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วนั 
แรก กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมิู)- บาหเ์รน - มสัยดิAl Fateh-ป้อมปราการบาหเ์รน Qal’at al-Bahrain-ประตูสูบ่าหเ์รน (Bab al 
Bahrain)-ชอ้ปปิ: งตลาดพื:นเมือง Manama Souq 

0D.00 น. คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมิู บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชั:น F ประตู 9 เคาน์เตอร ์U เคานเ์ตอร์
เชค็อนิสายการบนิ GULF AIR (GF) เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบั
บตัรโดยสาร 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย ,- นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ/น
เครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 30 นาท ี

หมายเหต ุ เพื�อความสะดวกสูงสดุ และเป็นไปตามกฏของสายการบนิGULF AIR ใหท่้านจดักระเป๋าสมัภาระใบเลก็ออกมา S ชดุ 
เนื�องจากกระเป๋าใบใหญ่จะทาํการ  Check Through ไปยงัปลายทางประเทศจอรเ์จยี  

 
เที�ยวบนิขาไปและขากลบั มีการเปลี�ยนแปลงเวลาโดยประมาณ เป็นการเปลี�ยนแปลงตามตารางบนิ 

ของแต่ละเดือนแต่ละซีซั �น  ก่อนทาํการออกตั \วภายในทกุคร ั:ง  กรุณาเชคกบัทางเจา้หนา้ที�บรษิทั ตามวนัที� ที�ลูกคา้เดินทาง 
 

SS.^^/11.50 น.  บินลดัฟ้าสู่ บาหเ์รน โดยสายการบิน GULF AIR เที�ยวบินที� GF153 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 6 ช ั �วโมง 45 นาท ี

14.35 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ั/นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั/น
นาํท่านชม มสัยิด Al Fateh หนึ�งในมสัยิดที�ขึ/นชื�อว่ามขีนาดใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ที�ถูกต ั/งชื�อตามกษตัริย ์
ผูส้รา้งเมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปตัยกรรมที�ถูกสรา้งขึ/นในปี FGHI และเป็นมสัยดิที�ถูกตกแต่งดว้ยวสัดุช ั/นเลศิที�
รวบรวมมาจากท ั �วโลก อาทเิช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื/นจากอติาล ีโคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแ้ต่ประตูไมสุ้ดอลงัการที�ทาํ
จากอนิเดยี ซึ�งนอกจากจะเป็นมสัยดิที�เป็นจดุศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี M--, มสัยดิแห่งนี/ยงัถูกประกาศให ้
เป็นหอสมุดแห่งชาติอีกดว้ย***ขอสงวนสิทธิgยกเลิกการเขา้ชมดา้นในมสัยิดในกรณีที�มีการทําพิธีทางศาสนา หรือมี
ประกาศหา้มเขา้ชมภายในมสัยดิ เป็นการถ่ายรูปชมรอบมสัยดิดา้นนอกแทน***  
จากนั/นเราจะพาท่านไปสมัผสัเรื�องราวประวตัศิาสตร ์N,--- ปี ที� ป้อมปราการบาหเ์รน (Qal’at al-Bahrain) หรอืที�รูจ้กักนั 
อกีชื�อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที�นกัโบราณคดีคาดว่ามนัถูกสรา้งขึ/นมาต ั/งแต่ช่วง M,V-- ปี ก่อนคริสต
ศกัราช ซึ�งในอดตีมนัเคยเป็นท ั/งที�พาํนกัของกษตัรยิ ์ป้อมปราการสาํหรบัป้องกนัเมอืงจากขา้ศึก และยงัเป็นสถานที�ๆ  ชาวสุ
เมเรี�ยนเชื�อว่าเป็นจดุนดัพบเพื�อเขา้ถงึพระเจา้ และที�ป้อมปราการแห่งนี/ ท่านจะไดเ้หน็ความน่ามหศัจรรยใ์จของภูมปิญัญาใน
การก่อสรา้งป้อมปราการขึ/นมาจากหนิจนมคีวามแขง็แกร่งมานานนบัพนัปีที�แมแ้ต่นกัโบราณคดกี็ยงัหาคาํตอบที�แน่ชดัไม่ได ้
อีกท ั/งยงัเป็นหนึ�งในสถานที�ที�ไดร้บัการขึ/นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200 
จากนั/นนาํท่านสู่ ประตูสูบ่าหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที�ปรกึษาเจา้ผูค้รองรฐับาหเ์รน



 

