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Delight Georgia 7D 4N
ทบิลิซี เมืองถำ้ อัพลิสต์ซิเค กอรีพิพิธภัณฑ์สตำลิ น ป้ อมนำริกำลำ
ป้ อมอนำนูริ คำซเบกี นัง่ รถ 4WD ไปโบสถ์สมินดำ ซำเมบำ
ซิ กห์นำกิ คำวำเรลี ชิ มไวน์เลิ ศรส มิชเคทำ

พิ เศษ!! นัง่ กระเช้ำไฟฟ้ ำสู่ป้อมนำริ กำลำ และ นัง่ 4WD สู่ภเู ขำคำซเบกี
วันแรก
23.30 น.
03.30 น.

สนำมบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อพร้อมริบบิน้ ให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK377
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง
06.55 น.
11.00 น.
14.30 น.

ดูไบ – ทบิลิซี – มหำวิ หำรโฮลี่ทริ นิตี้แห่งทบิลิซี – โรงอำบน้ำโบรำณ – โบสถ์เมเตคิ
แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน FlyDubai เทีย่ วบินที่ FZ0711
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดิ น ทางถึ ง สนำมบิ น ทบิ ลิ ซี (Tbilisi Airport) ประเทศ
จอร์เจีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นาท่านเที่ยวชม
เมืองทบิ ลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงประเทศจอร์เจีย เป็ นเมืองที่
ก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 5 อยู่รมิ แม่น้ าคูรา (Kura River) ที่
อุดมสมบูรณ์ดว้ ยแหล่งน้ าและป่ าไม้ทาให้กลายเป็ นเมืองใหญ่
อย่ า งรวดเร็ว เป็ น ศู น ย์ก ลางเศรษฐกิจ การปกครอง และ
วัฒนธรรม รวมไปถึงการค้าและการขนส่งที่สาคัญมาตัง้ แต่
โบราณ เพราะเมืองทบิลซิ ีเป็ น เมืองหนึ่งในเส้นทางสายไหม
(Silk Road) ในตัวเมืองทบิลิซีนัน้ จะมากมายไปด้ว ยอาคาร
สถาปั ตยกรรมโบราณจากหลากหลายยุคสมัย ให้ได้เที่ยวได้
ชมกันแบบจุใจแน่ นอน นาท่านเที่ยวชมเมืองทบิลิซีท่ี มหำ
วิ ห ำรโฮลี่ ท ริ นิ ตี้ แ ห่ ง ทบิ ลิ ซี่ (Holy Trinity Cathedral of
Tbilisi) หรือเป็ นทีร่ จู้ กั ในอีกชื่อว่า โบสถ์ซำเมบำ (Sameba)
หนึ่งในโบสถ์สาคัญหลักของเมืองทบิลซิ ่ที ่ตี งั ้ อนู่บนเนินอีเลีย (Elia) เป็ นโบสถ์ในนิกายจอร์เจียนออร์โธ
