
 

 

 

 

 

 

 

 
 

HILIGHT GEORGIA 6 DAYS 4 NIGHTS GTTGEO19001A 

ไฮไลทจ์อรเ์จีย 6 วนั 3คืน  
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซสัอนัยิ่งใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเพียง... 49,900.- 
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จอรเ์จยี มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จียก็เป็นหน่ึงในภาษาเก่าแกท่ี่สุดในโลกท่ียงัมี
การใชอ้ยู ่เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกวา่ 1,500 ปี ตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีงดงามซ่ึงถกูแบ่งโดยแมน่ ้ามทควารี ในอดีต
พื้ นท่ีส่วนใหญข่องจอรเ์จียถกูยดึครองโดยเปอรเ์ซีย อาหรบั เติรก์และมองโกล ในระหวา่งครสิตศ์ตวรรษท่ี 7 ถึง

ศตวรรษท่ี 18 ชมมหาวิหารประจ าเมืองทบิลิซี ชมวิหารจาวารี  ชมวิหารสเวตสิโคเวลี ชมพิพิธภณัฑข์องสตาลิน  

อดีตผูน้  าท่ีมีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนสิตโ์ซเวียต เมืองกอรี  ชมหมูบ่า้นถ า้เมืองอพัลีสตซี์คห ์ ชมป้อมอนานรีู ชม

โบสถเ์กอรเ์กตี ้ ท่ีตัง้อยู่บนเทือกเขาคอเคซัส ชมป้อมนาริคาลา่ ชมโบสถเ์มเตหคี์ 
 

♥ น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ♥ น่ังรถขับเคล่ือนส่ีล้อชมวิวคอเคซัสขึน้โบสถ์เกอร์เกตี ้
 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

ธนัวำคม-มกรำคม 29 ธนัวำคม 2562 – 03 มกรำคม 2563 49,900.- 

ตำรำงเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ เวลำในกำรเดินทำง 

วนัท่ีแรก กรุงเทพฯ บาหเ์รน BKK-BAH GF-153 11.00-14.40 07.40 ชม. 
วนัท่ีสอง บาหเ์รน ทบิลิซี BAH-TBS GF-083 23.35-05.35+1 03.05 ชม. 
วนัท่ีหา้ ทบิลิซี บาหเ์รน TBS-BAH GF-082 17.50-19.00 02.55 ชม. 
วนัท่ีหา้ บาหเ์รน กรุงเทพฯ BAH-BKK GF-152 22.25-08.55+1 06.30 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – บำเรนห ์  

07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 

เคาน์เตอรส์ายการบินกลัฟ์แอร ์ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 8-9 แถว T 

 

11.00 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงมานามา่” โดยสายการบินกลัฟ์แอร ์เท่ียวบินท่ี GF-151 (ใช้

เวลาบินประมาณ 7.40 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

14.40 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงมานาม่า ประเทศบาห์เรน หลังจากผ่านพิธีการ

ศุลกากรแลว้ รำชอำณำจกัรบำหเ์รน (Kingdom of Bahrain) เป็นประเทศ

เกาะในอ่าวเปอรเ์ซีย (อ่าวอาหรบั) อยู่ห่างจากประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมี

สะพานเช่ือมต่อระหว่างกัน 28 กิโลเมตร บาห์เรนเป็นประเทศแรกในอ่าว

อาหรบัท่ีขุดพบน ้ามนัดิบในปี 2475 และมีการสรา้งโรงกลัน่น ้ามนัขึ้ น อย่างไร

ก็ดี ปริมาณน ้ามนัดิบท่ีขุดพบในบาหเ์รนนับว่ามีจ านวนไม่มากนักเมื่อเทียบกบั

คูเวตและน าท่านชมเมืองบาเรนห์ และแวะชม ตลำดมำนำมำ (Manama 

Souk) “ประตูสู่บำหเ์รน” ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ท่ีปรึกษาเจา้ผู ้

ครองรฐับาหเ์รนเพ่ือเป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซ่ึงเป็นย่านธุรกิจท่ีส าคญั

และแหล่งจบัจ่ายของทอ้งถ่ิน “ประตูสู่บาหเ์รน” สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมื่อ ค.ศ. 

