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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภมิู) – บาหเ์รน – มสัยดิAl Fateh – ป้อมปราการบาหเ์รน Qal’at al–Bahrain – ประตูสู่บาหเ์รน 

(Bab al Bahrain) – ชอ้ปป้ิงตลาดพื้นเมือง Manama Souq 

08.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมิู บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ

สายการบนิ GULF AIR (GF) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

หมายเหตุ เพือ่ความสะดวกสูงสุด และเป็นไปตามกฎของสายการบนิ GULF AIR ใหท่้านจดักระเป๋าสมัภาระใบเลก็ออกมา 1 ชุด 

ส าหรบัพกัคา้งคนืที่บาหเ์รน  เน่ืองจากกระเป๋าใบใหญ่จะท าการ  Check Through ไปยงัปลายทางประเทศจอรเ์จยี  

 

เที่ยวบนิขาไปและขากลบั มีการเปลี่ยนแปลงเวลาโดยประมาณ เป็นการเปลี่ยนแปลงตามตารางบนิ 

ของแต่ละเดือนแต่ละซีซ ัน่  กอ่นท าการออกตัว๋ภายในทกุคร ัง้  กรุณาเชคกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิทั ตามวนัที่ ที่ลูกคา้เดินทาง 

 

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

ประมาณ 6 ช ัว่โมง 45 นาท ี

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

เป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น า

ท่านเขา้ชม มสัยดิ Al Fateh หน่ึงในมสัยดิทีข่ึ้นชื่อว่ามขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ทีถ่กูต ัง้ชื่อตามกษตัริยผู์ส้รา้ง

เมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปตัยกรรมที่ถูกสรา้งขึ้นในปี 1987 และเป็นมสัยดิที่ถูกตกแต่งดว้ยวสัดุช ัน้เลศิที่รวบรวม

มาจากท ัว่โลก อาทเิช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแ้ต่ประตูไมสุ้ดอลงัการที่ท  าจากอินเดีย 

ซึ่งนอกจากจะเป็นมสัยดิที่เป็นจุดศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี 2006 มสัยดิแห่งน้ียงัถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมดุ

แห่งชาตอิกีดว้ย ***ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเขา้ชมดา้นในมสัยิดในกรณีที่มีการท าพธีิทางศาสนา หรอืมีประกาศหา้มเขา้ชม

ภายในมสัยดิ เป็นการถา่ยรูปชมรอบมสัยิดดา้นนอกแทน***  

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

อีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นกัโบราณคดีคาดว่ามนัถูกสรา้งขึ้นมาตัง้แต่ช่วง 2,300 ปี ก่อนคริสต

ศกัราช ซึ่งในอดีตมนัเคยเป็นท ัง้ที่พ  านกัของกษตัริย ์ป้อมปราการส าหรบัป้องกนัเมอืงจากขา้ศึก และยงัเป็นสถานที่ๆ ชาวสุ

เมเรี่ยนเชื่อว่าเป็นจุดนดัพบเพื่อเขา้ถงึพระเจา้ และที่ป้อมปราการแห่งน้ีท่านจะไดเ้หน็ความน่ามหศัจรรยใ์จของภูมปิญัญาใน

การก่อสรา้งป้อมปราการขึ้นมาจากหินจนมคีวามแขง็แกร่งมานานนบัพนัปีที่แมแ้ต่นกัโบราณคดีก็ยงัหาค าตอบที่แน่ชดัไม่ได ้ 

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

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้ชม ประตูสูบ่าหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ทีป่รกึษาเจา้ผูค้รอง

รฐับาหเ์รนเพื่อเป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่ส  าคญัและแหล่งจบัจ่ายของทอ้งถิ่น  สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อ 

ค.ศ. 1945 และไดร้บัการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรบัเปลี่ยนใหม้ีรูปร่างเป็นสถาปตัยกรรมอิสลามมากขึ้น 
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จากนัน้เราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วฒันธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที่  ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาด

ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงที่มคีวามส าคญัต่อวิถีชีวิตของชาวเมอืง ซึ่งที่น่ีท่านจะไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของคนทอ้งถิ่นอย่างเป็น

กนัเอง พรอ้มช็อปป้ิงของฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาหเ์รน และลิ้มรสอาหารพื้นเมอืงขนานแทท้ี่หาชมิที่ไหนไมไ่ดใ้น

โลกน้ี นอกจากทีน่ี่เท่านัน้!! 