เพื�อเป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึ�งเป็นย่าน
ธุรกิจที�สาํคญัและแหล่งจบัจ่ายของทอ้งถิ�น สรา้ง
เสร็จสมบูรณ์ เมื�อ ค.ศ. FGeN และไดร้บัการ
ตกแต่งเพิ�มเตมิในปี ค.ศ. FGH, เพื�อปรบัเปลี�ยน
ใหม้ีรูปร่างเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ/น 
จากนั/นเราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วฒันธรรมวถิี
ชวีติการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที� ตลาดพื:นเมือง 
Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงที� มี
ความสาํคญัต่อวถิชีวีติของชาวเมอืง ซึ�งที�นี�ท่านจะ
ไดส้มัผสักบัวถิชีวีติของคนทอ้งถิ�นอย่างเป็นกนัเอง พรอ้มช็อปปิ/ งของฝากอนัเป็นเอกลกัษณจ์ากประเทศบาหเ์รน และลิ/มรส
อาหารพื/นเมอืงขนานแทท้ี�หาชมิที�ไหนไมไ่ดใ้นโลกนี/ นอกจากที�นี�เท่านั/น!! 

  คํ �า     �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
จากนั/นนาํท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน 
 

วนัที�สอง บาหเ์รน – ทบลิซีิ� – ป้อมอนานูรี� - เมืองคาซเกบี:  - โบสถเ์กอรเ์กตี:  – ทบิลซีิ� 

^S.Fi น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงทบลิซีิ� ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ GULF AIR เที�ยวบนิที� GF^jS (บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบน 
เครื�อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั �วโมง 20 นาท ี

^i.F^ น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย (เวลาทอ้งถิ� นชา้กว่าไทย � ช.ม .กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถิ� นเพื�อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ั/นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
นําท่ าน เดินทางสู่  เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ 
(Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาด
ใหญ่แห่งหนึ� งของทวีป ยุ โรป มีความยาว
ประมาณF,F-- กม.ที� เป็นเสน้กั/นพรมแดน
ระหว่าง รสัเซยีและจอรเ์จยี ระหว่างทางใหท่้าน
ไดช้มป้อมอนานูร ีป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสรา้ง
ขึ/นในสมยัศตวรรษที� 16-17 ชมร่องรอยของ
ซากกําแพงที�ลอ้มรอบป้อมปราการแห่งนี/ ไว ้
เปรยีบเสมอืนมา่นที�ซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัที�ต ั/งอยู่ภายใน ซึ�งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิ/น ภายในยงัม ีหอคอย
ทรงสี�เหลี�ยมใหญ่ที�ต ั/งตระหงา่น จากมมุสูงของป้อมปราการนี/จะมองทศันียภาพที�สวยงามของ อ่างเก็บนํ /าชนิวาร ี(Zhinvali) 
และชื�นชมทศันียภาพทวิทศัน ์ของภเูขาลอ้มรอบสถานที�แห่งนี/ 



 

เที�ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากนั/นนาํท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองคาซเบกี:  (KAZBEGI) เป็นเมอืงเลก็ๆที�ต ั/งอยู่ตามริม ฝั �งแม่นํ /าเทอรก์ี/ที�มคีวามยาว
ประมาณ FNI กม. และตั/งอยู่บนความสูงจากระดบันํ /าทะเลประมาณ F,Ie- เมตร ในฤดูรอ้นจะมอีุณหภูม ิอยู่ปานกลางที� 
Fe.N องศา ในฤดูหนาวมอีากาศเยน็และยาวนาน อุณหภูมทิี�ประมาณ -N องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึ�งเป็นเดอืนที�หนาวเย็น
ที�สุด นาํท่านไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี:  (Gergeti Trinity Church) ซึ�งถกูสรา้งขึ/นในราวศตวรรษที� Fe มอีกี
ชื�อเรียกกนัว่า ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ชื�อที�เรียกที�นิยมกนัของโบสถศ์กัดิrแห่งนี/สถานที�แห่งนี/ต ั/งอยู่ริมฝั �ง
ขวาของ แม่นํ /าชคเฮรี อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี/  (การเดนิทางมายงัสถานที�แห่งนี/  ขึ/นอยู่กบัสภาพอากาศในกรณีที�ฝนตก
หนกัหรือถนนถูกปิดกั/นดว้ยหมิะที�ปกคลุมอยู่ ทาํใหก้ารเดนิทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้ ขอสงวนสทิธิrในการเปลี�ยนแปลง
สถานที�เขา้ชมตรมความเหมาะสม) จากนั/นนาํท่านออกเดนิทางกลบัสู่ เมืองทบลิซีิ  

