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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาหเ์รน – มสัยิดเอลฟาเตห ์– ประตูสูบ่าหเ์รน – ตลาดพื้นเมืองมานามา  

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน

กลัฟ์แอร ์เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้น

เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

เท่ียวบินทัง้ไปและกลบั อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาท าการบิน ทัง้น้ีเป็นไปตามกฎและตารางบินของแต่ละซีซัน่แตกต่างกนัออกไป 

ก่อนท าการออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบริษทั ก่อนทกุคร ัง้ 

11.00 น. ออกเดนิทางสู่ บาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบินกลัฟ์ แอร ์เทีย่วบนิที ่GF153  (เสริฟ์อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง 40 นาท ี

14.40 น.  ถงึ สนามบินนานาชาตบิาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน หลงัจากน าท่าน

ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืง   

น าท่านออกเดินทางไปชม มสัยิดเอลฟาเตห ์(Al Fateh Grand 

Mosque) หนึ่งในมสัยิดที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั

ตน้ๆ ของโลก ที่ถูกตัง้ชื่อตามกษตัริยผู์ส้รา้งเมือง ‘Ahmed Al 

Fateh’ เป็นสถาปตัยกรรมทีถู่กสรา้งขึ้นในปี 1987 และเป็นมสัยดิ

ที่ถูกตกแต่งดว้ยวสัดุช ัน้เลิศที่รวบรวมมาจากทัว่โลก อาทิเช่น 

ลูกแกว้ตกแต่งบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแ้ต่

ประตูไ  มสุ้ดอลงัการที่ท าจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเป็นมสัยิดที่

เป็นจุดศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี 2006 มสัยิด

แห่งนี้ยงัถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมดุแห่งชาตอิีกดว้ย *** ขอสงวน

สิทธ์ิยกเลิกการเขา้ชมดา้นในมสัยิดในกรณีท่ีมีการท าพิธีทาง

ศาสนา หรือมีประกาศหา้มเขา้ชมภายในมสัยิด เป็นการถ่ายรูป

ชมรอบมสัยิดดา้นนอกแทน ***  เดินทางไปชมย่านการคา้

โบราณ ที่ ประตูสู่บาหเ์รน (Bab al Bahrain) ที่ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจา้ผูค้รองรฐับาหเ์รนเพื่อ

เป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึง่เป็นย่านธุรกิจที่ส  าคญัและแหล่งจบัจ่ายของทอ้งถิน่ สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมือ่ ค.ศ. 1945 และ

ไดร้บัการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรบัเปลี่ยนใหม้ีรูปร่างเป็นสถาปตัยกรรมอิสลามมากขึ้น เดินชม ตลาด

พื้นเมืองมานามา (Manama Souq) ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงที่มคีวามส าคญัต่อวถิชีีวติของชาวเมอืง ซึ่งที่นี่ท่านจะได ้

สมัผสักบัวถิชีีวติของคนทอ้งถิ่นอย่างเป็นกนัเอง พรอ้มอิสระชอ้ปป้ิงของฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาหเ์รน หรือจะ

ลิ้มรสอาหารพื้นเมอืงขนานแทท้ีห่าชมิอย่างมากมาย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พกัท่ี    โรงแรม AL SAFIR BAHRAIN หรือเทียบเท่า 4 ดาว 



วนัท่ีสอง บาหเ์รน – ทบิลซิี่ – มหาวิหารศกัดิ์สทิธิ์ทบิลซีิ – สะพานแหง่สนัติภาพ – ถนนคนเดินชาเดอน่ี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านออกเดนิทางสู่สนามบินบาหเ์รน 

10.10 น. ออกเดนิทางสู่ ทบิลซิี ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบินกลัฟ์ แอร ์เทีย่วบนิที ่GF081 (เสริฟ์อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง (แวะพกัเคร่ืองทีเ่มอืงบากู) 

15.55 น. เดินทางถงึ สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดของ

จอรเ์จยี ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้คูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น า้มตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 

