วันที่พิมพ์ : 18-12-2019 12:53:20

DE298 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย บาร์เรน ทบิลิซี อุพลิสชิเค่ เทือกเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน (GF)

มัสยิดเอลฟาเตห์ มัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลก
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี โบสถ์คริสตจักรที่มีขนาดใหญ่ และความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก
อุพลิสชิเค่ เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีอายุนานกว่า 3000 ปี
สะพานแห่งสันติภาพ จุดชมเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED
นั่ง 4WD เข้าสู่ ใจกลางหุบเขาคอเคซัส เพื่อชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้
ซื้อสินค้าพื้นเมืองและสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ณ ตลาดพื้นเมืองมานามา
ค่าทิปไกด์พิเศษ!! ให้ท่านได้ชิมไวด์ ณ ร้านไวน์พื้นเมืองท้องถิ่น
** ทิปขับรถ และทิปหัวหน้าทัวร์ 55 USD/ท่าน/ทริป **
เดือน

กำหนดการ

มกราคม 2563

26-31 ม.ค. 63

กุมภาพันธ์ 2563

02-07 ก.พ. 63

มีนาคม 2563

01-06 มี.ค. 63
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - บาห์เรน - มัสยิดเอลฟาเตห์ - ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมืองมานามา

08.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q
สายการบินกัลฟ์แอร์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
หมายเหตุ
- เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ
ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
- เที่ยวบินทั้งไปและกลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน ทั้งนี้เป็นไปตามกฎและตารางบินของแต่ละซีซั่นแตกต่างกัน
ออกไป ก่อนทำการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท ก่อนทุกครั้ง

11.00 น.

ออกเดินทางสู่ บาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดย สายการบินกัลฟ์ แอร์ เที่ยวบินที่ GF153 (เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 40 นาที

14.40 น.

ถึง สนามบินนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน หลังจากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านออกเดินทางไปชม มัสยิดเอลฟาเตห์ (Al Fateh Grand Mosque)
หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ที่ถูกตั้งชื่อตามกษัตริย์ผู้สร้างเมือง ‘Ahmed Al Fateh’
เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1987 และเป็นมัสยิดที่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุชั้นเลิศที่รวบรวมมาจากทั่วโลก อาทิเช่น
ลูกแก้วตกแต่งบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแม้แต่ประตูไม้สุดอลังการที่ทำจากอินเดีย
ซึ่งนอกจากจะเป็นมัสยิดที่เป็นจุดศูนย์รวมดวงใจของชาวบาห์เรนแล้ว ในปี 2006
มัสยิดแห่งนี้ยังถูกประกาศให้เป็นหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชมด้านในมัสยิดในกรณีที่มีการทำพิธีทางศาสนา
หรือมีประกาศห้ามเข้าชมภายในมัสยิด เป็นการถ่ายรูปชมรอบมัสยิดด้านนอกแทน
เดินทางไปชมย่านการค้าโบราณ ที่ ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ที่ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave
ที่ปรึกษาเจ้าผู้ครองรัฐบาห์เรนเพื่อเป็นทางเข้าไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญและแหล่งจับจ่ายของท้องถิ่น
สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1945 และได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986
เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีรูปร่างเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น
เดินชม ตลาดพื้นเมืองมานามา (Manama Souq) ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวเมือง
ซึ่งที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอย่างเป็นกันเอง
พร้อมอิสระช้อปปิ้งของฝากอันเป็นเอกลักษณ์จากประเทศบาห์เรน
หรือจะลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแท้ที่หาชิมอย่างมากมาย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก

AL SAFIR BAHRAIN หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

บาห์เรน - ทบิลิซี่ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - สะพานแห่งสันติภาพ - ถนนคนเดินชาเดอนี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาห์เรน

10.10 น.

ออกเดินทางสู่ ทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินกัลฟ์ แอร์ เที่ยวบินที่ GF081 (เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง (แวะพักเครื่องที่เมืองบากู)

15.55 น.
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เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi)
เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (Mtkvari)
ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง
จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4
เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส
ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม
และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า
เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป
นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ Sameba
เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย
อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3
ของโลกอีกด้วยก้น
จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี
ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร
ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010
โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่อิตาลี และนำเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี
ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำมตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating
ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 90 นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า
จากนั้นให้ท่านอิสระ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป
และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมาย
และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองอันหลากหลาย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

ELISI BY GTM TBILISI หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - คาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูรี - ทบิลิซี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญ เป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway
สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครอง สำหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้
นำท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ระยะทาง 80 ก.ม.
เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง
รัสเซียและจอร์เจีย
ระหว่างทางให้ท่านได้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17
ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2
หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน
จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (Zhinvali)
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา
(Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน
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ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาสนาขึ้น เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้
ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ
รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus)
นำท่านไปชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
มีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba)
ชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของ แม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้
หมายเหตุ : การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ในกรณีที่ฝนตกหนักหรือถนนถูกปิดด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ จนทำให้การเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรค
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง 32 ก.ม.
ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลป
ระมาณ 2,100 เมตร
สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน
ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา
นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม.