1945 และไดร้ับการตกแต่งเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1986 เพ่ือปรับเปล่ียนใหม้ี

รปูร่างเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้ น 
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    

20.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินกรุงมานาม่า ประเทศบาหเ์รน  

23.35 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงทบิลิซี” โดยสายการบินกลัฟ์แอร ์เท่ียวบินท่ี GF-083 

(ใช้เวลาบินประมาณ 03.05 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบน

เคร่ืองบิน) 

 

วนัที่สอง บำเรนห-์กรุงทบิลิซี-มอสเคตำ้-วิหำรจวำรี-วิหำรสเวตสิโคเวลี  

005.35 น.สี ่ เดินทางมาถึงสนามบินทบิลิซี/กรุงทบิลิซี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้

เมืองและศุลกากรเมืองทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของจอรเ์จีย 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าคูรา (Kura) หรือ  เรียกว่าแม่น ้ำมตควำรี (Mtkvari) ใน

ภาษาทอ้งถ่ิน กรุงทบิลิซิมีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากรอาศัย

อยู่ประมาณ 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี 

(Vakhtang Gorgasali)กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ี
ขึ้ นใน  คริสตศตวรรษท่ี 4 นอกจากน้ันเมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการท า

อุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภมูิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองน้ี

อยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม ละปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะ

ศนูยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่

ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโร    

จากน้ันน าท่านชม มหำวิหำรประจ ำเมืองทบิลิซี  (Holy Trinity Cathedral Of 

Tbilisi)  ซ่ึงเป็นมหาวิหารในรปูแบบของคริสตศ์าสนาออรโ์ธด๊อกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

จอรเ์จีย สรา้งขึ้ นระหวา่งปี 1995 และปี 2004 ตั้งอยู่ในตวัเมืองทบิลิซีซ่ึงเป็น

เมืองหลวงของจอรเ์จีย เป็นมหาวิหารประจ าเมืองทบิลิซี 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

บ่ำย จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองมอสเคตำ้ (Mtskheta) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้น

เหนือ ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจงัหวดัคารท์ล่ีทางดา้นตะวนัออก

ของจอร์เจีย เมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และใน

ปัจจุบนัเป็นศนูยก์ลางการปกครองของแควน้มอสเคตา้และเทียนิต้ี  มีประชากร

อาศัยอยู่ ประมาณ 20 ,000 คน เ น่ืองจากมี โบราณสถานทางด้าน

ประวติัศาสตรม์ากมายหลายแห่ง จึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ.1994 น าท่านไปชม วิหำรจวำรี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารใน

รูปแบบของคริสต์ศาสนาออรโ์ธ ด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6  วิหาร

แห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีมีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น้ามิควารี และ

แมน่ ้าอรกัวีและถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงใน

อดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครอง

ดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษท่ี 5  

น าท่านไปชม วิหำรสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์

อีกแห่งหน่ึงท่ีอยู่ในบริเวณของมตสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอรเ์จียออรโ์ธด๊อกซ่ึง

ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 11 

 

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเท่ำ TBILISI 
วนัที่สำม กรุงทบิลิซี-กอรี-อุพลีสซีคห-์ทบิลิซี  
08.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
09.00 น. จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) ซ่ึงอยู่ทางดา้นตะวนัตก  
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ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. กอรี เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการ

ปกครองของจังหวดัชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ใหท่้านไดช้ม

ความสวยงามของเมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคัญทางดา้นทหารในยุค

กลางเป็นท่ีตั้งของกองก าลังท่ีอยู่บนถนนสายส าคัญท่ีเช่ือมกับทางด้าน

ตะวันออกและด้านตะวันตก นอกจากน้ันเมืองน้ียังเป็นเมืองบา้นเกิดของ 

โจเซฟ สตำลิน อดีตผูน้ าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็ก

ซำนเดอร ์นำดีรำซี ผูเ้ป็นนักออกแบบช่ือดังในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีป

ของโซเวียต น าท่านชม พิพิธภณัฑข์องสตำลิน (Museum of Stalin) ซ่ึงเป็น
สถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ พรอ้มทั้งเร่ืองราวต่างๆของสตาลิน 

และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต    
12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

บ่ำย น าท่านเดินทางไปยงั เมืองอุพลีสตซี์คห ์(UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูก
ท าขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อน

คริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือ

แถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก 

ท าใหเ้กิดการพัฒนาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เป็น

เมืองหน่ึงท่ีเป็นศนูยก์ลางการคา้ ไดถู้กสรา้งขึ้ นในราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาล 
และต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวาง 
ใหท่้านไดช้มหมู่บา้นท่ีถูกสรา้งจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้ก

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลำง และส่วนเหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมี

บริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหินและเจาะลึก

เขา้ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต่้อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงค์

และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วน

ต่างๆ ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้่าบางแห่งจะเจาะ

เป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่ง

ถึงแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลงัหรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย ซ่ึง

บางท่ีอาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ี

ดา้นบนของสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสรา้งเป็นยอดโดมดว้ยหินและก่ออิฐ ซ่ึงต่อมา

นักโบราณคดีไดค้น้พบส่ิงต่างๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินและอญั

มณีต่างๆ และยงัมีเคร่ืองเซรามิคสแ์ละการแกะสลกัท่ีสวยงาม ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ 

เหล่าน้ีไดถู้กน าไปไวท่ี้ในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี  จากน้ันน าท่าน
เดินทางกลบัสู่เมืองทบิลิซี 
จากน้ันน าท่านไปเดินเท่ียวชม ถนนรุสทำเวลี (Rustaveli) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่

ของเมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ินไอแบบยุโรป และอาคารท่ีถูกสรา้งขึ้ นท่ีมีรูปร่าง

ลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ีมีสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ

มากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็น

สินคา้พ้ืนเมืองอันหลากหลายใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัยและเลือกซ้ือ

สินคา้ต่างๆ 

 

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  อำหำรพ้ืนเมือง 

 BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเท่ำ ฏDTBILISI 
วนัที่สี่ กรุงทบิลิซี-อนำนุรี-กูดำอุรี-คำซเบก้ี-กรุงทบิลิซี  

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้น  
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การทหารท่ีเรียกว่า Georgian Military Highway ไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยสหภาพ
โซเวียตในสมยัท่ีจอรเ์จียตกอยู่ภายใตก้ารปกครองส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงั

ภมูิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขา คอเค

ซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็นเสน้
กั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย น าท่านชม ป้อมอนำนูรี (Ananuri 
Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสร้างอันเก่าแก่มีก าแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริม
แมน่ ้าอรกัวี ท่ีตั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสรา้ง ขึ้ นใหเ้ป็นป้อม

ปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังท่ีถูกสรา้งไดอ้ย่าง

งดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพทิวทัศน์อัน

สวยงามของเบ้ืองล่างและ อ่ำงเก็บน ้ำซินวำลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมี
เขื่อนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรบัน าน ้าท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อม

กับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย  จากน้ันเดินทางต่อไปยัง  เมืองกูดำอูรี 

(GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรบัสกีรีสอรท์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิง
เขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่ีมีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2 ,100 
เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผ่อนเล่นสกีของชาวจอรเ์จียท่ีจะนิยมมาเล่น

ในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุม

อยูต่ลอดเวลา 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 
บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั เมืองคำซเบก้ี (KAZBEGI) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองดั้งเดิม 

แต่ปัจ จุบันได้เปล่ียนมาเป็นช่ือ สเตพำนท์สมินด้ำ  (Stepantsminda) 
หลงัจากนักบุญในนิกายออรโ์ธด๊อกช่ือ สเตฟำน ไดม้าพ านักอาศยัและก่อสรา้ง

สถานท่ีส าหรบัจ าศีลภาวนาขึ้ นมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริม 

ฝั่งแม่น ้าเทอร์ก้ีท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจาก

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยู่ปานกลางมี
ความช้ืนและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศ

เย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็น

เดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้  

(Gergeti Trinity Church) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือ
เรียกกนัวา่ ทสมินดำ ซำมีบำ (Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนั
ของโบสถ์ศักด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น ้ าชคเฮรี อยู่บน

