายสาคัญที่สดุ ที่ถกู สร้างขึน้ ในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจาก
สหภาพโซเวียต เพื่อใช้เป็ นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภมู ิภาคนี ้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นีเ้ ป็ น
เส้นทางที่จะนาท่านขึน้ สู่เทือกเขำคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็ นเทือกเขาที่ตงั้ อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชี ย
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ที่ มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เป็ นเส้นกัน้
ระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอร์เจีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั GUDAURI INN หรือเทียบเท่า

กูอำดูรี – อัพลิสต์ชิเคห์ – กอรี – พิพธิ ภัณฑ์สตำลิน – บอร์โจมี - บำคู
เรียนี
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสูอ่ า่ งเก็บนา้ ชินวำรี (Zhinvali Reservoir) และที่นยี่ งั มีเขื่อนซึ่งเป็ นสถานที่สาคัญสาหรับนานา้ ที่เก็บไว้สง่ ต่อไป
ยังเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึง่ ทาให้ชาวเมืองทบิลซิ ีมนี า้ ไว้ดมื่ ไว้ นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกูดาอูรี ซึง่ เป็ นเมืองสาหรับสกี รี
สอร์ทที่มีชื่อเสียง ตัง้ อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีค วามสูงจากระดับนา้ ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่
แห่งนีเ้ ป็ นแหล่งที่พกั ผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึง่ จะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้
ชมทิวทัศน์อนั สวยงาม นาท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึ่งเป็ นเมืองถา้ เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ ถิ่น
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กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ
ที่พกั
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ฐานในดินแดนแถบนีก้ นั มานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ในอดีตเป็ นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลดาและต่อไปถึง
ทางตะวันตก ปั จจุบนั สถานที่แห่งนีแ้ บ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ่งส่วนกลางจะเป็ นบริเวณที่ใหม่
ที่สดุ ประกอบไปด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็ นที่อยู่อาศัย ถา้ ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ
และยังมีหอ้ งต่างๆ ซึง่ คาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บา้ นที่สร้าง
ขึน้ จากถา้ นีต้ ามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนีเ้ ป็ นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ
สตำลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็ นผูป้ กครองสหภาพโซเวียต ในช่วงค.ศ. 1920 ถึง ค.ศ. 1950 โจเซฟ สตาลินถือ
ได้วา่ เป็ นหนึง่ ในผูน้ าสุดโหดคนหนึง่ ของโลก นาท่านชมพิพิธภัณฑ์ของท่าน สตำลิน (Musuem of Stalin) ซึง่ เป็ นสถานที่รวบรวม
เรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดง
ชีวประวัติของสตาลินตัง้ แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต จากนัน้ นาท่านสู่เมืองอำคำลห์ซี (Akhaltsikhe) หรือเดิมชื่อ Lomsia ซึ่งเป็ น
เมืองเล็กๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจอร์เจีย ตัง้ อยู่บนทัง้ สองฝั่ งของแม่นา้ Potskhovi จากนัน้ นาท่านเข้าชมป้ อมรำบำติ
(Rabati Fortress) แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการ ภายในประกอบไปด้วยส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สร้าง
ขึน้ เมื่อศตวรรษที่ 13 ล้อมรอบไปด้วยอาณาเขตแนวกาแพงหินที่ใช้เป็ นป้อมป้องกันข้าศึก และยังเคยใช้เป็ นประทับของเจ้ าชาย
Jakhely ภายหลังศตวรรษที่ 16 ป้อมแห่งนีก้ ็ได้ตกอยูใ่ นความครอบครองของอาณาจักรออโตมันและรัสเซีย จึงทาให้ป้อมแห่งนี ้
ถูกละเลยและอยู่ในสภาพที่ทรุ ดโทรมจนเมื่อปี 2012 ทางการจอร์เจียได้บูรณะป้อมแห่งนีข้ ึน้ มาใหม่อีกครัง้ จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสูเ่ มืองบอร์โจมี (Borjomi) ซึง่ เป็ นเมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ 15,000 คน บอร์โจมีเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านนา้ แร่ระดับโลก เพราะมีลาธารนา้ ที่ใส บริสทุ ธิ์ที่ไหลมาจากยอดเขำ
บำคูเรียนี (Bakuriani Mountain) ที่มีความสูงประมาณ 2,300 เมตร ที่ถกู ค้นพบโดยนายทหารรัสเซีย โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อ
กันว่าถ้าดื่มนา้ นีจ้ ะทาให้มีสขุ ภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ และต่อมาได้เริ่มมีการตัง้ โรงงานผลิตและส่งออกนา้ แร่
ยี่หอ้ บอร์โจมี (Borjomi) ที่มีชื่อเสียงไปยังประเทศต่างๆ มากมาย นาท่านเที่ยวชมเมืองบอร์โจมี (Borjomi) นาท่านเที่ยวชมสวน
บอร์โจมี (Borjomi mineral Park) ซึ่งเป็ นสวนกลางเมืองอันร่มรื่นสวยงาม จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยังเมือง บำคูเรียนี
(Bakuriani)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั BAKURIANI INN หรือเทียบเท่า
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บำคูเรียนี – อนุสำวรียป์ ระวัติศำสตร์จอร์เจีย – ทบิลิซี - เมืองเก่ำทบิลิซี วันที่ 4 ขึน้ กระเช้ำไฟฟ้ ำชมป้ อมนำริกำลำ – วิหำรศักดิส์ ิทธิข์ องทบิลิซี - วิหำรซี
โอนี
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