คํ �า     �รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Riverside Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สาม ทบิลซีิ� - กอรี� - พพิธิภณัฑส์ตาลนิ – อพุลสิชิเค่ – รา้นไวนท์อ้งถิ�น -  

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

จากนั/นนําท่านเดินทางต่อไปย ัง กรุงทบิลิ ซี 
(TBILISI) ต ั/งอ ยู่ ริมฝั �งแม่นํ /า คู รา ในภาษ า
ท อ้งถิ� นบ างคร ั/งถู กอ า้งถึงในชื� อว่ า ติฟลิส 
ประชากรของเมืองนี/มีความหลากหลาย เพราะ
เมืองนี/ เป็นที�อยู่ของผูค้นต่างวฒันธรรม ต่าง
ศาสนา และต่างชาติพนัธุม์าชา้นาน (ระยะทาง
ประมาณ H- กม.)  นาํท่านเดินทางสู่เมอืง กอรี� 
Gori เป็นเมอืงแห่งประวตัิศาสตร ์เป็นที�รูจ้กักนั
ดวี่าเป็น บา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลนิ” (Joseph 
Stalin) ชาวจอร์เจียที� ในอดีตเป็นผูป้กครอง
สหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที� FGM- ถงึ FGN- และมชีื�อเสยีง เรื�องความโหดเหี/ยมในการปกครองในเมอืงกอรแีห่งนี/  นาํ
ท่านชม พพิธิภณัฑ ์สตาลนิ Joseph stalin museum ผูน้าํของลทัธิคอมมวินิสต ์เป็นคลงัขอ้มลูหลกัของอาคารที�ซบัซอ้น
คือ หอศิลป์ ขนาดใหญ่ในรูปแบบ กอธิคของสตาลนิ เริ�มขึ/นเมื�อปีพ. ศ. MeGe ในฐานะพพิธิภณัฑป์ระวตัิศาสตรแ์ห่งลทัธิ
สงัคมนิยม แต่อย่างเหน็ไดช้ดัว่าต ั/งใจจะเป็นอนุสรณ์แก่สตาลนิผูเ้สยีชวีติในปี พ.ศ. MeG, การจดัแสดงนิทรรศการถูกแบ่ง
ออกเป็นหกโถง ตามลาํดบัเวลาและมหีลายรายการที�ถกูตอ้งหรอืถกูกลา่วหาโดยสตาลนิรวมท ั/งเฟอรนิ์เจอรส์าํนกังานของเขา
ผลงานส่วนตวัและของที�ระลกึที�เขาทาํไวต้ลอดหลายปีที�ผ่านมา นอกจากนี/ยงัมภีาพประกอบโดยภาพเอกสารภาพถ่าย
ภาพวาดและบทความในหนงัสอืพมิพ ์การแสดงผลสรุปดว้ยหนึ�งในสบิสองชุดของ หนา้กาก แห่ง ความตาย ของสตาลนิ
ถ่ายไมน่านหลงัจากที�เขาเสยีชวีติ 

เที�ยง   �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั/นนาํท่านสู่ อพุลสิชิเค่ (Ulistsikhe Cave) หนึ�งในเมอืงถํ /าเก่าแก่ของจอรเ์จยี มกีารต ั/งถิ�นฐานในดนิแดนแถบนี/กนัมานานแลว้กวา่ V--- ปีก่อน ในอดตีช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (รุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� FV 

และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองรา้งไป ท่านจะไดพ้บ
กบัศาสนสถานที�มหีอ้งโถงขนาดใหญ่ที�ชาวเพเกน้ 
(Pagan) ใชเ้ป็นที�ประกอบพธิกีรรมซึ�งเป็นลทัธบูิชา
ไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี/ก่อนที�ศาสนาครสิตจ์ะ
เขา้เมื�อ FI-- ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึ�งคาดว่า
เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ที�สรา้งขึ/นในช่วง
คริสต์ศตวรรษที� G จากนั/นนําทุกท่าน รา้นไวน์
พื: นเมือง ใหท่้านไดท้ดลองชิม ไวน์ ซึ�งประเทศ
จอรเ์จียเป็นแหล่งกาํเนิดไวน ์ที�ผลติเครื�องดื�มมา

อย่างนอ้ย H,--- ปีที�นี�คุณสามารถลองทาํไวนไ์ดท้ ั/งในโรงงานและโรงงานขนาดเลก็ที�ครอบครวัเป็นเจา้ของประเภทไวน์
แตกต่างจากไวนแ์หง้กึ�งหวานและหวานขาวและแดง  

คํ �า      �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวร์ะบาํพื:นเมือง 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Riverside Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 



