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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมูิ)-บาหเ์รน-มสัยดิAl Fateh-ป้อมปราการบาหเ์รน Qal’at al-Bahrain-ประตูสูบ่าหเ์รน (Bab 

al Bahrain)-ชอ้ปป้ิงตลาดพื้นเมือง Manama Souq 

08.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์U เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ GULF AIR (GF) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

หมายเหตุ เพือ่ความสะดวกสูงสดุ และเป็นไปตามกฏของสายการบนิGULF AIR ใหท้่านจดักระเป๋าสมัภาระใบเลก็ออกมา 1 ชุด 

สาํหรบัพกัคา้งคนืที่บาหเ์รน  เน่ืองจากกระเป๋าใบใหญ่จะทาํการ  Check Through ไปยงัปลายทางประเทศจอรเ์จยี 

11.00 น.  บนิลดัฟ้าสู่ บาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF153 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาท ี

14.40 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น า

ท่านชม มสัยดิ Al Fateh หน่ึงในมสัยิดที่ขึ้นชื่อว่ามขีนาดใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ที่ถูกต ัง้ชื่อตามกษตัริยผู์ส้รา้ง

เมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปตัยกรรมทีถู่กสรา้งขึ้นในปี 1987 และเป็นมสัยิดที่ถูกตกแต่งดว้ยวสัดุช ัน้เลศิที่รวบรวม

มาจากท ัว่โลก อาทเิช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื้นจากอติาล ีโคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแ้ต่ประตูไมสุ้ดอลงัการที่ท  าจากอินเดยี 

ซึ่งนอกจากจะเป็นมสัยดิทีเ่ป็นจดุศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี 2006 มสัยิดแห่งน้ียงัถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมดุ

แห่งชาตอิกีดว้ย***ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเขา้ชมดา้นในมสัยิดในกรณีที่มีการทําพธิีทางศาสนา หรือมีประกาศหา้มเขา้ชม

ภายในมสัยดิ เป็นการถ่ายรูปชมรอบมสัยดิดา้นนอกแทน***  

จากนัน้เราจะพาท่านไปสมัผสัเรื่องราวประวตัิศาสตร์ 5,000 ปี ที่ ป้อมปราการบาหเ์รน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่รูจ้กักนั

อีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นกัโบราณคดคีาดว่ามนัถูกสรา้งขึ้นมาต ัง้แต่ช่วง 2,300 ปี ก่อนคริสต

ศกัราช ซึ่งในอดตีมนัเคยเป็นท ัง้ที่พ  านกัของกษตัริย ์ ป้อมปราการส  าหรบัป้องกนัเมอืงจากขา้ศึก และยงัเป็นสถานที่ๆ ชาวสุ

เมเรี่ยนเชื่อว่าเป็นจดุนดัพบเพือ่เขา้ถงึพระเจา้ และที่ป้อมปราการแห่งน้ีท่านจะไดเ้หน็ความน่ามหศัจรรยใ์จของภูมปิญัญาใน

การก่อสรา้งป้อมปราการขึ้นมาจากหนิจนมคีวามแขง็แกร่งมานานนบัพนัปีที่แมแ้ต่นกัโบราณคดกี็ยงัหาค าตอบที่แน่ชดัไม่ได  ้

อีกท ัง้ยงัเป็นหน่ึงในสถานที่ที่ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200 

จากนัน้น าท่านสู่ ประตูสู่บาหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจา้ผูค้รองรฐับาหเ์รน

เพือ่เป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่ส  าคญัและแหล่งจบัจ่ายของทอ้งถิ่น สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1945 

และไดร้บัการตกแต่งเพิม่เตมิในปี ค.ศ. 1986 เพือ่ปรบัเปลีย่นใหม้รูีปร่างเป็นสถาปตัยกรรมอิสลามมากขึ้น จากนัน้เราจะพา

ท่านไปเปิดประตูสู่วฒันธรรมวถิชีีวติการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลาง
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เมอืงทีม่คีวามส าคญัต่อวถิชีีวติของชาวเมอืง ซึ่งที่น่ีท่านจะไดส้มัผสักบัวถิีชีวติของคนทอ้งถิ่นอย่างเป็นกนัเอง พรอ้มช็อปป้ิง

ของฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาหเ์รน และลิ้มรสอาหารพื้นเมอืงขนานแทท้ี่หาชิมที่ไหนไม่ไดใ้นโลกน้ี นอกจากที่น่ี

เท่านัน้!! 