  ค า่     บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Juffair Gate Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สอง บาหเ์รน – ทบลิซิี่ – เมืองกอรี ่– อพุลสิชิเค่ – ถ ้าอพุลสิชิเค ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปดา้นนอก ตกึ Bahrain World Trade Center ศูนยก์ลางทางการเงนิของบาหเ์รนตึกคู่

ทีสู่งทีสุ่ดในประเทศบาหเ์รน ดว้ยระยะความสูงกว่า 240 เมตร  ซึง่เป็นตกึที่เกิดจากการร่วมมอืของสถาปนิกจากท ัว่โลก และ

ทีส่  าคญัมนัยงัเป็นตกึแรกในโลกทีม่กีารน าเทคโนโลยกีงัหนัเชื่อมต่อเขา้กบัตวัอาคารอีกดว้ย  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน 

10.20 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงทบลิซิี่ ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF082 (บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบน 

เครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 20 นาท ี

14.25 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าไทย 3 ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่าน

เขา้ชมประวตัิศาสตรข์องมนุษยชาติที่ อพุลิสชิเค่ (Ulistsikhe Cave) หน่ึงในเมอืงถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มกีารตัง้ถิ่นฐานใน

ดินแดนแถบน้ีกนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique 

periods) ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมอืงน้ีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงที่เมอืงน้ี มคีวาม

เจริญสุดขดีคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถงึ 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให ้

เป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานที่มหีอ้งโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็น

ลทัธิบูชาไฟ เป็นลทัธิของคนในแถบน้ีก่อนที่ศาสนาคริสตจ์ะเขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์

เก่าแก่ของชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึ้นในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่9 

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Riverside Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม ทบิลซิี่ – ซาดาโคล – อารเ์มเนีย – โบสถฮ์คัพทั – เมอืงดีลจีาน – ทะเลสาบเซวาน – วหิารเซวาน – กรุงเยเรวาน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาโคล เพื่อเดินทางสู่ประเทศ

อารเ์มเนีย เมือ่ถงึด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทุกท่านตอ้งลงจากรถ 

เพือ่มาผ่านด่านและตรวจเอกสารขาออกจากอารเ์มเนีย เพือ่เขา้

ประเทศจอรเ์จยี โดยทกุท่านตอ้งน ากระเป๋าเดนิทางและสิง่ของ

ทุกอย่างลงจากรถ เพื่อผ่านการ X-ray และผ่านด่านการตรวจ

เอกสารคนเขา้เมือง ประเทศอาร์มีเนียเป็นประเทศที่ ไม่มี

ทางออกสู่ทะเล ตัง้อยู่ทางใตข้องเทือกเขาคอเคซสัและอยู่

ระหว่างทะเลด าก ับทะเลแคสเปียน โดยทางเหนือติดก ับ

ประเทศจอรเ์จียและอาเซอรไ์บจาน ทางใตต้ิดกบัประเทศอิหร่านและตุรกี อารเ์มเนีย หน่ึงในประเทศที่เขา้โดดเดี่ยวที่สุดใน

โลก ทีถ่งึแมว้่าจะมปีระเทศลอ้มรอบท ัง้สี่ดา้น แต่เน่ืองดว้ยภาวะสงครามละความขดัแยง้กบัประเทศโดยรอบ ปจัจบุนัการเดิน

ทางเขา้อารเ์มเนียจะเขา้ไดจ้ากทางฝัง่ประเทศจอรเ์จียเท่านัน้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมอืงฮคัพทั น าท่านเขา้ชม ฮคัพทั เป็น

อารามคริสตอ์ารเ์มเนีย หน่ึงในสาขาของคริสตอ์อโทดอ็กซ ์ทีก่่อต ัง้ขึ้นในศตวรรษที่ 10 ในสมยัราชวงศค์ลูริเคียน (Klurikain 

dynasty) ตวัอารามตัง้อยุ่ยอดเขาที่รายลอ้มดว้ยหมู่บา้นขนาดย่อมๆ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  เมอืงดีลจีานของจงัหวดัทาวุส 