 

 

วนัที�สี�  เมืองมิสเคดา้-วหิารสเวติสเคอเวร ี – วหิารจวาร ี - โบสถ ์Metekhi Church - ป้อมนารกิาลา่ - โรงอาบนํ:าแร่ – 
สะพานสนัติภาพ - Rustaveli Flea market 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงมสิเคตา้เป็นเมอืงที�เก่าแก่
ที�สุดของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ต ั/งอยู่ห่างจาก
กรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. ในอดีตเมอืงนี/ เคย
เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย และเป็น
ราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปี ก่อน
คริสตกาล ถงึปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี/ไม่มอีะไรจาก
สมยันั/นหลงเหลอือยู่แลว้ ศาสนาคริสตไ์ดเ้ขา้มา
เผยแผ่ในเมืองนี/ ใน ช่วงศตวรรษที�  4 ต่อมา
องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ/นทะเบยีน โบราณสถานแห่ง
เมื อ ง มิ ส เค ต ้ า  (Historical monument of 
Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื� อ ปี  ค .ศ .1994 
จ า ก นั/ น ท่ า น ช ม  วิ ห า ร ส เ ว ติ ส เค อ เ ว ร ี
(Svetitkhoveli Cathedral) ซึ�งคาํวา่ sveti หมายถงึ "เสา" และ tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ" เรยีกงา่ยๆรวมกนัก็คอืวหิาร
เสามีชีวิต สรา้งราวศตวรรษที� 11 โบสถแ์ห่งนี/ ถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที�ศกัดิrสิทธิrที�สุดของจอรเ์จีย สรา้งขึ/นโดย
สถาปนิกชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีท ั/งยงัเป็นศูนยก์ลางที�ทาํใหช้าวจอรเ์จียเปลี�ยนความเชื�อ

และหนัมานบัถือศาสนาคริสต ์ นําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที�สาํคญั เป็นเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นการทหารที�
เรียกว่า Georgian Military Highway สรา้งขึ/นโดยสหภาพโซเวยีตสมยัที�จอรเ์จียตกอยู่ ภายใตก้ารปกครองสาํหรบัใช ้
เป็นเสน้ทางมายงัภมูภิาคแห่งนี/  

เที�ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

บ่าย  จากนั/นนาํท่านออกเดนิทางกลบัสู่ เมืองทบลิซีิ นาํท่านขึ/นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนารคิาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ�งเป็นป้อมโบราณ
ไ
ด ้
เ
ข ้
า
ม
า
ยดึครอง ก็ไดเ้รยีกชื�อ ป้อมแห่งนี/ว่า นารนิ กาลา (Narin Qala) ซึ�งมคีวามหมายว่า ป้อมอนัเลก็ (Little Fortress) นาํท่าน
ไปชม โบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church) โบสถท์ี�มปีระวตัิศาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีต ั/งอยู่บริเวณริมหนา้ผาของ
แมน่ํ /ามทวาร ีเป็นโบสถห์นึ�งที�สรา้งอยู่ในบรเิวณที�มปีระชากรอาศยัอยู่ ซึ�งเป็นประเพณีโบราณที�มมีาแต่ก่อน กษตัรยิว์าคตงั 
ที� F แห่งจอรก์าซาล ีไดสร้า้งป้อมและโบสถไ์วท้ี�บริเวณนี/  ต่อมาในปี ค.ศ.FMIH-FMHe จากนั/นชม โรงอาบนํ: าแร่เก่าแก่ 
(Bath Houses) ที�นี�มีชื�อเสียงในเรื�องบ่อนํ /ารอ้นกํามะถนัธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) จากนั/นนําทุกท่าน สู่ 
สะพานแห่งสนัติภาพ (The Bridge of peace) เป็นอีกหนึ�งงานสถาปตัยกรรมที�น่าสนใจในเมอืง Tbilisi ออกแบบโดย 
สถาปคันิกชาวอิตาเลื�ยนชื�อ Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาวที� FN- เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั เปิด
อย่างเป็นทางการเมื�อวนัที� , พฤษภาคม M-F- โครงสรา้งนั/นถูกออกแบบและสรา้งที�อติาล ีและนาํเขา้มาโดยรถบรรทกุ M-- 
คนั เพื�อเขา้มาตดิต ั/งในเมอืง Tbilisi ที�ต ั/งนั/นอยู่บนแมน่ํ /า Mtkvari River สามารถมองเหน็ไดห้ลายมมุจากในเมอืง และยงั
ม ีilluminating ที�จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที�ติดตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา G- นาทีก่อนที�พระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า 
จากนั/นใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปปิ/ งที�ถนนคนเดิน Rustaveli Flea market เป็นถนนที�มสีนิคา้มากมาย อาทขิองที�ระลดึ ของ
ฝาก สนิคา้หลายหลายประเภท ใหท่้านไดช้อ้ปปิ/ ง โดยบริเวณนี/จะมรีา้นอาหารชื�อดงัคือ Samikitno ที�เปิดใหบ้ริการ Me 
ช ั �วโมง โดยดา้นหนา้ของรา้นจะมป้ีาย I love Tbilisi ที�เหมอืนเป็น Landmark สาํหรบัการถ่ายภาพของนกัท่องเที�ยว 