  คํา่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั JUFFAIR GATE HOTEL ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง ผ่านชม Bahrain World Trade Center-สนามบินบาหเ์รน-จอรเ์จยี-ทบลิซิี-มหาวหิารศกัดิ์สทิธิ์ทบลิซิี- 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มเกบ็สมัภาระเช็ตเอา้ท ์

จากนัน้น าท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปดา้นนอก ตกึ Bahrain World Trade Center ศูนยก์ลางทางการเงนิของบาหเ์รนตึกคู่

ทีสู่งทีสุ่ดในประเทศบาหเ์รน ดว้ยระยะความสูงกว่า 240 เมตร  ซึ่งเป็นตกึทีเ่กิดจากการร่วมมอืของสถาปนิกจากท ัว่โลก และ

ทีส่  าคญัมนัยงัเป็นตกึแรกในโลกทีม่กีารน าเทคโนโลยกีงัหนัเชื่อมต่อเขา้กบัตวัอาคารอกีดว้ย  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน เพือ่น าท่านเดนิทางต่อไปยงั เมือง ทบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี 

10.20 น. บนิลดัฟ้าสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบนิ GULF AIR เที่ยวบนิที่ GF81 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

16.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตทิบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 3 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ เมืองTbilisi (ทบลิซิี) เมอืงหลวงของประเทศ ประเทศจอรเ์จีย (Georgia) ต ัง้อยู่บนจุดตดัระหว่างทวปียุโรปและ

เอเชีย ทางทศิตะวนัออกของทะเลด าในเทอืกเขาคอเคซสัตอนใต ้มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี ซึ่งภาษาจอรเ์จีย

ก็เป็นหน่ึงในภาษาเก่าแก่ทีสุ่ดในโลกที่ยงัมกีารใชก้นัอยู่ในปจัจุบนัอีกดว้ย เมืองTbilisi (ทบิลิซี) เมอืงหลวงของประเทศถูก

สรา้งโดยกษตัริย ์วาคตงั จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) เมือ่ครัง้คริสตว์รรษที ่5 หรือเมือ่ประมาณ 1,500 ปีก่อน เมอืง

น้ีถอืเป็นเสน้ทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหมอนัรุ่งเรืองในอดตี โดยมกีารผสมระหว่างความทนัสมยัและเอกลกัษณ์จากความเป็น

เมอืงยุคเก่าใหเ้ขา้กนัไดอ้ย่างลงตวั พรอ้มความเป็นเมอืงทีถู่กแทรกดว้ยธรรมชาตอิย่างสมบูรณ์แบบ จากนัน้น าท่านชม 

 มหาวิหารศกัดิ์สทิธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหน่ึงคือโบสถ ์Sameba เป็นโบสถห์ลกัของ

คริสตจกัรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยี อกีท ัง้ยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีม่ขีนาดใหญ่มากทีสุ่ดในแถบอ่าวเปอรเ์ซีย และ

มคีวามสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลกอกีดว้ย  

คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั  Pirimze Plaza Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่สาม ป้อม Ananuri Fortress-เมืองหบุเขา Stepantsminda-โบสถ ์Gregeti Trinity Church 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มเกบ็สมัภาระเช็ตเอา้ท ์

 น าท่านชม ป้อม Ananuri Fortress ถูกก่อสรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่13 เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่  านกัของขนุนางชัน้สูงในยุคสมยัหน่ึงที่

ส  าคญั และไดร่้วมเป็นหน่ึงในประวตัศิาสตรก์ารสูร้บมากมายทีเ่คยเกิดขึ้นในแถบพื้นทีแ่ห่งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการถูกเผาโดยขา้ศึก

เมือ่ปี 1739 หรือการแก่งแย่งบลัลงักข์องกษตัริยใ์นอดตี จนกระท ัง่มนัไดร้บัการบูรณะอีกครั้งในปี 2007 หลงัจากที่องคก์ร 