ที่ต ัง้อยู่ทางดา้นเหนือของกรุงเยเรวาน อยู่ริม ทะเลสาบเซวาน ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ล  าดบัตน้ๆของโลก น าท่านชม

ทะเลสาบเซวาน จากนัน้น าท่านชมความงดงามของ วิหารเซวาน กลุ่มวหิารริมทะเลสาบที่มอีายุเกือบหน่ึงพนัปี ต ัง้อยู่บริเวณ

คาบสมทุรของทะเลสาบเซวาน แต่เดิมนัน้ต ัง้อยู่ในบริเวณ

เกาะเลก็ๆ ในทะเลสาบ แต่หลงัจากการผนัน า้ในยุคสมยั

ของสตาลนิ ท าใหป้ริมาณน า้ลดลง เกาะเดมิจงึเชื่อมต่อกบั

แผ่นดินใหญ่โดยปริยาย โบสถแ์ห่งน้ีก็เช่นเดียวกบัโบสถ์

คริสตส์่วนมากในแถบทรานคอเคเซยี ที่จะต ัง้อยู่ห่างไกลฃ

จากชุมชน ท าใหใ้นบางคร ัง้หากไม่มกีารประกอบศาสนพิธี 

ตวัโบสถจ์ะเหมือนถูกทิ้ งรา้งท่ามกลางความโดดเดี่ยว 

จากนัน้น าท่านเดินทากลบัสู่ กรุงเยเรวาน  เมอืงหลวงของ

ประเทศอารเ์มเนีย เมอืงที่มปีระวตัิศาสตรย์าวนานถงึสีพ่นั

ปี  ในอดีตกรุงเยเรวานเป็นชุมทางส าคญัของเสน้ทางสายไหม ดงันัน้จึงมกีารสะสมเอกสารตน้ฉบบัของอารม์เีนียโบราณ กรีก 

จีน ญี่ปุ่ น ซเีรีย ฮีบรู โรมนั และเปอรเ์ซยีที่มค่ีาเอาไวม้ากมาย ปจัจุบนัเยเรวานมปีระชากรราว หน่ึงลา้นคน จากประชากรท ัว่

ประเทศ 3 ลา้นคนโดยประมาณ  

ค า่      บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Anil Plaza Hotel ระดบั4*หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่ กรุงเยเรวาน – เมอืงเอคิดไมอดัซิน – วิหารชวารท์น็อตส ์– กรุงเยเรวาน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่เมือง เอคิดไมอดัซิน เมืองส าคญัทางศาสนาของชาว

อาร์เมเนีย ถูกสรา้งขึ้นโดยนักบุญเกรกอรี่ในช่วงราว ศตวรรษที่ 3 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม วิหารเอคิดไมอดัซิน โบสถค์ริสตแ์ห่งแรกที่สรา้ง

ขึ้นในอารเ์มเนียและคาดการณ์กนัว่าเป็นวหิารทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก ในราว

ช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่3 ตวัโบสถส์รา้งขึ้นบนบรเิวนวดัของศาสนาทอ้งถิ่น 

สรา้งในยุคของกษตัริย ์ทีรีดาเทสที่ 3 แห่งอารเ์มเนีย ตวัวิหารไดร้บั

ความเสียหายจากสงครามหลายครัง้ ความพิเศษของโบสถแ์ห่งน้ีคือ 

ประตูขนาดใหญ่ท าดว้ยไมท้ี่มภีาพวาดเรื่องราวในศาสนาคริสต์ รวมท ัง้

ภาพวาดอนัวจิติรงดงามของเพดาน ชาวครสิตม์กัจะมาท าการแสวงบุญทีน่ี่อยู่เสมอ จากนัน้ชม โบราณสถานซวารท์น็อตส ์ชม

ผลงานสถาปตัยกรรมชัน้เอกจากการอุทิศตนเพื่อศาสนาของชาวคริสตใ์นยุคกลาง ตวัอาคารก่อสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 643 เพื่อ

เป็นการอทุศิแด่ นกับญุเกรกอรี่ แมว้่าปจัจบุนัโครงสรา้งส่วนใหญ่ของวหิารจะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ทว่าบรเิวณโดยรอบ

