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

al Bahrain)-ชอ้ปป้ิงตลาดพื้นเมือง Manama Souq 

08.00 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 

เน่ืองจากกระเป๋าใบใหญ่จะท าการ  Check Through ไปยงัปลายทางประเทศจอรเ์จยี  

 

เที่ยวบนิขาไปและขากลบั มีการเปลี่ยนแปลงเวลาโดยประมาณ เป็นการเปลี่ยนแปลงตามตารางบนิ 

ของแต่ละเดือนแต่ละซีซัน่  ก่อนท าการออกตัว๋ภายในทกุคร ัง้  กรุณาเชคกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิทั ตามวนัที่ ที่ลูกคา้เดินทาง 

 

11.00/11.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่ บาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF153 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาท ี

14.35 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น า

ท่านชม มสัยิด Al Fateh หน่ึงในมสัยิดที่ขึ้นชื่อว่ามขีนาดใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ที่ถูกต ัง้ชื่อตามกษตัริยผู์ส้รา้ง

เมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปตัยกรรมที่ถูกสรา้งขึ้นในปี 1987 และเป็นมสัยดิทีถู่กตกแต่งดว้ยวสัดุช ัน้เลศิทีร่วบรวม

มาจากท ัว่โลก อาทเิช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื้นจากอติาล ี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแ้ต่ประตูไมสุ้ดอลงัการทีท่  าจากอินเดยี 

ซึ่งนอกจากจะเป็นมสัยิดที่เป็นจุดศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี 2006 มสัยิดแห่งน้ียงัถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมดุ

แห่งชาตอิกีดว้ย***ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเขา้ชมดา้นในมสัยิดในกรณีที่มีการท าพธิีทางศาสนา หรอืมีประกาศหา้มเขา้ชม

ภายในมสัยดิ เป็นการถ่ายรูปชมรอบมสัยดิดา้นนอกแทน***  

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

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

ศกัราช ซึ่งในอดตีมนัเคยเป็นท ัง้ที่พ  านกัของกษตัริย ์ป้อมปราการส  าหรบัป้องกนัเมอืงจากขา้ศึก และยงัเป็นสถานที่ๆ ชาวสุ

เมเรี่ยนเชื่อว่าเป็นจดุนดัพบเพื่อเขา้ถงึพระเจา้ และที่ป้อมปราการแห่งน้ีท่านจะไดเ้หน็ความน่ามหศัจรรยใ์จของภูมปิญัญาใน

การก่อสรา้งป้อมปราการขึ้นมาจากหนิจนมคีวามแขง็แกร่งมานานนบัพนัปีที่แมแ้ต่นกัโบราณคดกี็ยงัหาค าตอบที่แน่ชดัไม่ได  ้

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

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

เพื่อเป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่ส  าคญัและแหล่งจบัจ่ายของทอ้งถิ่น สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1945 
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และไดร้บัการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 

เพื่อปรับเปลี่ยนใหม้ีรูปร่างเป็นสถาปตัยกรรม

อิสลามมากขึ้น จากนัน้เราจะพาท่านไปเปิดประตู

สู่วฒันธรรมวถิีชีวติการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที่ 

ตลาดพื้ นเมือง Manama Souq ตลาดขนาด

ใหญ่ใจกลางเมอืงที่มคีวามส าคญัต่อวถิีชีวติของ

ชาวเมือง ซึ่งที่น่ีท่านจะไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของ

คนทอ้งถิ่นอย่างเป็นกันเอง พรอ้มช็อปป้ิงของ

ฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาหเ์รน และ

ลิ้มรสอาหารพื้นเมอืงขนานแทท้ีห่าชิมทีไ่หนไม่ไดใ้นโลกน้ี นอกจากทีน่ี่เท่านัน้!! 