UNESCO ไดป้ระกาศใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกของโลก ทุกท่านยงัจะไดช้มววิอนัแสนสงบจากแม่น า้ Aragvi River ซึ่งไหลผ่าน

ปราสาทโบราณแห่งนี้  โดยการเดนิทางจะใชเ้วลาเพยีงแค่ 45 นาทจีากตวัเมอืงทบลิซิเิท่านัน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั 

เมืองแห่งหบุเขา Stepantsminda เมอืงขนาดเล็กทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศจอรเ์จีย  ต ัง้อยู่ในอาณาเขตของ

จงัหวดั Khevi โดยมภีมูปิระเทศทีถู่กโอบลอ้มไปดว้ยหุบเขาสเีขยีวขจี ต ัง้อยู่บนความสูง 1,740 เมตรจากระดบัน า้ทะเล และ

ยงัถูกตดัผ่านดว้ยแม่น า้ Terek Rivers เป็นเมอืงที่ขึ้นชื่อเรื่องความเงยีบสงบ บรรยากาศอนัปลอดโปร่ง มคีวามส าคญัต่อ

ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยี และเป็นหน่ึงในจดุมุ่งหมายของผูท้ีช่ื่นชอบการปีนเขาจากท ัว่โลก 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถขบัเคลือ่น 4 ลอ้ นัง่รถจิป๊ 4X4 1คนั ขึ้นไดป้ระมาณ 6 ท่านเท่านัน้  

เพือ่ขึ้นเขาไปชม โบสถ ์Gregeti Trinity Church ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเ้วลาราว 30 นาท ีสู่เนินเขา 

โบสถน้ี์ต ัง้กูกลางหุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัญาลกัษณ์ส  าคญัของประเทศ จอรเ์จีย โบสถค์ริสตนิ์กายจอรเ์จียนออร์ โธดอ็กซ์

เก่าแก่น้ี สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ ในปีศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาความสูง 2 ,170 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ดว้ย

ทวิทศันธ์รรมชาตทิีส่วยงามจงึเป็นจดุจนใจของนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศน้ี 

คํา่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Gudauri Hotel Loft ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่ เมืองกอรี่-พพิธิภณัฑ ์สตาลนิ-อพุลสิชิเค่-เมืองมิสเคดา้-ชมวิหารสเวติสเคอเวร-ีวิหารจวาร-ีชมโชว ์ระบําพื้นเมือง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มเกบ็สมัภาระเช็ตเอา้ท ์

น าท่านออกเดินทางสู่เมือง Tbilisi (ทบิลิซี) ระหว่างการเดินทาง น าท่านเดินทางสู่เมือง  กอรี่ Gori เป็นเมืองแห่ง

ประวตัศิาสตร ์เป็นที่รูจ้กักนัดวี่าเป็น บา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดตีเป็นผูป้กครอง

สหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีื่อเสยีง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมอืงกอรีแห่งน้ี 

น าท่านชม พพิธิภณัฑ ์สตาลนิ Joseph stalin museum สถานทีน่่าขนลุกในจอรเ์จียที่ยงัคงเป็นผูน้ าของลทัธิคอมมวินิสต์

เช่นพระเจา้ เป็นคลงัขอ้มลูหลกัของอาคารทีซ่บัซอ้นคอื หอศิลป์ ขนาดใหญ่ในรูปแบบ กอธิคของสตาลนิ เริ่มขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์   TBSGF01A GEORFIA BAHRAIN 6D5N MAY19-GF-W71 

2494 ในฐานะพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์ห่งลทัธสิงัคมนิยม แต่อย่างเหน็ไดช้ดัว่าต ัง้ใจจะเป็นอนุสรณ์แก่สตาลนิผูเ้สยีชีวติในปี 

พ.ศ. 2496 การจดัแสดงนิทรรศการถูกแบ่งออกเป็นหกโถง ตามล าดบัเวลาและมหีลายรายการที่ถูกตอ้งหรือถูกกล่าวหา

โดยสตาลนิรวมท ัง้เฟอรนิ์เจอรส์  านกังานของเขาผลงานส่วนตวัและของทีร่ะลกึทีเ่ขาท  าไวต้ลอดหลายปีที่ผ่านมา นอกจากน้ียงั

มภีาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่ายภาพวาดและบทความในหนงัสอืพมิพ์ การแสดงผลสรุปดว้ยหน่ึงในสบิสองชุดของ 

หนา้กาก แห่ง ความตาย ของสตาลนิถ่ายไม่นานหลงัจากที่เขาเสยีชีวติ น าท่านสู่ อพุลิสชิเค่ (ULISTSIKHECAVE) หน่ึงใน

เมอืงถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จยี มกีารต ัง้ถิ่นฐานในดนิแดนแถบน้ีกนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดตีช่วงยุคโบราณก่อนยุค

กลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถงึ ค.ศ.500 เมอืงน้ีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนา

และวฒันธรรม และช่วงที่เมอืงน้ีมคีวามเจริญสุดขดีคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกล

ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานที่มหีอ้งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเกน้ 

(Pagan) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึ่งเป็นลทัธิบูชาไฟ เป็นลทัธิของคนในแถบน้ีก่อนที่ศาสนาคริสตจ์ะเขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน 

และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ทีส่รา้งขึ้นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที ่9 จาก 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าทกุท่านเดนิทางสู่ เมืองมิสเคดา้ (Mtskheta) ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จียอายุ

กว่า 3,000 ปี ต ัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม.(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี และในอดตีเมอืงน้ีเคยเป็นเมอืง

หลวงของอาณาจกัรอเิบเรีย ซึ่วเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จยีในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถงึปี ค.ศ.500 องคก์ารยูเนสโก ได ้

ขึ้นทะเบยีน “โบราณสถานแห่งเมอืงมสิเคดา้ (HISTORICAL MONUMENT OF MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เมื่อปี 

ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคก์ารยูเนสโกไดขึ้นทะเบยีนโบราณสถานแห่งเมอืงมทิสเคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD 

HERITAGE SITE)  จากนัน้น าท่านเดินทางชม ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral)หรือ Samtavro 

monastery อารามจอรเ์จยีออรโ์ธดอ็กซ ์และส านกัแม่ชี ST.NINO ซึ่งสรา้งมาตัง้แต่ ศตวรรษที่ 4 โดยพระเจา้ MIRIAN ที ่

3 แห่งอาณาจกัรไอบเีรีย โบสถแ์ห่งนี้ ไดร้บัการบูรณะใหญ่ในศตวรรษที่ 11 ในสมยัพระเจา้ GIORGI ที่ 1 สถานที่น้ีเป็นที่ฝงั

พระศพของพระเจา้ MIRIAN ที ่1 และพระมเหสรีวมถงึนกับญุคนส าคญัของจอรเ์จีย สรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ชื่อ 

Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ท  าใหช้าวจอรเ์จียเปลี่ยนความเชื่อและหนัมา

นบัถอืศาสนาคริสต ์และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณ

ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

  น าท่านเดนิทางไปชมความงาม ที ่วหิารจวาร ีJvari monastery ตัง้อยู่บนยอดเขาหนิที่บรรจบกนัของ แม่น า้ Mtkvari และ 

Aragvi ซึ่งสามารถมองเหน็เมอืง Mtskheta ซึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของ อาณาจกัรแห่งไอบเีรียตามบญัชีด ัง้เดมิในสถานทีแ่ห่ง

น้ีในช่วงตน้ศตวรรษที ่4 นกับญุนีโญ ผูใ้หก้ าเนิดสตรีผูใ้หก้ าเนิดเครดติกบัการแปลงพระมหากษตัริย ์เมยีรท์ี ่3 ใหก้บั ศาสนา



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์   TBSGF01A GEORFIA BAHRAIN 6D5N MAY19-GF-W71 

คริสต ์สรา้งไมก้างเขนขนาดใหญ่บนไซตข์องวหิารนอกรีต ไมก้างเขนมรีายงานว่าสามารถท างานปาฏหิาริยไ์ดจ้ึงไดด้งึดูดผู ้