ดอกซ์ทส่ี ร้างเสร็จและสถาปนาในปี 2004 ตัวโบสถ์นนั ้ เห็นได้ชดั จากเกือบทุกมุมเมืองด้วยขนาดทีย่ งิ่ ใหญ่
และสีเหลืองโดดเด่น จัดได้ว่าเป็ นหนึ่งในโบสถ์ทม่ี ขี นาดใหญ่ท่สี ุดในโลก และด้วยความสูงรวมถึง 87.1
เมตร ทาให้เป็ นทีส่ งู เป็ นอันดับ 3 ของนิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออก ยังเป็ นโบสถ์ทง่ี ดงามน่าชมด้วยศิลปะ
สไตล์จอร์เจียดัง้ เดิมผสมผสานกับแบบไบเซนไทน์ ด้านนอกโบสถ์นนั ้ เรียบง่ายแต่อลังการด้วยโดมขนาด
ใหญ่และกางเขนสีทองที่ด้านบน ส่วนด้านในนัน้ ก็สวยไม่แพ้กนั ด้วยพื้นหินอ่อนและแท่นบูชาที่ตกแต่ง
อย่างละเอียดและประณีต พร้อมด้วยภาพวาดที่ตกแต่งอยู่โดยรอบ จากนัน้ นาท่านผ่านชม โรงอำบน้ ำ
โบรำณ (Bath House) ทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณย่านเมืองเก่านัน้ เป็ นหนึ่งในเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทบิลซิ ่ี โรง
อาบน้าเหล่านี้เกิดขึน้ จากน้าพุรอ้ นจากธรรมชาติทอ่ี ุดมไปด้วยธาตุซลั เฟอร์และธาตุอ่นื ๆ อีกมากทีช่ ่วยใน
เรื่องสุขภาพและช่วยให้ผ่อนคลายได้อย่างดี ในเมืองทบิลซิ ่นี ้ีมโี รงอาบน้ าแร่ร้อนมากกว่า 60 แห่ง โรง
อาบน้ าเหล่านี้จะสังเกตุเห็นได้ง่ายด้วยมีลกั ษณ์เป็ นตัวอาคารอิฐทีม่ โี ดมจานวนมากอยู่ดา้ นบนพร้อมด้วย
ไอน้ าร้อนที่พวยพุ่งออกมาเกือบจะตลอดเวลา จากนัน้ นาท่านไปชม โบสถ์เมเตคิ (Metekhi Church)
โบสถ์แห่งนี้ทเ่ี ป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์สาคัญของเมืองนัน้ ตัง้ อยู่บนหน้าผาริมแม่น้ ามตควารี (Mtkvari) เป็ น
โบสถ์ทส่ี ร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 5 นอกจากเป็ นโบสถ์แล้วยังเป็ นทีพ่ านักของกษัตริย์ โบสถ์เมเตคิเป็ น
โบสถ์ท่ถี ูกทาลายอยู่บ่อยครัง้ เนื่องจากสงครามแต่ก็ได้รบั การสร้างใหม่และบูรณะอยู่ตลอดมา จนมาถึง
ช่วงศตวรรษที่ 18 ได้มกี ารสร้างคุกขึ้นทีใ่ ต้โบสถ์ก่อนทีค่ ุกจะถูกปิ ดลงไปในปี 1988 และได้บูรณะโบสถ์