ตร.กม. และมปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษตัริย์

จอรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบเีรีย) ไดก่้อตัง้เมอืงนี้ขึ้นในคริสตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศูนยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคม

และวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตรเ์มอืงนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเสน้ทางสายไหม และปจัจุบนัยงัมบีทบาท

ส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ที่ต ัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่า งทวีป

เอเชยีกบัทวปียุโรป น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารศกัด์ิสิทธ์ิท

บิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อ

หนึ่งคือโบสถ ์Sameba เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออร์

ทอดอกซจ์อร์เจีย อีกทัง้ยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิ่งก่อสรา้งทาง

ศาสนาที่มขีนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอรเ์ซีย และมี

ความสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลกอีกดว้ยกน้ จากนัน้น าท่านสู่ 

สะพานแห่งสนัติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีก

หนึ่งงานสถาปตัยกรรมที่น่าสนใจในเมอืงทบลิซิี ออกแบบ

โดย สถาปคันิกชาวอติาเลืย่นชื่อ Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาวที ่150 เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั เปิด

อย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งที่อิตาลี และน าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 

คนั เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมอืงทบลิซิ ีทีต่ ัง้น ัน้อยู่บนแม่น า้มตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเหน็ไดห้ลายมมุจากในเมอืง 

และยงัม ีilluminating ที่จะแสดงแสงสจีากไฟ LED ที่ติดตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 นาทก่ีอนที่พระอาทติยจ์ะลบัขอบ

ฟ้า จากนัน้ใหท่้านอิสระ ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมอืงที่มชีื่อเสยีงและกลิ่นไอแบบ

ยุโรป และอาคารที่ถูกสรา้งขึ้นที่มีรูปร่างลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่มีสินคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ 

มากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่ขายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พื้นเมอืงอนัหลากหลาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

 

 



วนัท่ีสาม เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ – โบสถเ์กอรเ์กต้ี – กูดาอูร ี– ทบิลซิี  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่ส  าคญั เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารที่เรียกว่า Georgian Military 

Highway สรา้งขึ้นโดยสหภาพโซเวยีตสมยัที่จอรเ์จียตกอยู่ ภายใตก้ารปกครองส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภูมภิาคแห่งนี้  

น าท่านออกเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ (Greater Caucasus) ระยะทาง 80 ก.ม. เป็นเทอืกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

ของทวปียุโรป มคีวามยาวประมาณ 1,100 กม.ที่เป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง รสัเซยีและจอรเ์จีย ระหว่างทางใหท่้านไดช้ม 

ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงที่

ลอ้มรอบป้อมปราการแห่งนี้ไวเ้ปรียบเสมอืนม่านที่ซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัทีต่ ัง้อยู่ภายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาว

เวอรจ์ิ้น ภายในยงัม ีหอคอยทรงสี่เหลีย่มใหญ่ที่ต ัง้ตระหง่าน จากมมุสูงของป้อมปราการนี้จะมองทศันียภาพที่สวยงามของ 

อ่างเก็บน า้ชนิวารี (Zhinvali)  

จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปจัจุบนัเรียกว่า เมืองสเตปนัสมินดา 

(Stepansminda) ชื่อนี้เพิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออรโ์ธดอ๊ก ชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสรา้ง

สถานที่ส  าหรบัจ าศีลภาสนาขึ้น เมอืงนี้ เป็นเมอืงเลก็ๆตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้เทอรก์ี้  ถอืเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวบนเทอืกเขา

คอเคซสั (Caucasus) ทีส่  าคญัของประเทศจอรเ์จยี มภีูมทิศันท์ีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมววิของยอดเขาคาซเบกี้ 



กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านขึ้นรถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพื่อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) น าท่านไปชมความสวยงาม

ของ โบสถเ์กอรเ์กต้ี (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มอีีกชื่อเรียกกนัว่า ทสมนิดา ซามบีา 

(Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกที่นิยมกนัของโบสถศ์ักดิ์แห่งน้ีสถานที่แห่งน้ีตัง้อยู่ริมฝัง่ขวาของ แม่น า้ชคเฮรี อยู่บน