แสวงบญุจากท ัว่ทกุแห่ง คอเคซสั คริสตจกัรเลก็ ๆ ถูกสรา้งขึ้นทีเ่ศษไมค้รอสใน c.545 ชื่อ "โบสถเ์ลก็ ๆ แห่ง Jvari" 

อาคารปจัจุบนัหรือ "โบสถ์ใหญ่ของ Jvari" โดยท ัว่ไปถือไดว้่าถูกสรา้งขึ้นระหว่าง 590 และ 605 โดย Erismtavari 

Stepanoz I น่ีคอืพื้นฐานของ จารึก Jvari บนซุม้ซึ่งกล่าวถงึผูส้รา้งหลกัของโบสถ:์ Stephanos the patricius, Demetrius 

the hypatos และ Adarnase the hypatos ศาสตราจารย ์ไซริล Toumanoff ไม่เหน็ดว้ยกบัมมุมองน้ีระบุบุคคลเหล่าน้ี

เป็น Stepanoz II , Demetre (พีช่ายของ Stepanoz I) และ Adarnase II (บตุรของ Stepanoz II) ตามล าดบั 

คํา่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบาํพื้นเมือง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั  Pirimze Plaza Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หา้ ทบิลซิ-ีโบสถM์etekhi-ป้อมปราการนารกิาลา-โรงอาบน้ําแร่เก่าแก-่น้ําตก Dzveli Tbilisi-สะพานแห่งสนัติภาพ-รา้น

ไวน์พื้นเมือง-Sharden street- Rustaveli Flea market  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มเกบ็สมัภาระเช็ตเอา้ท ์

น าท่านชมตวัเมอืงทบลิซิ ีเมอืงทบลิซิเีดมิมชีื่อว่า “ทฟิลสิ” เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศจอรเ์จยี ต ัง้อยู่บนฝัง่

แม่น า้คูรา มอีาคารส  าคญัๆ หลายแห่ง เช่น พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตจิอรเ์จยี โรงละครโอเปร่า โรงละครสตัว ์มหาวหิารซาเม

บา พระราชวงัวอรอนตซ์อฟ เป็นตน้ ในยุคทีด่นิแดนแถบน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพโซเวยีต ทบลิซิีถูกจดัใหต้ิดอนัดบัหน่ึง

ในสีข่องเมอืงยอดนิยมของสหภาพโซเวยีตดว้ยจ านวนพพิธิภณัฑท์ีม่อียู่มากมาย จากนัน้น าท่านชม โบสถ ์Metekhi Church 

โบสถน้ี์ปรากฏเป็นภาพในโปสตก์ารด์มากทีสุ่ดเพราะมจีดุเด่นคอื ต ัง้อยู่ตรงส่วนของหนา้ผาเหนือแม่น า้คูราและไม่ว่ามองจาก

ทางใดจะเหน็โบสถแ์ห่งนี้ เสมอ ที่น่ีท่านจะไดศึ้กษาประวตัิศาสตรด์ ัง้เดมิที่น่าสนใจของจอรเ์จีย ที่ซึ่งถูกสรา้งขึ้นโดยกษตัริย ์

‘Vakhtang I Gorgasali’ เมือ่ราวยุคศตวรรษที ่12 เพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการส  าหรบัป้องกนัเมอืงจากขา้ศึก แมว้่าสถานที่แห่งน้ี

จะผ่านประสบการณ์รา้ยๆ ในอดตีมาอย่างโชกโชน แต่ปจัจุบนัมนัไดก้ลายเป็นย่านเมอืงเก่าแห่งประวตัิศาสตรจ์อรเ์จีย ที่ต ัง้

ตระหง่านอยู่บนหุบเขา พรอ้มสถาปตัยกรรมสิ่งก่อสรา้งที่ยงัหลงเหลอือยู่จากยุคโบราณใหคุ้ณไดเ้ขา้ไปสมัผสั และน าชม

อนุสาวรียก์ษตัริยว์าคตงัจอรก์าซาล ีอดตีกษตัริยผู์ส้รา้งเมอืง จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress  

ป้อมปราการเก่าแก่ทีต่ ัง้ตระหงา่นอยู่เหนือตวัเมอืงทบลิซิี สามารถมองเหน็ตวัเมอืงท ัง้เมอืงไดจ้ากป้อมปราการแห่งน้ี เริ่มสรา้ง