ยงัเหลอืวตัถโุบราณเป็นหลกัฐานส าหรบัความยิง่ใหญ่ในอดตีใหไ้ดช้ม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงเยเรวาน  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านอิสระชมสนิคา้พื้นเมอืง ณ ตลาด พาค ชูกา ตลาดทอ้งถิ่น

ในร่มชื่อดงั ภายใตโ้ครงสรา้งรูปโดมครึ่งวงกลมที่แกะสลกั

ลวดลายอย่างวจิิตรงดงาม จากนัน้น าท่านชม The Cascade  ซึ่ง

สิ่งก่อสรา้งที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน อุทยานทางศิลปะขนาดยกัษ ์

สรา้งเป็นบนัไดขนาดมหมึา 572 ข ัน้  ถกูสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่ง

ชยัชนะของโซเวยีตรสัเซยี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานไวน์อา

รารตั หน่ึงในโรงงานผลติบร ัน่ดรีะดบัแนวหนา้ของโลก เปิดกจิการ

มาตัง้แต่ปีค.ศ. 1887 สนิคา้เป็นที่ขึ้นชื่อจนถงึข ัน้ ประธานาธิบดีสหรฐัฯ ท่านหน่ึงคือ ธีโอดอร ์รูสเวลท ์ที่ฟนัธงว่า “ถา้จะดื่ม

บร ัน่ด ีกต็อ้งเป็นของอารเ์มเนียเท่านัน้” ชมพพิธิภณัฑข์องโรงงาน ชมข ัน้ตอนการผลติ ชมโรงบม่บร ัน่ดีดว้ยถงัไมโ้อก๊ จากนัน้

น าท่านชม จตัุรสั Republic Square  ชมความสวยงามของอาคารนีโอคลาสสกิสชีมพู บริเวณรอบ ๆ จตัุรสัมซีุม้แกะสลกัที่

น่าประทบัใจ ในช่วงหลงัจากพระอาทติยต์กดนินัน้ 

ค า่     รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Anil Plaza Hotel ระดบั4*หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่หา้  กรุงเยเรวาน – หบุเขาเอวาน – วหิารการน่ี์ – อารามเกก็ฮารด์ – เมอืงบากราทาเชน – ซาดาโคล – ทบิลซิี่  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านไปเที่ยวชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มคีวามสวยงามของหนา้ผาที่มีความสูงชนั และมี

แม่น า้อาซดัไหลผ่านท าใหเ้กดิบรรยากาศที่สวยงดงาม ใหท่้านไดถ้่ายภาพเก็บความประทบัใจ น าท่านชม วิหารการนี์ (Garni 

Temple) เมื่อประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของกษตัริยอ์ารเ์มเนีย  ปจัจุบนัยงัคงมสี

ถาปตัยากรรมหลงเหลอือยู่ ซากหอ้งสรงน า้(Royal Bath House)และอาคารรูปทรงกรีก ที่ถูกสรา้งขึ้นช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 1 

โดยกษตัรยิอ์ารเ์มเนียในสมยันัน้ ดา้นขา้งของวหิารทรงกรกีก็มซีากตอของโบสถค์ริสต ์ทีส่รา้งขึ้นเมือ่ครสิตวรรษที ่9 เหลอือยู่ 

ต่อมาวิหารแห่งน้ีถูกท าลายดว้ยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี 

ค.ศ. 1679 ส าหรบัอาคารที่พบเห็นอยู่ทุกวนัน้ี เพิ่งมา

ประกอบใหม่ในสมยัของสหภาพโซเวียตเมือ่ปี ค.ศ.1974 

น้ีเอง โดยใชเ้ศษซากปรกัหกัพงัของเก่าผสมกบัของใหม่ 

จึงดูสมบูรณ์อย่างที่เห็นในปจัจุบนั จากนั้นน าท่านชม 

วิหารเก๊กฮารด์ (Geghard Monastery) หน่ึงในความ

สวยงามของอารเ์มเนีย เพราะวิหารที่สรา้งอยู่ท่ามกลาง

เทือกเขาที่สวยงาม ยงัมสี่วนที่สรา้งโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ย ตวัอาคารของวิหารเกก๊ฮารด์น้ีถูกสรา้งขึ้นในช่วง