เทือกเขาของคาซเบกี้  (การเดินทางมายงัสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ในกรณีที่ฝนตกหนกัหรือถนนถูกปิดกัน้

ดว้ยหมิะทีป่กคลุมอยู่ จนท าใหก้ารเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรค ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงสถานที่ท่องเทีย่วตามความ

เหมาะสม) 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง 32 ก.ม. ซึง่เป็นเมอืงส าหรบัสกีรีสอรท์ที่มชีื่อเสยีงที่ต ัง้อยู่บริเวณที่

ราบเชิงเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ที่มคีวามสูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งที่พกัผ่อน

เล่นสกีของชาวจอรเ์จียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่

ตลอดเวลา น าท่านออกเดนิทางกลบัสู่ เมืองทบิลซิี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัท่ีสี่ มิสเคตา้ – วิหารจวาร ี– วิหารสเวติสเคอเวรี – อพุลสิชิเค่ – รา้นไวน์พื้นเมือง – ทบิลซิี  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) ระยะทาง 26 ก.ม. เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จีย เมอืงมสิ

เคตา้เป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จียอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. ในอดตีเมอืงนี้เคยเป็น

เมอืงหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย และเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล ถงึปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้



ไม่มอีะไรจากสมยันัน้หลงเหลอือยู่แลว้ ศาสนาคริสตไ์ด ้

เขา้มาเผยแผ่  ในเมืองนี้ ในช่วงศตวรรษที่ 4 ต่อมา

องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีน โบราณสถานแห่งเมอืงมสิ

เ ค ต ้า  (Historical monument of Mtskheta) เ ป็ น

มรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994  

น าท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวหิาร

ในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออรโ์ธ ดอ๊กที่ถูกสรา้งขึ้นใน

ราวศตวรรษที่ 6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภูเขาที่มแีม่น า้สอง

สายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่นา้มคิวารี และแม่น า้อรกัวแีละถา้มองออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับริเวณทีก่วา้งใหญ่ซึ่งใน

อดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ ต ัง้แต่ 400 ปีก่อน

คริสตกาลจนถงึราวคริสตศ์ตวรรษที่ 5 จากนัน้น าท่านชม วิหาร

สเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งค าว่า Sveti 

หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่ายๆ

รวมกนัก็คือวหิารเสามชีีวติ สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งนี้

ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่ศกัดิ์สิทธ์ิที่สุดของจอรเ์จีย สรา้ง

ขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของ

ประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ท าใหช้าวจอรเ์จียเปลีย่นความ

เชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาคริสต ์  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ อุพลิสชิเค่ (Ulistsikhe Cave)  

ระยะทาง 60 ก.ม. หนึ่งในเมอืงถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จยี มกีารตัง้ถิ่น

ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดตีช่วง

ยุ ค โบร าณก่อนยุ คกลา ง  (Hellenistic and Late Antique 

periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้ เป็น

ศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความ

เจริญสุดขดีคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกราน

โดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาด

ใหญ่ที่ชาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นที่ประกอบพธีิกรรมซึ่งเป็นลทัธิบูชาไฟ เป็นลทัธิของคนในแถบนี้ ก่อนที่ศาสนาคริสตจ์ะ

เขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ที่สรา้งขึ้นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9  

จากนัน้น าท่านสู่ รา้นไวน์พื้นเมือง ใหท่้านไดท้ดลองชิม ไวน ์ซึง่ประเทศจอรเ์จียเป็นแหลง่ก าเนิดไวน์ ทีผ่ลติเคร่ืองดื่มมา

อย่างนอ้ย 8,000 ปีที่นี่คุณสามารถลองท าไวนไ์ดท้ ัง้ในโรงงานและโรงงานขนาดเลก็ที่ครอบครวัเป็นเจา้ของประเภทไวน์

แตกต่างจากไวนแ์หง้กึ่งหวานและหวานขาวและแดง 



น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 141 ก.ม. จากนัน้ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงที่ ถนนคนเดินรุสทาเว