ขึ้นต ัง้แต่ช่วงศตวรรษที่ 4 โดยเริ่มจากการใชเ้ป็นป้อมสงัเกตการณ์เพื่อการปกป้องดนิแดนและขยายอาณาเขตของป้อมมา

เรื่อยๆ นบัเป็นป้อมทีม่คีวามแขง็แกร่งทีสุ่ดแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหม เคยไดร้บัความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่เมื่อ

ปี ค.ศ. 1827 และยงัคงเหลอืสภาพความเสยีหายเอาไวใ้หเ้หน็ ในบริเวณดา้นล่างของป้อมปราการมอีาคารส  าคญัอีกแห่งคือ

โบสถ ์St.Nicholas ที่เพิ่งสรา้งขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1996-1997 แทนที่ของเดมิที่สรา้งขึ้นต ัง้แต่ช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 13 แต่

ไดร้บัความเสยีหายจากเหตเุพลงิไหม ้ชม ย่านเมอืงเก่าทบลิซิ ีทีม่สีถาปตัยกรรมสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ จากนัน้ ชม โรงอาบ
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น้ําแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่น่ีมชีื่อเสยีงในเรื่องบ่อน า้รอ้นก ามะถนัธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) น าท่านชม 

น้ําตก Dzveli Tbilisi Sulphur Waterfall สถานทีท่ีน่่าแปลกใจทีน่่าสนใจในใจกลางเมอืงทบลิซิิ มนี า้ตกอีกแห่งหน่ึงอยู่ใน

สวนพฤกษศาสตร ์แหล่งน า้ธรรมชาตทิีไ่หลลงมาจากหนา้ผาสูง ท่านจะไดเ้ปิดประสบการใ์หม่ โดยการเดนิในหุบเขา้เลก็ๆตาม

ขอบ เหนือบา้นเก่าสองและสามชัน้ทีม่รีะเบยีงทีส่วยงาม  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้น าทุกท่าน สู่ สะพานแห่งสนัติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหน่ึงงานสถาปตัยกรรมที่น่าสนใจในเมอืง 

Tbilisi ออกแบบโดย สถาปคันิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาวที่ 150 เมตร ลกัษณะการ

ออกแบบร่วมสมยั เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งที่อิตาล ีและน าเขา้

มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพือ่เขา้มาติดต ัง้ในเมอืง Tbilisi ที่ต ัง้นัน้อยู่บนแม่น า้ Mtkvari River สามารถมองเหน็ไดห้ลาย

มมุจากในเมอืง และยงัม ีilluminating ที่จะแสดงแสงสจีากไฟ LED ที่ติดตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 นาทก่ีอนที่พระ

อาทติยจ์ะลบัขอบฟ้า จากนัน้น าทกุท่าน รา้นไวนพ์ื้นเมือง ใหท้่านไดท้ดลองชิม ไวน ์ซึ่งประเทศจอรเ์จียเป็นแหล่งก าเนิดไวน์ 

ทีผ่ลติเครื่องดืม่มาอย่างนอ้ย 8,000 ปีทีน่ี่คุณสามารถลองท าไวนไ์ดท้ ัง้ในโรงงานและโรงงานขนาดเลก็ที่ครอบครวัเป็นเจา้ของ

ประเภทไวนแ์ตกต่างจากไวนแ์หง้กึ่งหวานและหวานขาวและแดง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ Sharden street เป็นถนนคนเดนิ

ย่านเมอืงเก่าที่จะเป็นแหล่งรวมของรา้นอาหารพื้นเมอืง รา้นกาแฟ มากดว้ยผูค้นพื้นเมอืงและนกัท่องเที่ยว บริเวณน้ีจะมี

บา้นเมอืงเก่าในแบบทบลิิซีที่โดดเด่น นอกจากดา้นอาหารแลว้ยงัมีพ่อคา้แม่คา้น าสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย รวมท ัง้

ศิลปกรรมจากฝืมอืที่สทอ้นถึงศิลปะแบบจอรเ์จียแท ้ๆ อีกดว้ย และดว้ยประเทศน้ี เป็นชาวคริสตท์  าใหศิ้ลปะส่วนใหญ่มกีาร