เย็น

วันที่สำม
เช้ำ

เที่ยง

กลับมาสู่สภาพเดิม ทีด่ า้ นหน้าของโบสถ์มรี ูปปั ้นแสนสง่าของกษัตริย์ Vakhtang Gorgassli ผูก้ ่อตัง้ เมือง
ทีก่ าลังทรงม้าอยู่ และทีบ่ ริเวณโบสถ์เมเติคนิ ้เี องยังเป็ นจุดชมวิวเมืองชัน้ เยีย่ มอีกแห่งหนึ่งเลย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม ELISI hotel by GTM หรือระดับเดียวกัน
อัพลิ สต์ซิเค – เมืองถำ้ อัพลิ สต์ซิเค – กอรี – พิ พิธภัณฑ์สตำลิ น – ทบิลิซี – ย่ำนเมืองเก่ำ – ป้ อมนำ
ริ กำลำ – สะพำนสันติ ภำพ
บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มือ ง อัพ ลิ ส ต์ ซิ เ ค (Uplistsikhe) เมือ ง
โบราณทีต่ งั ้ อยู่ทางฝั ง่ ตะวันออกของประเทศจอร์เจีย เป็ นเมืองทีม่ ี
หลักฐานการตัง้ ถิ่นที่อ ยู่มาตัง้ แต่ยุค เหล็กตอนต้นหรือ ประมาณ
3000 ปี ก่อน ได้ช่อื ว่าเป็ นหนึ่งในเมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในจอร์เจีย เคย
เป็ นเมื อ งศู น ย์ ก ลางในช่ ว งสมัย อาณาจัก รไอบี เ รี ย เป็ นทัง้
ศูนย์กลางการปกครองและศาสนาซึ่งจะเห็นหลักฐานของเมืองเก่า
เหล่านี้ได้ประปรายทัวเมื
่ อง นาท่านชม เมืองถำ้ อัพลิ สต์ซิเค (Uplistsikhe Cave Town) เพราะเมืองอัพ
ลิสสิคเป็ นเมืองแห่งภูเขาหินทีม่ ากมายไปด้วยอาคารทีส่ ร้างโดยเจาะลึกเข้าไปในหิน โดยกินพืน้ ทีก่ ว้างถึง
40,000 ตารางเมตร แม้บา้ นและอาคารทีเ่ จาะเข้าไปในหินเหล่านี้จะไม่ได้มกี ารออกแบบหรือตกแต่ง แต่ก็
ยังคงความน่าทึง่ ในฝีมอื การคิดและการเจาะหินเข้าไปเพื่อสร้างทีอ่ ยู่อาศัยและใช้ชวี ติ โดยมีทงั ้ บ้าน ห้อง
โถงใหญ่ อาคารทางศาสนา ที่เก็บของ และอีกมากมายที่เชื่อมกันด้วยทัง้ ทางเดินและอุโมงค์ภายใน ถ้า
โบราณเหล่านี้เป็ นสถานทีอ่ ยู่อาศัยของชาวจอร์เจียโบราณจนถึงช่วงศตวรรษที่ 13 ทีถ่ ูกบุกรุกและทาลาย
โดยมองโกล ทาให้เ มือ งถู ก ทิ้ง ร้างหลัง จากนั้ นเป็
้ นต้นมา ภายในถ้ าเหล่ านี้ นัน้ ได้มีก ารค้นพบสิ่ง ของ
มากมายจะหลากหลายยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็ นทอง เงิน เซรามิก และเครื่องประดับต่างๆ ซึ่งสิง่ ของเหล่านี้
ได้ถูกนาไปจัดแสดงทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์แห่งชาติทเ่ี มืองทบิลซิ ่แี ล้ว แล้วเดินทางต่อสูเ่ มือง กอรี (Gori) เมืองทีไ่ ด้
ชื่อว่าเป็ น เมืองแห่งแฟชันของจอร์
่
เจีย เป็ นหัวเมืองหลักในภูมภิ าค เป็ นหนึ่งในเมืองโบราณก่อนจะค่อยๆ
ขยายขึน้ กลายเป็ นเมืองใหญ่ เมืองกอรีเคยเป็ นหนึ่งในเมืองยุทธศาสตร์ทางการทหารทีส่ าคัญในช่วงยุค
กลาง ปั จจุบนั เป็ นเมืองแห่งวัฒนธรรมและอนุ สรณ์ทางประวัตศิ าสตร์ท่สี าคัญ เมืองโกริยงั เป็ นบ้านเกิด
ของบุคคลสาคัญระดับโลกอย่าง โจเซฟ สตาลิน ผูน้ าโซเวียตอีกด้ว ย แล้วไปเข้าชม พิ พิธภัณฑ์สตำลิ น
(Stalin Museum) พิพธิ ภัณฑ์ทส่ี ร้างขึ้นเพื่ออุทศิ แด่ผู้นาแห่งสหภาพโซเวียต จัดแสดงอัตชีวประวัติของ
ท่านผูน้ าชื่อก้องโลกผูน้ ้ีตงั ้ แต่ทไ่ี ด้ถอื กาเนิดขึน้ ในปี 1878 ในเมืองกอรีเรื่อยไปจนถึงผลงานสาคัญๆ ของ
ท่านต่อสหภาพโซเวียต ภายในพิพธิ ภัณฑ์มจี ดั แสดงทัง้ สิง่ ของเครื่องใช้ทเ่ี คยเป็ นของสตาลิน เฟอร์นิเจอร์
ทีเ่ คยอยู่ในออฟฟิ ศส่วนตัว ไปจนถึงของขวัญต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบมา ทัง้ ยังมีภาพถ่าย ภาพวาด และข่าวใน
หนังสือพิมพ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับสตาลินก็ได้ถูกเก็บรักษาเอาไว้ทน่ี ่ี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