เทือกเขาของคาซเบก้ี (การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้ นอยู่กบัสภาพดิน ฟ้า 
อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู ่และการเดินทางอาจจะเป็น

อุปสรรคได ้แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด) 
น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ เมืองทบิลิซี ระหว่างทางใหท่้านไดช้มทศันียภาพสอง

ขา้งทาง หรือพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

19.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  อำหำรจนี 
 BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเท่ำ ฏDTBILISI 

วนัที่หำ้ กรุงทบิลิซี-บำเรนห ์  

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. จากน้ันน าท่านขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนำริคำล่ำ (Narikala Fortress) ใหท่้าน

ไดช้มป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบ

ของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสม า่เสมอกนั และต่อมาในราว

ศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก 

และต่อมาในสมยัของกษัตริยเ์ดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ีการสรา้ง

เพ่ิมเติมขึ้ นอีก ซ่ึงต่อมาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อม

แห่งน้ีว่า นำริน กำลำ (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (Little 
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Fortress) และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะวา่เกิดแผ่นดินไหวและไดถู้ก

ร้ือท าลายไป น าท่านไปชมโบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church) เป็นโบสถท่ี์มี

ประวติัศาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ามท

วารี เป็นโบสถ์หน่ึงท่ีสรา้งอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณี

โบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษัตริยว์าคตัง ท่ี 1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้งป้อมและ

โบสถ์ไวท่ี้บริเวณน้ีต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยายโดย

กษัตริย ์เซน้ต์ เดมิท รีอัส ท่ี 2 ใหม้ีโดมสูงเป็นสัญลกัษณ์ของโบสถ์ในนิกาย

ออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลาย และไดม้ีการก่อสรา้งขึ้ นอีกหลายครั้ง จนในปี

ค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและก็ไดส้รา้งขึ้ นใหม่อีกจากน้ันน า

ท่านแวะชม The Bridge of Peace สะพานคนเดินสไตลโ์มเดร์ินสรา้งขึ้ นเมื่อปี 

ค.ศ. 2010 โดยใชเ้หล็กและกระจกใสสรา้งขา้มแม่น ้ามตควารี เพ่ือเช่ือมฝั่ง

เมื่อเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี มีความยาวประมาณ 150 เมตร ซ่ึงสะพาน

แห่งน้ีถือเป็นสญัลกัษณข์องทบิลิซียุคใหม่ 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 
14.00 น. น าท่านเดินทางไปยงัสนามบินกรุงทบิลิซี เพ่ือท าการตรวจเอกสารการเดินทาง  

17.50 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงมานาม่า” โดยสายการบินกลัฟ์แอร ์เท่ียวบินท่ี GF082 (ใช้

เวลาบินประมาณ 02.55 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมานามา่ ประเทศบาหเ์รน เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกลัฟ์แอร ์เท่ียวบินท่ี GF152 (ใชเ้วลา

บินประมาณ 06.30 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 
 

วนัที่หก กรุงเทพฯ  

08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

 
*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่  

 กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษทัฯ 
จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 

 

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบั กนัยำยน - ธนัวำคม 62 (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป) 
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ลดท่านละ 
 ในกรณีมีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน เพ่ิมราคาท่านละ 3,000 บาท 

          49,900.- 
5,000.-        

49,900.- 
18,000.- 

3,000.- 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำล่วงหนำ้ 30,000 บำท/ท่ำน (เพ่ือ
เป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี
ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
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ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บาเรนห-์ทบิลิซี-บาเรนห-์กรุงเทพฯ โดยสายการบินกลัฟ์แอร ์(GF) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 20 ดอลลาร ์

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ท่านละ 18 ดอลลาร ์ (หรือขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ี

พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
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หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

*** เขำ้ประเทศจอรเ์จีย ผูถ้ือหนงัสือเดินทำงไทยไม่ตอ้งท ำวีซ่ำค่ะ *** 
หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการ (ในกรณีมีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน เพ่ิมราคาท่านละ 3,000 บาท) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า

ใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
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ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง 

ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