สรา้งสรรคใ์หเ้ป็นรูปไมก้างเขน หรือไม่ก็เครื่องหมายกากบาทรวมอยู่ดว้ย  น าท่านเดนิทางเลอืกซื้อสนิคา้ ที่ถนนคนเดิน 

Rustaveli Flea market เป็นถนนทีม่สีนิคา้มากมาย อาทขิองทีร่ะลดึ ของฝาก สนิคา้หลายหลายประเภท ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง 

โดยบริเวณน้ีจะมรีา้นอาหารชื่อดงัคอื Samikitno ทีเ่ปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง โดยดา้นหนา้ของรา้นจะมป้ีาย I love Tbilisi 

ทีเ่หมอืนเป็น Landmark ส าหรบัการถ่ายภาพของนกัท่องเทีย่ว 

คํา่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั  Pirimze Plaza Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก จอรเ์จยี-บาหเ์รน-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) 

เชา้ น าท่านออกเดนิทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาตทิบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี 

06.20 น.  บนิลดัฟ้าสู่ บาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF84 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง  

08.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน  จากนัน้ใหท้่านเปลีย่นเทีย่วบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
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09.05 น. เดนิทางต่อเครื่อง เพือ่กลบัสู่ประเทศไทยออกเดนิทาง โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF150 (บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาท ี 

19.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไข 

 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 5 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

จอรเ์จยี+บาหเ์รน เที่ยวฟิน สุดคุม้ เที่ยวสองประเทศ 6 วนั 5 คนื-GF 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 
พกัเดี่ยว 

5-10 ธ.ค.61 (วนัพ่อ,วนัรฐัธรรมนูญ) 46,900 46,900 45,900 29,900 7,900 

19-24 ธ.ค.61 46,900 46,900 45,900 29,900 7,900 

30 ม.ค. – 4 ก.พ.62 46,900 46,900 45,900 29,900 7,900 

13-18 ก.พ.62 46,900 46,900 45,900 29,900 7,900 

13-18 มี.ค.62 46,900 46,900 45,900 29,900 7,900 

20-25 มี.ค.62 46,900 46,900 45,900 29,900 7,900 

27 มี.ค.-1 เม.ย.62 47,900 47,900 46,900 30,900 7,900 

3-8 เม.ย.62 (วนัจกัรี) 48,900 48,900 47,900 31,900 8,900 

10-15 เม.ย.62 (วนัสงกรานต)์ 51,900 51,900 50,900 33,900 8,900 

1-6 พ.ค.62 (วนัแรงงาน) 48,900 48,900 47,900 31,900 8,900 
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 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกิน 30 กก. 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบัน้ําหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว ้15 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 54 USD/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมดก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

ยกเลกิการเดินทางของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 
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3.เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 21 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์50% 

3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 1-7 วนั เกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

เท่านั้น อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสดุสมบูรณ์ 

2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์ูงสดุของลูกคา้สว่นมาก

เป็นสาํคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 

4.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิาร

ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน้ํามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา

แลกเปลี่ยนไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

6. ตัว๋เครื่องบนิน้ี ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มคณะทวัรเ์ท่านั้น ไม่สามารถเดินทางก่อนและกลบัหลงัได ้หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้ม

คณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

7.ค่าบรกิารที่ท่านชําระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้
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8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบรกิารนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ์ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ 25 ท่านรวมในคณะตามที่กาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่กําหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง 15-19 

ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 4,000 บาท และในกรณีทีม่ีผูเ้ดินทาง 20-24 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท  

11.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย 

และ อืน่ ๆ ที่เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดม้ีสว่นรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํ

ดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลือกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ย

ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้ อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

15.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบิน สายการบนิ บรษิทั

ขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึ้นทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
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19.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

23. ระดบัของโรงแรม 4-5 ดาว ที่ระบไุวใ้นโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทยีบเท่ากบัมาตรฐาน 4-5 ดาว สากล ระดบัของ

โรงแรมที่ระบนุั้นเป็นการจดัอนัดบัของการท่องเที่ยวประเทศจอรเ์จยี 

 