เย็น

วันที่สี่
เช้ำ

นาท่านเดินทางกลับ สู่เ มือ ง ทบิ ลิซี (Tbilisi) เพื่อ เที่ยวชม
ย่ำนเมืองเก่ำ (Tbilisi Old Town) ทีเ่ ป็ นย่านประวัตศิ าสตร์
ที่สาคัญของเมืองทบิลซิ ี ที่มากไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรม
โบราณที่ ส าคัญ ทัง้ ยัง มี ป ราสาท ป้ อมปราการ โบสถ์
พิพ ิธ ภัณ ฑ์ ท าให้ย่ า นนี้ เ ป็ น หนึ่ ง ในจุ ด หมายหลัก ๆ ของ
นัก ท่อ งเที่ยวที่เ ดินทางมายังทบิลิซีเ ลย นาท่านขึ้นเคเบิ้ ล
คำร์ ไ ปยัง ป้ อมนำริ กำลำ (Narikala Fortress) ป้ อ ม
ปราการขนาดใหญ่ ท่ีต ัง้ ตระหง่า นเหนื อ เมือ งทบิลิซีแ ห่ งนี้
ถือป็ นแลนด์มาร์กสาคัญแห่งหนึ่งของเมืองทีพ่ ลาดไม่ได้ ป้ อม
แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่ว งศตวรรษที่ 4 โดยชาวเปอร์เ ซีย
ก่อนจะมีการต่อเติมขยับขยายหลายครัง้ ในช่วงศตวรรษที่ 7,
ศตวรรษที่ 12 และต่อเติมครัง้ ใหญ่ใ นช่วงศตวรรษที่ 16-17
จนยิง่ ใหญ่ดงั ในปั จจุบนั ถือได้ว่าเป็ นป้ อมในเส้นทางสายไหม
ทีแ่ ข็งแกร่งและโดดเด่นมากแห่งหนึ่ง จากด้านบนป้ อมนัน้ จะสามารถชมวิวสวยๆ ทีน่ ่าทึง่ ของตัวเมืองท
บิลซิ ไี ด้อย่างเต็มทีอ่ กี ด้วย จากนัน้ นาท่านสู่ สะพำนแห่งสันติ ภำพ (Bridge of Peace) สะพานทรงธนูท่ี
ใช้ขา้ มแม่น้ ามตควารีแห่งนี้สร้างขึน้ จากเหล็กและแก้ว ทีอ่ อกแบบโดยสถาปนิดชื่อดังชาวอิตาลี มิคาเอง
เดอ ลุชชี ทีเ่ คยออกแบบอาคารสาคัญอีกหลายๆ แห่งในจอร์เจียเช่น อาคารรัฐสภา กระโทรงมหาดไทย
เป็ นต้น สะพานแห่งนี้สร้างเสร็จสิน้ ในปี 2010 มีความยาวรวมแล้ว 150 เมตร เป็ นสะพานทีโ่ ดดเด่นอยู่ใจ
กลางเมือง โดยเฉพาะในยามค่าคืนที่จะส่องสว่างอย่างโดดเด่นเหนือแม่น้ า ด้วยแสงไฟจากหลอด LED
กว่า 10,000 ดวง เป็ นจุดไฮไลท์ทด่ี งึ ดูดนักท่องเทีย่ วจานวนมากแห่งหนึ่งของเมืองเลย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม ELISI hotel by GTM หรือระดับเดียวกัน
ทบิลิซี – ป้ อมอนำนูริ – กูดำอูรี – คำซเบกี – นัง่ รถ 4WD – โบสถ์สมิ นดำ ซำเมบำ – ทบิลิซี
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น าท่ า นเดิน ทางสู่ ป้ อมอนำนู ริ (Ananuri Fortress) โดยใช้
เส้นทาง Georgian Military Highway เส้นทางหลวงหลักจาก
จอร์เจียสู่รสั เซียโดยผ่ านเทือกเขาคอเคซัส เป็ นเส้นทางขนส่ง
สินค้าเก่าแก่ท่เี หล่าพ่อค้าได้ใช้กนั มายาวนาน และในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 20 ที่จอร์เจียตกอยู่ใต้การปกครองของรัสเซีย ทาง
รัสเซียก็ได้ทาการปรับปรุงเส้นทางให้ดขี น้ึ และกลายเป็ นเส้นทาง
คมนาคมหลัก เส้น หนึ่ ง เส้น ทาง Georgian Military Highway นี้ ไ ด้ช่ือ ว่ า เป็ น เส้น ทางเทือ กเขาที่มีว ิว
ทิวทัศน์ สองข้างทางสวยและงดงามมากเส้นหนึ่ง ให้ท่านได้ชมวิวสวยๆ ระหว่างทาง นาท่านเข้า ชม