ค่ำ
ที่พัก
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รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่อนุ สำวรียป์ ระวัติศำสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแท่งหินสีดาขนาดใหญ่
แกะสลักเป็ นรู ปต่างๆที่ สื่อถึง เรื่อ งราวในอดี ตของประเทศจอร์เจี ย สร้างขึน้ โดย ซุราป สถาปนิก ชื่ อดัง ก่อสร้างเมื่ อปี 1985
ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็ น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระ
คัมภีรข์ องศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชัน้ สูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญต่างๆ
ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่ งนี ้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองทบิลิซี (Tbilisi) นาท่านชม
ทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอร์เจี ย ที่มีความสาคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมี
โครงสร้างสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ทบิลซิ ี เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุ ของจอร์เจีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมืองเก่ำทบิลิซี (Old town) นาท่านขึน้ กระเช้ำไฟฟ้ ำชมป้ อมนำริกำลำ(Narikala Fortress) ซึ่งเป็ นป้อม
ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้ อยูบ่ นเนินเขา สร้างขึน้ ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้ กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ตา่ งผลัด
กันเข้ามารุ กรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้ ราชวงศ์อุมยั ยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7
ต่อมาพวกมองโกลตัง้ ชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้ อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลา
เป็ นป้อมแห่งหนึง่ บนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สดุ นาท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ วิหำรศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (Holy
Trinity Cathedral) ที่เรียกกันว่า Sameba เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักรออโธดอกซ์จอร์เจียตัง้ อยูใ่ นทบิลซิ ีเมืองหลวงของจอร์เจีย
สร้างขึน้ ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็ นวิหารที่สงู ที่สดุ อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออโธดอกซ์ในโลก จากนัน้ นาท่านชมโรง
อาบนา้ โบราณ หรือ อะบำนู อุบำนิ (Abanotubani) จากภายนอกเป็ นสถานที่สาหรับแช่นา้ พุรอ้ นที่มีแร่ถามะถัน ตามตานาน
เล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กซั ลีน่ กเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงทาให้คน้ พบบ่อนา้ พุรอ้ นแห่ง
นีข้ นึ ้ ลักษณะคล้ายโรงอาบนา้ เหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปนผสมรวมกั
ุ่
บการอาบนา้ แบบตุรกี จากนัน้ นาท่านไปชมวิหำร
ซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึง่ เป็ นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกาย ออโธดอกซ์ที่ถกู สร้างขึน้ ในเมืองนี ้ ชื่อของโบสถ์ได้นามาจากดินแดน
อันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรู ซาเล็มสถานที่แห่งนีก้ ็ได้มี่ชื่อเป็ น ซิโอนี แห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึน้ ในราว
ศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถกู ทาลายลงโดยผูท้ ี่บกุ รุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึน้ ใหม่หลายครัง้ ด้วยกัน จนกระทั่งเป็ นโบสถ์ที่ได้เห็น
อยูใ่ นปั จจุบนั นีแ้ ละได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั HOTEL WEST TBILISI หรือเทียบเท่า
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วันที่ 5 โบสถ์เมเคตี – โดฮำ – เชียงใหม่
เช้ำ

12.40 น.
14.45 น.
20.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมหน้าผาที่เบือ้ ง
ล่างเป็ นแม่นา้ มิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็ นป้อมปราการ และที่พานักของกษัตริย ์ ในบริเวณเดียวกัน ได้เวลาอันสมควรนาท่าน
เดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 356
เดินทางถึงสนามบินโดฮา รอเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสูส่ นามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 822
***คณะเดินทำงวันที่ 10 เม.ย. – 15 เม.ย 63 ออกเดินทำง เวลำ 20.20 น. และถึงเชียงใหม่ เวลำ 06.15 น.***

วันที่ 6 เชียงใหม่
06.00 น.
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รำคำแนะนำเพียง
เชียงใหม่ – จอร์เจีย
6 วัน 4 คืน โดยสำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ (QR)
เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ำนละ
35,900.-

เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่ำนละ
35,900.-

ไม่รวมตั๋ว
ท่ำนละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่ำนละ

16 ก.พ. – 21 ก.พ. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ
35,900.-

14,600.-

5,900.-

01 มี.ค. – 06 มี.ค. 63

35,900.-

35,900.-

35,900.-

14,600.-

5,900.-

15 มี.ค. – 20 มี.ค. 63

35,900.-

35,900.-

35,900.-

14,600.-

5,900.-

10 เม.ย. – 15 เม.ย. 63

42,900.-

42,900.-

42,900.-

20,100.-

5,900.-

กำหนดกำรเดินทำง

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล

เงือ่ นไขกำรให้บริกำร
1.
2.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

3.
4.
5.
6.
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อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง
ไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซือ้ ประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพิ่มเติมกับทำง
บริษัทได้

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.

เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครือ่ งดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจาก
ทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (25 USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 USD)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

เงือ่ นไขกำรชำระค่ำทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัตวิ ีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจำเป็ น
ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในกำรเตรียมเอกสำรยืน่ วีซ่ำและกำรยืน่ วีซ่ำ
1.
2.

3.
4.
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การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึน้
กรณีทา่ นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือ
ศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทาง
ต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
สาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
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ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
หากตั๋วเครือ่ งบินทาการออกแล้ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครือ่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้
(นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยู่กบั
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกกำรเดินทำง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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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 หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ า่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว
และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน หรือ ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.
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เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพัก ของแต่ละโรงแรมแตกต่า งกัน จึ ง อาจท าให้ห ้อ งพัก แบบห้อ งเดี่ ย ว ( Single) ,ห้อ งคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอา่ งอาบนา้
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เชียงใหม่ – จอร์เจีย 6D 4N BY QR

[GQ3TBS-QR010]

13

เชียงใหม่ – จอร์เจีย 6D 4N BY QR

[GQ3TBS-QR010]