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก

ELISI BY GTM TBILISI หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

มิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - อุพลิสชิเค่ - ร้านไวน์พื้นเมือง - ทบิลิซี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 26 ก.ม. เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย
เมืองมิสเคต้าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.
ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย และเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล
ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์ได้เข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี้ในช่วงศตวรรษที่ 4
ต่อมาองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ.1994
นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด็อกซ์
ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี
และแม่น้ำอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย
(Kingdom of Iberia) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5
จากนั้นนำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli
หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่ายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษที่ 11
โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุพลิสชิเค่ (Ulistsikhe Cave) ระยะทาง 60 ก.ม. หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย
มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and
Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม
และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11
ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป
ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ
เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่าง ๆ
ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9
จากนั้นนำท่านสู่ ร้านไวน์พื้นเมือง ให้ท่านได้ทดลองชิม ไวน์ ซึ่งประเทศจอร์เจียเป็นแหล่งกำเนิดไวน์
ที่ผลิตเครื่องดื่มมาอย่างน้อย 8,000
ปีที่นี่คุณสามารถลองทำไวน์ได้ทั้งในโรงงานและโรงงานขนาดเล็กที่ครอบครัวเป็นเจ้าของประเภทไวน์แตกต่างจากไวน์แห้งกึ่งหว
านและหวานขาวและแดง
นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 141 ก.ม.
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เป็นถนนที่มีสินค้ามากมาย อาทิของที่ระลึก
ของฝาก สินค้าหลายหลายประเภท ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง โดยบริเวณนี้จะมีร้านอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่เปิดให้บริการ 24
ชั่วโมง โดยด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I love Tbilisi ที่เหมือนเป็น Landmark สำหรับการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

ELISI BY GTM TBILISI หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - สนามบินทบิลิซี - บาห์เรน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4
ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก
และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก
ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า
ป้อมอันเล็ก (Little Fortress)
นำท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี
ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่
ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี
ค.ศ.1278-1284
จากนั้นชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring
Water)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี

16.45 น.

ออกเดินทางสู่ บาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดย สายการบินกัลฟ์ แอร์ เที่ยวบินที่
GF082 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

18.45 น.
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เดินทางถึง สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเที่ยวบิน
22.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินกัลฟ์ แอร์ เที่ยวบินที่ GF152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที

วันที่ 6
08.55 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

26 - 31 มกราคม 2563
02 - 07 กุมภาพันธ์ 2563
01 - 06 มีนาคม 2563

31,990
30,990
31,990

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (เสริมเตียง)
ราคาท่านละ
31,990
30,990
31,990
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เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
พักเดี่ยว
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
จ่ายเพิ่มท่านละ
ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ราคาท่านละ
30,990
5,900
29,990
5,900
30,990
5,900

อัตราค่าบริการรวม
• ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป - กลับพร้อมคณะ
• ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
• ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
• ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
• ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก. จำกัดท่านละ 1 ใบ
• ค่ารถรับ - ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
• ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
• ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ
คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
• ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือ
งจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
• ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 23 กก.
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปขับรถ และทิปหัวหน้าทัวร์ 55 USD / ทริป / ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
• กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท
• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า
ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
• สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าอนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
เงื่อนไขการให้บริการ
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• โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 20 ท่าน รวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง
10 - 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 - 19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
• ในกรณีที่ทางประเทศจอร์เจีย หรือ ประเทศ อาร์เมเนีย สั่งให้มีการระงับการให้วีซ่าา ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิ่มเติมตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อดำเนินการขอวีซ่าโดยตรงกับทางศูนย์รับยื่นวีซ่า
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น
อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
• บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
• รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) เท่านั้น
• อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
• ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
• หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
• ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน
ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน
การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ
ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
• หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
• ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง
บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
• ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง
โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น
การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว
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(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
• หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัท ฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

www.doubleenjoy.com