ภายใน ป้ อมอนำนู ริ (Ananuri Fortress) ที่เป็ นกลุ่มอาคารปราสาทขนาดใหญ่ ท่อี ยู่ห่างออกไปจาก
เมืองทบิลิซีประมาณ 70 กิโลเมตร ตัวป้ อมนี้ตงั ้ อยู่โดดเด่นท่ามกลางภูเขาที่รายล้อม อยู่ติดทะเลสาบ
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กว้าง จัดเป็ นชัยภูมทิ ่ยี อดเยีย่ มแห่งหนึ่ง ภายในประกอบด้วย 2 ปราสาท ป้ อมด้านบนจะมี ลกั ษณะเป็ น
หอคอยทรงเหลีย่ มขนาดใหญ่ ส่วนป้ อมด้านล่างจะเป็ นหอคอยทรงกลม แต่ป้อมด้านล่างนัน้ ได้ถูกทาลาย
เสียหายไปเสียมากแล้ว ภายในนี้ยงั มีโบสถ์ 2 หลังทีส่ ร้างในช่วงศตวรรษที่ 17 ป้ อมปราการอนานูรนิ ้ีเป็ น
ป้ อมป้ องกันเมืองทีไ่ ด้ตงั ้ รับการโจมตีมาหลายต่อหลายครัง้ ในช่วงหลายร้อยปี ทผ่ี ่านมาแต่กย็ งั ยืนหยัดมา
ได้อย่างมันคงจนถึ
่
งปั จจุบนั และก็ได้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งเลยที่เดียว ทัง้ ด้วย
ประวัตศิ าสตร์อนั น่าทึง่ และวิวทิวทัศน์อนั สวยงามโดยรอบป้ อมทีส่ ามารถชมได้อย่างไม่มเี บื่อเลย จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่เมือง กูดำอูรี (Gudauri) เป็ นมีความสูงเหนือระดับน้ าทะเลถึง 2,200 เมตร มืองกูดาอูรี
เป็ นเมือ งแห่ งสกีรีส อร์ท ที่เ ป็ น ที่นิย มมากในบริเ วณแถบเทือ กเขาคอเคซัส ในช่ว งเดือ นธันวาคมถึง
เมษายนจะมากมายไปด้วยนักท่องเทีย่ วทีม่ าเล่นสกีและกิจกรรมฤดูหนาวอื่นๆ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ า นเดิน ทางต่ อ สู่เ มือ ง คำซเบกี (Kazbegi) หรือ ชื่อ ใหม่ท่ี
เรียกว่า สเตปันสมิ นดำ (Stepantsminda) เมืองเล็กๆ ทางภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของจอร์เ จีย ตัว เมือ งนัน้ ตัง้ อยู่ท่ีความสูง
1,740 เมตรเหนือระดับน้าทะเล รายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูงเกือบ
ทุ ก ด้า น ท าให้เ มือ งคาซเบกีมีส ภาพภู มิอ ากาศหนาวเย็น แม้
ในช่วงฤดูรอ้ น เป็ นหนึ่งในเมืองท่องเทีย่ วในเทือกเขาคอเคซัส นา
ท่ า น ขึ้ น รถ 4WD (รถขับ เคลื่อ น 4 ล้อ ) ขึ้น ไปบนภู เ ขาคาซเบกี เพื่อ ชม โบสถ์ส มิ น ดำ ซำเมบำ
(Tsminda Sameba) หรืออีกชื่อคือ โบสถ์เกอเกติ ทริ นิตี้ (Gergeti Trinity Church) เป็ นโบสถ์นิกาย
จอร์เจียนออร์โธดอกซ์แห่งนี้ตงั ้ อย่างโดดเด่นอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองคาซเบกีทค่ี วามสูงถึง 2,170 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเล โบสถ์แห่งนี้ได้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ถือเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์สาคัญของ
จอร์เจีย แม้กระทังในช่
่ วงทีอ่ ยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตทีห่ า้ มกิจกรรมทางศาสนาทัง้ หมด
แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ยงั เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตไม่เปลี่ยนแปลง ปั จจุบนั โบสถ์ได้กลับมาดาเนินการทาง