ล ี(Rustaveli Street) เป็นถนนที่มสีนิคา้มากมาย อาทขิองที่ระลึก ของฝาก สนิคา้หลายหลายประเภท ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง 

โดยบริเวณนี้จะมรีา้นอาหารชื่อดงัคือ Samikitno ที่เปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง โดยดา้นหนา้ของรา้นจะมป้ีาย I love Tbilisi 

ทีเ่หมอืนเป็น Landmark ส าหรบัการถ่ายภาพของนกัท่องเทีย่ว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัท่ีหา้ ป้อมนาริคาล่า – โบสถเ์มเตหคี์ – โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ – สนามบินทบิลซิี – บาหเ์รน  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สรา้งในราวศตวรรษที ่4 

ในรูปแบบของชูริส ทซเิค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี และ

ต่อมาในสมยัของกษตัริย ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึ้นอกี ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง 

ก็ไดเ้รียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress) น าท่านไปชม 

โบสถเ์มเตหคี์ (Metekhi Church) โบสถท์ีม่ปีระวตัิศาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาของแม่น า้มท

วารี เป็นโบสถห์นึ่งทีส่รา้งอยู่ในบริเวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณที่มมีาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ที ่1 แห่ง

จอร์กาซาลี ไดสร้า้งป้อมและโบสถไ์วท้ี่บริเวณนี้  ต่อมาในปี ค.ศ.1278 -1284 จากนัน้ชม โรงอาบน ้ าแร่เก่าแก่ (Bath 

Houses) ทีน่ี่มชีื่อเสยีงในเร่ืองบ่อน า้รอ้นก ามะถนัธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)  

*** อสิระอาหารกลางวนั *** 

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบินทบิลซิี 

16.45 น. ออกเดินทางสู่ บาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบินกลัฟ์ แอร ์เที่ยวบนิที่ GF082  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เคร่ือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

18.45 น.  ถงึสนามบินบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน จากนัน้ใหท่้านเปลีย่นเทีย่วบนิเพือ่เดนิทางต่อ 

22.25 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกลัฟ์ แอร ์เทีย่วบนิที ่GF152 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี 

วนัท่ีหก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

08.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

******************************* 

 

 

 

 



อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงือ่นไขการใหบ้ริการ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่ำน 

เด็กอำยุไม่เกนิ 

12 ปี เสรมิเตียง  

เด็กอำยุไม่เกนิ 

12 ปี ไม่เสรมิเตียง 
ไม่ใชต้ ัว๋เครื่องบิน พกัเดี่ยว 

27 ต.ค. – 1 พ.ย. 62 29,900 29,900 28,900 11,900 5,900 

3 – 8 พ.ย. 62 29,900 29,900 28,900 11,900 5,900 

17 – 22 พ.ย. 62 29,900 29,900 28,900 11,900 5,900 

1 – 6 ธ.ค. 62 29,900 29,900 28,900 11,900 5,900 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ภาษนี า้มนัและภาษีตัว๋ทกุชนิด (สงวนสทิธิเก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง) 

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 23 กก. จ ากดัท่านละ 1 ใบ 

✓ ค่ารถรบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ค่าประกนัการเดินทางครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

หมายเหต ุ: ขอ้ยกเวน้เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

✓ ภาษภีาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 
 
 
 
 



อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางที่เกินจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้23 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ 36 USD / ทริป / ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดนิทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์18 USD  

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยส่งแฟกซห์รืออเีมลลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางของ

ท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการทีไ่ด ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวซี่า 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดินทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

 

 

 



เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดินทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน 

ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศจอรเ์จีย หรือ ประเทศ อารเ์มเนีย ส ัง่ใหม้กีารระงบัการใหว้ซี่าา ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการเพิม่เตมิตามค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง เพือ่ด าเนินการขอวซี่าโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซี่า 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน์ี้ เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการ

ในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัรา

แลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ 

อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้ห็น เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่ว

ทัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวนี้ 



15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัเิหตุต่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่าน

ออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 