  ค า่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน 

 

วนัที่สอง บาหเ์รน – ทบลิซิี่ – ป้อมอนานูรี่ - เมืองคาซเกบี้  - โบสถเ์กอรเ์กตี้  – ทบิลซิี่ 

01.45 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงทบลิซิี่ ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF031 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน 

เครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาท ี

05.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตทิบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิ่ นชา้กว่าไทย 3 ช.ม .กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิ่ นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

น าท่ านเดินทางสู่  เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ 

(Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาด

ใหญ่แห่งหน่ึงของทวีปยุ โรป  มีความยาว

ประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเสน้กั้นพรมแดน

ระหว่าง รสัเซยีและจอรเ์จยี ระหว่างทางใหท้่าน

ไดช้มป้อมอนานูร ี ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสรา้ง

ขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของ

ซากก าแพงที่ลอ้มรอบป้อมปราการแห่งน้ีไว ้

เปรียบเสมอืนม่านที่ซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัที่ต ัง้อยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิ้น ภายในยงัม ีหอคอย

ทรงสี่เหลีย่มใหญ่ที่ต ัง้ตระหง่าน จากมมุสูงของป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali) 

และชื่นชมทศันียภาพทวิทศัน ์ของภเูขาลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้  
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองคาซเบกี้  (KAZBEGI) เป็นเมืองเล็กๆที่ต ัง้อยู่ตามริม ฝัง่แม่น า้เทอร์กี้ที่มีความยาว

ประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความสูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมอีุณหภูม ิอยู่ปานกลางที่ 

14.5 องศา ในฤดูหนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน อุณหภูมทิี่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึ่งเป็นเดอืนที่หนาวเย็น

ที่สุด น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที ่14 มอีีก

ชื่อเรียกกนัว่า ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ชื่อทีเ่รียกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิ์แห่งน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีต ัง้อยู่ริมฝัง่ขวา

ของ แม่น า้ชคเฮรี อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี้  (การเดนิทางมายงัสถานที่แห่งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในกรณีที่ฝนตกหนกั

หรือถนนถูกปิดกัน้ดว้ยหมิะทีป่กคลุมอยู่ ท  าใหก้ารเดนิทางอาจจะเป็นอปุสรรคได ้ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่

เขา้ชมตรมความเหมาะสม) จากนัน้น าท่านออกเดนิทางกลบัสู่ เมืองทบลิซิี  

ค า่     รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Riverside Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม ทบิลซิี่ - กอรี่ - พพิธิภณัฑส์ตาลนิ – อพุลสิชิเค่ – รา้นไวน์ทอ้งถิน่ -  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยงั กรุงทบลิซิี (TBILISI) ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้คูรา ในภาษาทอ้งถิ่นบางครัง้ถูกอา้งถงึในชื่อว่า ตฟิลสิ 

ประชากรของเมอืงน้ีมคีวามหลากหลาย เพราะเมอืงน้ีเป็นทีอ่ยู่ของผูค้นต่างวฒันธรรม ต่างศาสนา และต่างชาตพินัธุม์าชา้นาน 

(ระยะทางประมาณ 80 กม.)  น าท่านเดนิทางสู่เมอืง กอรี่ Gori เป็นเมอืงแห่งประวตัิศาสตร ์เป็นที่รูจ้กักนัดวี่าเป็น บา้นเกิด

ของ “โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 

และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งน้ี น าท่านชม พิพิธภณัฑ ์สตาลิน Joseph stalin 
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museum ผู ้น า ข องล ัทธิคอมมิว นิสต์  เ ป็ น

คลงัขอ้มูลหลกัของอาคารที่ซบัซอ้นคือ หอศิลป์ 

ขนาดใหญ่ในรูปแบบ กอธิคของสตาลนิ เริ่มขึ้น

เ มื่ อ ปี พ .  ศ .  2 4 9 4  ใ น ฐ า น ะ พิพิ ธ ภ ัณฑ์

ประวตัิศาสตรแ์ห่งลทัธิสงัคมนิยม แต่อย่างเหน็

ไดช้ดัว่าต ัง้ใจจะเป็นอนุสรณ์แก่สตาลนิผูเ้สยีชีวติ

ในปี พ.ศ. 2496 การจดัแสดงนิทรรศการถูกแบ่ง

ออกเป็นหกโถง ตามล าดบัเวลาและมีหลาย

รายการทีถู่กตอ้งหรือถูกกล่าวหาโดยสตาลินรวม

ท ัง้เฟอร์นิเจอร์ส  านกังานของเขาผลงานส่วนตวั

และของทีร่ะลกึทีเ่ขาท  าไวต้ลอดหลายปีทีผ่่านมา นอกจากน้ียงัมภีาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่ายภาพวาดและบทความ

ในหนงัสอืพมิพ ์การแสดงผลสรุปดว้ยหน่ึงในสบิสองชุดของ หนา้กาก แห่ง ความตาย ของสตาลนิถ่ายไม่นานหลงัจากทีเ่ขา