ศาสนาดังเดิมและยังคงเป็ นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ วจานวนมากจากทัวโลก
่
จากนัน้ นาท่าน
กลับสูเ่ มือง ทบิลิซี
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม ELISI hotel by GTM หรือระดับเดียวกัน
ซิ กห์นำกิ – กำแพงแห่งซิ กห์นำกิ – อำรำมบอดบี – คำวำเรลี – ชิ มไวน์ – ทบิลิซี – Gallerie Mall
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ได้เวลาแล้วเดินทางสู่เมือง ซิ กห์นำกิ (Sighnaghi) เมืองเล็กๆ บนเนินเขาในฝั ง่ ตะวันออกของประเทศ
จอร์เจีย แม้จะเป็ นหนึ่งในเมืองทีเ่ ล็กทีส่ ุดของจอร์เจีย แต่กจ็ ดั เป็ นหัวเมืองหลักเมืองหนึ่งและเป็ นหนึ่งใน
เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมด้วยจุดเด่นของเมืองนี้ทน่ี อกจากจะมากด้ว ยสถานทีท่ ่องเทีย่ วและประวัตศิ าสตร์
น่าสนใจแล้ว เมืองซิหน์ ากิยงั เป็ นเมืองหลักในการปลูกองุน่ และผลิตไวน์ชนั ้ นาของประเทศ และแน่นอนว่า
วิวทิวทัศน์โดยรอบเมืองก็สวยและน่ าสนใจไม่แพ้เมืองไหนๆ เช่นกัน นาท่านชมและถ่ายรูปกับ กำแพง
แห่ งซิ กห์นำกิ (Great Wall of Sighnaghi) เป็ นกาแพงเมืองโบราณที่เ ป็ นส่วนหนึ่งของป้ อ มปราการ
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ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 18 และด้วยความยาวกว่า 4 กิโลเมตรทีเ่ กือบล้อมรอบเมืองทาให้ดูไปแล้วเหมือน
กาแพงเมืองจีนขนาดย่อมทีเดียว ตัวกาแพงนัน้ จะประกอบไปด้วย 23 หอคอย และ 6 ประตู บริเวณ
ก าแพงและหอคอยนั น้ ได้ส ามารถขึ้น ไปได้ใ นบางส่ว น และที่ด้า นบนนั น้ จะได้เ ห็น ทัง้ วิว เมือ งและ
ทัศนียภาพโดยรอบเมือง จากนัน้ นาท่านไปชม อำรำมบอดบี (Bodbe Monastery) หรือชื่อเต็มๆ คือ
อำรำมเซนต์นี โนแห่ ง บอดบี (Monastery of St. Nino at Bodbe) เป็ น วิห ารในศาสนาคริส ต์นิ ก าย
จอร์เจียนออร์โธดอกซ์ เดิมแล้วสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ภายในเป็ นหลุมศพของเซนต์นี โน ผู้นาศาสนา
คริสต์เข้ามาเผยแพร่สู่จอร์เจียในช่วงศตวรรษที่ 4 ตัวอารามได้รบั การดูแลรักษาอย่างดีก่อนจะทาการ
ปรับปรุงและบูรณะครัง้ ใหญ่ในศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันเป็ นอารามชีและสถานทีป่ ระวัตศิ าสตร์ทางศาสนาที่
สาคัญมากแห่งหนึ่งของจอร์เจีย ภายในอารามนัน้ ประกอบไปด้วยโบสถ์ 2 หลัง หอระฆังที่สูงเด่นเป็ น
เอกลักษณ์ มีสวนสวยให้ได้เดินชมในบริเวณรอบๆ อีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่เมือง คำวำเรลี (Kvareli) เมืองที่ตงั ้ อยู่บริเวณเชิงเทือกเขาคอเคซัส ทาให้สามารถ
มองเห็นวิวงามๆ ของเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างเต็มที่ เมืองคาวาเรลียงั เป็ นเมืองทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ดีในด้านการ