คริสตศตวรรษที่ 12-13 ใหท่้านไดช้มส่วนของหอ้งโถงของตวัโบสถท์ี่มกีารตดัหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลกัอย่างสวยงาม ที่ถูก

ตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยความศรทัธาในศาสนาครสิตอ์ย่างเตม็เป่ียม และยงัมวีหิารทีส่รา้งโดยการตดัหนิใหก้ลายเป็นหอ้งโถง 

และไดข้ึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 2000  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เป็นการเดนิทางขา้มพรมแดน โดยมเีมอืงชายแดนของอารเ์มเนีย

ซึง่อยู่ตดิกบัประเทศจอรเ์จยี จากนัน้เดนิทางต่อไปยงั เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) (ระยะทางประมาณ 100 กม.) ซึง่เป็น

เมอืงพรมแดนทีอ่ยู่ตดิกบัอารเ์มเนีย ตลอดการเดนิทางท่านจะไดช้มววิธรรมชาตอินัสวยงาม ของเทอืกเขาคอเคซสันอ้ยทีอ่ยู่

ระหว่างอารเ์มเนียและอาเซอรไ์บจาน (เมือ่ถงึด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทกุท่านตอ้งลงจากรถ เพือ่มาผ่านด่านและตรวจเอกสารขา

ออกจากอารเ์มเนีย เพือ่เขา้ประเทศจอรเ์จีย โดยทกุท่านตอ้งน ากระเป๋าเดนิทางและสิง่ของทกุอย่างลงจากรถ เพือ่ผ่านการ X-

ray และผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเขา้เมอืง) จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงั กรุงทบลิซิี (TBILISI) ตัง้อยู่ริมฝัง่แมน่ า้คูรา 

ในภาษาทอ้งถิน่บางคร ัง้ถูกอา้งถงึในชื่อว่า ตฟิลสิ ประชากรของเมอืงน้ีมคีวามหลากหลาย เพราะเมอืงน้ีเป็นทีอ่ยู่ของผูค้นต่าง

วฒันธรรม ต่างศาสนา และต่างชาตพินัธุม์าชา้นาน (ระยะทางประมาณ 80 กม.)  

ค า่     รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Anil Plaza Hotel ระดบั4* หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  เมอืงมิสเคดา้ – วิหารสเวติสเคอเวร ี– ป้อมอนานูรี ่– เมอืงคาซเกบี้  – โบสถเ์กอรเ์กตี้  – ทบิลซิี่  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



FT-TBS GF04V                     Page 7 of 14 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จีย เมอืงมสิเคตา้เป็นเมอืงที่เก่าแก่

ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ต ัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. ในอดตีเมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัร

อิเบเรีย และเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนน้ีไม่มอีะไรจากสมยันัน้

หลงเหลืออยู่แลว้ ศาสนาคริสต์ไดเ้ขา้มาเผยแผ่ในเมืองน้ีในช่วงศตวรรษที่ 4 ต่อมาองค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียน 

โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 จากนัน้ท่านชม 

วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่ง

ค าว่า sveti หมายถึง "เสา" และ tskhoveli หมายถึง 

"ชีวติ" เรียกง่ายๆรวมกนัก็คือวิหารเสามชีีวิต สรา้งราว

ศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งน้ีถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนา

ที่ศกัดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอรเ์จีย สรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาว

จอรเ์จีย มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกท ัง้

ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ท  าใหช้าวจอรเ์จียเปลี่ยนความเชื่อ

และหนัมานบัถือศาสนาคริสต์  น าท่านออกเดินทางไป
ตามทางหลวงที่ส  าคญั เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้น

การทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway สรา้งขึ้นโดยสหภาพโซเวียตสมยัที่จอรเ์จียตกอยู่ ภายใตก้ารปกครอง

ส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภูมภิาคแห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวที่จะน าท่านเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ (Greater 

Caucasus) เป็นเทอืกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของทวปียุโรป มคีวามยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเสน้ก ัน้พรมแดนระหว่าง 

รสัเซยีและจอรเ์จีย ระหว่างทางใหท่้านไดส้มัผสัความยิง่ใหญ่ของ ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถกู

สรา้งขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงที่ลอ้มรอบป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมอืนม่านที่ซ่อนเรน้

ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัที่ต ัง้อยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิ้น ภายในยงัมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ต ัง้

ตระหง่าน จากมมุสูงของป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali) และชื่นชมทศันียภาพ

ทวิทศัน ์ของภเูขาลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งน้ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากนั้นน า ท่านเดินทางต่อไปย ัง เ มืองคาซเบกี้  

(KAZBEGI) เป็นเมอืงเลก็ๆที่ต ัง้อยู่ตามริม ฝัง่แม่น า้

เทอรก์ี้ที่มคีวามยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บน

ความสูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 1,740 เมตร ใน

ฤดูรอ้นจะมอีุณหภูม ิอยู่ปานกลางที่ 14.5 องศา ใน

ฤดูหนาวมอีากาศเยน็และยาวนาน อณุหภมูทิีป่ระมาณ 

-5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็น

ที่สุด น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี้  

(Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นในราว
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ศตวรรษที่ 14 มอีีกชื่อเรียกกนัว่า ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกที่นิยมกนัของโบสถศ์กัดิ์แห่งน้ีสถานที่

แห่งน้ีต ัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของ แมน่ า้ชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี้ (การเดนิทางมายงัสถานทีแ่ห่งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศใน

กรณีที่ฝนตกหนกัหรือถนนถูกปิดกัน้ดว้ยหิมะที่ปกคลุมอยู่ ท าใหก้ารเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงสถานทีเ่ขา้ชมตรมความเหมาะสม) จากนัน้น าท่านออกเดนิทางกลบัสู่ เมืองทบลิซิี  

ค า่     รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Riverside Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็  กรุงทบิลซิี่ – ป้อมนารคิาลา่ – โบสถ ์Metekhi – วหิารซิโอน่ี – ทบลิซิี่ – บาหเ์รน – กรุงเทพ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น า ท่ านขึ้ น เดิ นทา ง สู่  ป้ อมนาริ ค าล่ า  (Narikala 

Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สรา้งใน

ราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชูรสิ ทซเิค และต่อมาใน

ราวศตวรรษที่ 7 สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดไดม้ีการ

ก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของ

กษตัรยิ ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เติม

ขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ได ้

เรียกชื่อ ป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมี

ความหมายว่า ป้อมอนัเลก็ (Little Fortress) น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church) โบสถท์ี่มปีระวตัิศาสตรอ์ยู่

คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีต ัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาของแมน่ า้มทวารี เป็นโบสถห์น่ึงที่สรา้งอยู่ในบริเวณที่มปีระชากรอาศยัอยู่ ซึ่ง

เป็นประเพณีโบราณที่มมีาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ที่ 1 แห่งจอรก์าซาล ีไดสร้า้งป้อมและโบสถไ์วท้ี่บริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ.

1278-1284 น าท่านไปชม วหิารซีโอนี (Sioni Cathedral) โบสถห์ลงัใหญ่ของนิกายออรโ์ธดอ๊กที่ถกูสรา้งขึ้นในเมอืงน้ี ชื่อของ

โบสถไ์ดน้ ามาจากดินแดนอนัศกัดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเลม็สถานที่แห่งน้ีก็ไดม้ี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบลิซิี (Tbilisi 

Sioni) ถกูสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที ่6-7 และต่อมากไ็ดถ้กูท าลายลงโดยผูท้ีบุ่กรุกแต่กไ็ดม้กีารสรา้งขึ้นใหม่หลายครัง้ ดว้ยกน้ 

จนกระท ัง่เป็นโบสถท์ีไ่ดเ้หน็อยู่ในปจัจบุนัน้ี  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย   สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตทิบลิซิี 

17.50 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ กลัฟ์แอร ์(GF) เทีย่วบนิที ่GF082 

(บริการอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครื่อง) 

19.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงมานาม่า ประเทศบาหเ์รน เพือ่เปลีย่นเครื่อง 

22.25 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ กลัฟ์แอร ์(GF) เทีย่วบนิที ่GF152 
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วนัที่แปด  กรุงเทพ ฯ (สนามบินนานาชาติสวุรรณภมู)ิ 

09.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงื่อนไขการใหบ้ริการ 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 6 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 23 กก. 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