เสยีชีวติ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านสู่ อพุลิสชิเค่ (Ulistsikhe Cave) 

หนึ่งในเมอืงถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จยี มกีารต ัง้ถิ่นฐานใน

ดินแดนแถบน้ีกนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ใน

อดตีช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and 

Late Antique periods) ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล 

ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและ

วฒันธรรม และช่วงที่เมอืงน้ีมคีวามเจริญสุดขีดคือ 

ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดย

ชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูก

ปล่อยใหเ้ป็นเมืองรา้งไป ท่านจะไดพ้บกับศาสน

สถานที่มหีอ้งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นที่ประกอบพธิีกรรมซึ่งเป็นลทัธิบูชาไฟ เป็นลทัธิของคนในแถบน้ี

ก่อนที่ศาสนาคริสตจ์ะเขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ที่สรา้งขึ้นในช่วง

คริสตศ์ตวรรษที ่9 จากนัน้น าทกุท่าน รา้นไวนพ์ื้นเมือง ใหท้่านไดท้ดลองชิม ไวน ์ซึ่งประเทศจอรเ์จยีเป็นแหล่งก าเนิดไวน ์ที่

ผลติเครื่องดื่มมาอย่างนอ้ย 8,000 ปีที่น่ีคุณสามารถลองท าไวนไ์ดท้ ัง้ในโรงงานและโรงงานขนาดเลก็ทีค่รอบครวัเป็นเจา้ของ

ประเภทไวนแ์ตกต่างจากไวนแ์หง้กึ่งหวานและหวานขาวและแดง  

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบ าพื้นเมือง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Riverside Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่สี ่  เมืองมิสเคดา้-วิหารสเวติสเคอเวร ี– วิหารจวาร ี- โบสถ ์Metekhi Church - ป้อมนารกิาล่า - โรงอาบน ้ าแร่ – สะพาน

สนัติภาพ - Rustaveli Flea market 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จีย เมอืงมสิเคตา้เป็นเมอืงที่เก่าแก่

ที่สุดของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ต ัง้อยู่ห่างจาก

กรุงทบลิซิี ประมาณ 25 กม. ในอดตีเมอืงน้ีเคย

เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย และเป็น

ราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อน

คริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนน้ีไม่มอีะไรจาก

สมยันัน้หลงเหลอือยู่แลว้ ศาสนาคริสตไ์ดเ้ขา้มา

เผยแผ่ในเมือง น้ีในช่วงศตวรรษที่  4 ต่อมา

องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีน โบราณสถานแห่ง

เ มื อ ง มิ ส เ ค ต ้า  (Historical monument of 

Mtskheta) เ ป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 

จ า ก นั้ น ท่ า น ช ม  วิ ห า ร ส เ ว ติ ส เ ค อ เ ว รี  

(Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งค าว่า sveti หมายถึง "เสา" และ tskhoveli หมายถึง "ชีวติ" เรียกง่ายๆรวมกนัก็คือวหิาร

เสามชีีวติ สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์ห่งน้ีถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่ศกัดิ์สทิธิ์ที่สุดของจอรเ์จยี สรา้งขึ้นโดยสถาปนิก

ชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่  าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบั

ถือศาสนาคริสต ์ น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงที่ส  าคญั เป็นเสน้ทางส  าหรบัใชใ้นดา้นการทหารที่เรียกว่า Georgian 

Military Highway สรา้งขึ้นโดยสหภาพโซเวยีตสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ ภายใตก้ารปกครองส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภูมภิาค

แห่งนี้   

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากนัน้น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองทบิลิซี น าท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อม

ปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชูริส ทซเิค และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศ์

อูมยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี และต่อมาในสมยัของกษตัริย ์ เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม ้กีารสรา้งเพิ่มเติม

ขึ้นอกี ซึ่งต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมคีวามหมายว่า 

ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress) น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church) โบสถท์ี่มีประวตัิศาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืง

ของทบลิซิ ีต ัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาของแม่น า้มทวารี เป็นโบสถห์นึ่งทีส่รา้งอยู่ในบริเวณที่มปีระชากรอาศยัอยู่ ซึ่งเป็นประเพณี
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โบราณที่มมีาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ที่ 1 แห่งจอรก์าซาล ีไดสร้า้งป้อมและโบสถไ์วท้ี่บริเวณนี้  ต่อมาในปี ค.ศ.1278 -1284 