ผลิตไวน์แบบดัง้ เดิม ทาให้ในบริเวณเมืองนัน้ มากมายไปด้วยโรงผลิต ไวน์ และพลาดไม่ได้กบั กิจกรรมที่
ให้ท่านได้ร่วม ชิ มไวน์ รสชาติเยีย่ มทีเ่ ป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท่ขี น้ึ ชื่อมากของเมือง จากนัน้ นาท่านกลับสู่
เมือง ทบิ ลิซี (Tbilisi) เพื่อให้ท่านได้ อิ สระช้อปปิ้ งที่ Galleria Mall อย่างเต็มทีใ่ นห้างสรรพสินค้าใหญ่
ถึง 8 ชัน้ ซึ่งมากไปด้วยร้านค้ามากมายทัง้ แบรนด์เนมชื่อดังจากทัวโลก
่
รวมถึงแบรนด์จอร์เจียเองก็มี
เช่ น Guess, Lacoste, Levi’s, Superdry, Timberland, Calvin Klein และอีก มากมาย ยัง มีร้า นอาหาร
ร้านกาแฟ และคาเฟต์ ให้เลือกทานกันตามใจชอบ
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม ELISI hotel by GTM หรือระดับเดียวกัน
มิ ชเคทำ – อำรำมจวำรี – มหำวิ หำรสเวทิ ชโคเวลิ – สนำมบินทบิลิซี
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านไปยังเมือง มิ ชเคทำ (Mtskheta) หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่
ทีส่ ุดในจอร์เจีย โดยมีการก่อตัง้ เมืองมาตัง้ แต่สมัยยังเป็ นชนเผ่า
โบราณเมื่อกว่า 2,500 ปี ก่อน เป็ นเมืองหลวงของจอร์เจียในช่วง
ก่อนคริสตศักราช 500 ปี จนถึงศตวรรษที่ 5 เคยเป็ นศูนย์กลาง
ของศาสนาคริสต์ในอาณาจักรไอบีเรีย และได้ช่อื ว่าเป็ น 'เมือง
ศัก ดิส์ ิท ธิ'์ ที่ม ากมายด้ว ยอาคารสถาปั ต ยกรรมที่เ ป็ น เหมือ น
อนุสรณ์ทางศาสนาและประวัตศิ าสตร์ทส่ี าคัญอย่างยิง่ เช่น โบสถ์
วิหาร ป้ อมโบราณ จึงได้ขน้ึ ่ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก้ในปี 1994 นาท่านชม อำรำมจวำรี (Jvari Monastery)
หนึ่งในอนุ ส รณ์ ทางศาสนาและประวัติ ศ าสตร์ท่ีสาคัญ และเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของสถานที่ท่ีไ ด้ ร ับ การขึ้น ทะเบีย นเป็ นมรดกโลก
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อารามที่ตงั ้ อยู่บนภูเขาเหนือหน้าผาสูงแห่งนี้เป็ นอารามในศาสนาคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ท่ี
ก่อตัง้ มาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 6 แม้จะก่อตัง้ มากว่า 1,400 ปี ความสาคัญของอารามแห่งนี้กย็ งั ไม่เสื่อมคลาย
แต่กลับเพิม่ ขึน้ ตามกาลเวลา และดึงดูดชาวคริสต์และนักแสวงบุญจานวนมากให้เดินทางมาเคารพ เพราะ
เชื่อกันว่าตรงจุดทีโ่ บสถ์ตงั ้ อยู่นัน้ เคยเป็ นทีต่ งั ้ ของกางเขนไม้ศกั ดิ ์สิทธินั์ น่ เอง ในช่วงยุคกลางตอนปลาย
ได้มกี ารก่อสร้างกาแพงหินเพิม่ เติมขึ้นมา และเมื่อมาถึ งยุคสหภาพโซเวียตก็ได้ถูกยกให้เป็ นอนุ สรณ์
สถานแห่งชาติ และได้รบั การบารุงรักษาดูแลอย่างดีเรื่อยมา จากนัน้ นาท่านชม มหำวิ หำรสเวทิ ชโคเวลิ