จอรเ์จยี อารเ์มเนีย มหศัจรรย ์ทรานสค์อเคเซีย 

8 วนั 6 คืน โดยสายการบิน กลัฟ์ แอร ์

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 – 3 

ท่าน 

เด็กอายไุม่เกนิ12

ปีเสรมิเตยีง 

เด็กอายไุม่เกนิ 

12ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

 

ไม่เอา 

ตัว๋เครื่องบนิ 

 

พกัเดี่ยว 

08 – 15 พ.ย. 2562 55,990 55,990 55,990 32,991 8,900 

29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2562 55,990 55,990 55,990 32,991 8,900 

06 – 13 ธ.ค. 2562 57,990 57,990 57,990 32,991 8,900 

20 – 27 ธ.ค. 2562 57,990 57,990 57,990 32,991 8,900 
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✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้23 ก.ก. 

 ค่าธรรมเนียมยื่นวซ่ีาอารเ์มเนีย 1,500 บาทต่อท่าน  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 48 USD /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์24 USD /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน  

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
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4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดินทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

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

2.ในกรณีที่ทางประเทศจอรเ์จีย หรอื ประเทศ อารเ์มเนีย ส ัง่ใหม้กีารระงบัการใหว้ซี่าา ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการเพิม่เตมิตามค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจริง เพือ่ด าเนินการขอวซี่าโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซี่า 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

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

6.อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมด 
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14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัิเหตุต่างๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

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

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

 
 
ขอ้มูลเอกสารการยื่นวซ่ีา  

หมายเหต:ุ การยื่นวซ่ีาแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์ จะตอ้งท าการยื่นวซ่ีากอ่นล่วงหนา้ไม่ต า่กว่า 20 วนันับจากวนัเดินทาง ในกรณีที่เหลอื

ระยะเวลายื่นวซ่ีานอ้ยกว่า 20 วนั นับจากวนัเดินทาง อาจมีค่าใชจ้า่ยเพิม่โดยบรษิทัจะเรยีเกบ็ตามจรงิ  

 

กรุณาอย่ายดึติดกบัขอ้มูลการยื่นขอวซ่ีาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่ตลอดเวลา 

 

เอกสารที่ตอ้งใชส้ าหรบัการยื่นวซ่ีามีดงัน้ี 

1. แสกนสหีนังสอืเดินทาง หนงัสอืเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดินทางตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 

3 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั และหนังสอืเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดินทางเล่มเกา่ กรุณา

น ามาประกอบการยื่นวซ่ีาดว้ย) ในกรณีที่ถอืพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน นักศึกษา
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ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัที เพราะการยื่นขอวซ่ีาจะมีเงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูต

ตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดน้ีรวมไปถงึผูเ้ดินทางที่ถอืพาสปอรต์ต่างชาติดว้ย 

 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 45 ม.ม.หรอื 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป จ านวน 2 ใบ 

(พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดือนหา้มสวมแว่นตาหรอื เครื่องประดบั ไม่ใสค่อนแทค็เลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

 

3..ขอ้มลูเพิ่มเติมเกีย่วกบัการขอวซ่ีา กรณีที่ระเบยีบวซ่ีามีการเปลี่ยนแปลง (บรษิทัจะสง่ใหท่้านทนัททีี่ทางบรษิทัไดร้บัแจง้อย่างเป็นทางการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยื่นวซ่ีาเบื้องตน้ 

(ตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

 

ชื่อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………........................................... 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………….……...…........................................... 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………........................................... 

3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………….………............................................. 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………............................................ 

5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………..……..…… ........................................... 

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..…................................................ 
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7. สญัชาติปจัจบุนั .................................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากสญัชาติปจัจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)                      แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกนัอยู่                             หมา้ย 

  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี  านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์ 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื.........................................     อเีมล............................................. 

12. อาชพีปจัจุบนั  

(หากท ากจิการคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เช่น ขายเสื้อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

................. ........................................................................................................ 

13. ชื่อบรษิทัหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน นกัศึกษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

 

หมายเหต ุการอนุมตัิวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีสว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิ้น ท ัง้น้ีบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอย

บรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเท่านั้น 