จากนัน้ชม โรงอาบน ้ าแร่เก่าแก่ (Bath Houses) ที่น่ีมีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน า้รอ้นก ามะถนัธรรมชาติ (Sulphur Spring 

Water) จากนัน้น าทุกท่าน สู่ สะพานแห่งสนัติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหน่ึงงานสถาปตัยกรรมที่น่าสนใจใน

เมอืง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปคันิกชาวอติาเลืย่นชื่อ Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาวที ่150 เมตร ลกัษณะการ

ออกแบบร่วมสมยั เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งทีอ่ติาล ีและน าเขา้

มาโดยรถบรรทุก 200 คนั เพื่อเขา้มาติดต ัง้ในเมอืง Tbilisi ที่ต ัง้นัน้อยู่บนแม่น า้ Mtkvari River สามารถมองเหน็ไดห้ลาย

มมุจากในเมอืง และยงัม ีilluminating ที่จะแสดงแสงสจีากไฟ LED ที่ติดตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 นาทก่ีอนที่พระ

อาทติยจ์ะลบัขอบฟ้า จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนคนเดนิ Rustaveli Flea market เป็นถนนทีม่สีนิคา้มากมาย อาทิ

ของที่ระลดึ ของฝาก สนิคา้หลายหลายประเภท ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง โดยบริเวณน้ีจะมรีา้นอาหารชื่อดงัคือ Samikitno ที่เปิด

ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง โดยดา้นหนา้ของรา้นจะมีป้าย I love Tbilisi ที่เหมือนเป็น Landmark ส าหรบัการถ่ายภาพของ

นกัท่องเทีย่ว 

ค า่     รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Riverside Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้  มหาวิหารศกัดิ์สทิธิ์ทบิลซิี - รา้นของฝาก - ทบลิซิี่ - บาหเ์รน - กรุงเทพ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม มหาวิหารศกัดิ์สทิธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity 

Cathedral of Tbilisi) หรื อ อี ก ชื่ อ ห น่ึ ง คื อ โ บ ส ถ์  

Sameba เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออร์ทอดอกซ์

จอรเ์จยี อกีท ัง้ยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิง่ก่อสรา้งทางศาสนาที่มี

ขนาดใหญ่มากทีสุ่ดในแถบอ่าวเปอรเ์ซยี และมคีวามสูง

เป็นอนัดบั 3 ของโลกอกีดว้ยกน้ จากนัน้น าท่านแวะชม

เลอืกซื้อของฝาก ณ รา้นสนิคา้ของฝากทอ้งถิ่น  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย   สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาติทบลิซิี 

16.10 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ กลัฟ์แอร ์(GF) เทีย่วบนิที ่GF 034  

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงมานาม่า ประเทศบาหเ์รน เพือ่เปลีย่นเครื่อง 

22.20 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ กลัฟ์แอร ์(GF) เทีย่วบนิที ่GF 152 

วนัที่หก  กรุงเทพ  

08.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงือ่นไขการใหบ้ริการ 

 

บาหเ์รน จอรเ์จยี ทวัรเ์ดียว เที่ยวสองประเทศ 

6 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ กลัฟ์ แอร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งล

ะ2-3ท่าน 

 

เด็กอายุไม่เกนิ12

ปีเสริมเตียง 

 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี 

ไม่เสริมเตียง 

 

ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน 

 
พกัเดี่ยว 

28 ก.ค. – 03 ส.ค. 62 34,990 34,990 34,990 ไม่รบัจอยแลนด ์ 5,900 

11 – 17 ส.ค. 62 36,990 36,990 36,990 ไม่รบัจอยแลนด ์ 5,900 

13 – 19 ต.ค. 62 36,990 36,990 36,990 ไม่รบัจอยแลนด ์ 5,900 

20 – 26 ต.ค. 62 34,990 34,990 34,990 ไม่รบัจอยแลนด ์ 5,900 

 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 23 กก. จ ากดัท่านละ 1 ใบ 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคมุของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้23 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 54 USD /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์18 USD  

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 
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2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

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

2.ในกรณีทีท่างประเทศจอรเ์จยี หรือ ประเทศ อารเ์มเนีย ส ัง่ใหม้กีารระงบัการใหว้ซ่ีาา ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการเพิม่เตมิตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง เพือ่ด  าเนินการขอวซ่ีาโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซ่ีา 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท  าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

9.ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 
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13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

 
 