(Svetitskhoveli Cathedral) อีกหนึ่งโบสถ์สาคัญ ที่ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ตัง้ อยู่ใ นย่าน
เมืองเก่าของมิชเทคา เป็ นหนึ่งในสถาปั ตยกรรมชัน้ เยี่ยมของยุคกลางตอนต้น เป็ นโบสถ์ท่ไี ด้รบั การ
เคารพและเป็ นเหมือนศูนย์กลางศาสนาในภูมภิ าคนี้เลย โบสถ์ดงั ้ เดิมนัน้ ได้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 แต่
ได้รบั ความเสียหายหลายต่อหลายครัง้ ในช่วงที่ถูกรุกรานจากชนชาติต่างๆ สาหรับตัวโบสถ์ท่เี ห็นใน
ปั จจุบนั นัน้ ได้ถูกสร้างขึน้ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 11 เป็ นแบบโบสถ์สูง 3 ชัน้ ขนาดใหญ่ มีโดมสูงอยู่ดา้ นบน
แม้ดูเรียบง่ายด้วยด้วยอิฐสีพ้นื และตกแต่งไม่มาก แต่กย็ งั คงความสง่าเอาไว้อยู่มาก ภายในตกแต่งด้วย
ภาพจิต รกรรมฝาหนังที่น่ า ทึ่ง และรูปปั ้นงดงาม โบสถ์แห่งนี้ย ังเป็ นสถานที่ฝั งศพของบุค คลส าคัญ
กษัตริยห์ ลายพระองค์ และราชวงศ์ของจอร์เจียก็ได้ถูกฝังลงทีน่ ่เี อง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำทุกท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ น เดิ นทำงกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน FlyDubai เทีย่ วบินที่
FZ0712 แวะเปลีย่ นเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ เรตส์ แวะเปลีย่ นเครื่อง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK374
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตรำค่ำบริกำร
วันเดิ นทำง
ตุลำคม

22-28 ต.ค.62

พฤศจิ กำยน

7-13 พ.ย. / 21-27 พ.ย.

ธันวำคม

1-7 ธ.ค. / 2-8 ธ.ค. 2562

รำคำ

37,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 7,000 บาท
อัตรำนี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) และ สายการบิน FlyDubai
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนี้ ไม่รวม
✗ ค่ำภำษี มูลค่ำเพิ่ ม 7% ภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3% กรณี ต้องกำรใบเสร็จ (เฉพำะในกรณี กรุป๊ เหมำหรือตัดกรุป๊
เท่ำนัน้ )
✗ ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำในกรณี เกิ นกว่ำสำยกำรบิ นกำหนดให้ 20 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวต่ำงๆ นอกรำยกำร อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด และค่ำเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น ท่านละ 3 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน
✗ คนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน

เงื่อนไขในกำรจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กำรยกเลิ กและคืนค่ำทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมำยเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
์
บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