คํ �า     �รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Riverside Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หา้  มหาวหิารศกัดิgสทิธิgทบิลซีิ - รา้นของฝาก - ทบลิซีิ� - บาหเ์รน - กรุงเทพ  

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชม มหาวิหารศกัดิgสิทธิgทบิลิซี (Holy Trinity 
Cathedral of Tbilisi) ห รือ อี ก ชื� อ ห นึ� งคื อ โบ ส ถ ์
Sameba เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออรท์อดอกซ์
จอรเ์จยี อกีท ั/งยงัถกูจดัใหเ้ป็นสิ�งก่อสรา้งทางศาสนาที�มี
ขนาดใหญ่มากที�สุดในแถบอ่าวเปอรเ์ซยี และมคีวามสูง
เป็นอนัดบั V ของโลกอกีดว้ยกน้ จากนั/นนาํท่านแวะชม
เลอืกซื:อของฝาก ณ รา้นสนิคา้ของฝากทอ้งถิ�น  

เที�ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

บ่าย   สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตทิบลิซีิ 
16.10 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ กลัฟ์แอร ์(GF) เที�ยวบนิที� GF ^jF  

(บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
18.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงมานามา่ ประเทศบาหเ์รน เพื�อเปลี�ยนเครื�อง 
��.�^ น.  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ กลัฟ์แอร ์(GF) เที�ยวบนิที� GF Si� 

วนัที�หก  กรุงเทพ  

08.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
 

บาหเ์รน จอรเ์จยี ทวัรเ์ดียว เที�ยวสองประเทศ 
z วนั j คนื โดยสายการบนิ กลัฟ์ แอร ์

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง
ละ2-3ท่าน 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12
ปีเสรมิเตยีง 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี 
ไม่เสรมิเตยีง 

 

ไม่เอาต ั \วเครื�องบนิ 
 

พกัเดี�ยว 

�D ก.ค. – ^j ส.ค. 62 jF,}}^ jF,}}^ jF,}}^ ไม่รบัจอยแลนด ์ i,900 
SS – S� ส.ค. z� jz,}}^ jz,}}^ jz,}}^ ไม่รบัจอยแลนด ์ i,900 
Sj – S} ต.ค. z� jz,}}^ jz,}}^ jz,}}^ ไม่รบัจอยแลนด ์ i,900 
�^ – �z ต.ค. z� jF,}}^ jF,}}^ jF,}}^ ไม่รบัจอยแลนด ์ i,900 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี: รวม 
� ตั \วเครื�องบนิชั:นประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
� ภาษีนํ:ามนัและภาษีต ั \วทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิ�มหากสายการบนิปรบัขึ:นก่อนวนัเดินทาง) 
� ที�พกัโรงแรมตามรายการ j คนื พกัหอ้งละ �-j ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ�มเงนิพกัหอ้งเดี�ยว) 
� อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื:อหรอืเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบ ุ
� ค่าระวางนํ:าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 2j กก. จาํกดัท่านละ S ใบ 



 

� ค่ารถรบั-สง่สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบ ุ
� ค่ามคัคเุทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ S,^^^,^^^ บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ �^^,^^^ บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
× ภาษีหกั ณ ที�จา่ย j%และภาษีมูลค่าเพิ�ม �% 

× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 
หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �ง
พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้
ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั:งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั สาํหรบันํ:าหนกักระเป๋าเดินทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกาํหนดไว ้2j กก. 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ�น,คนขบัรถ 54 USD /ทรปิ/ลูกทวัร ์S ท่าน (ชําระที�สนามบนิในวนัเดินทาง) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์18 USD  

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 
1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั:น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชื�อและหนา้หนงัสอืเดินทาง
เพื�อยนัการจองที�นั �ง พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ �^,^^^ บาท 
2.ค่าทวัรส์ว่นที�เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั:งหมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั:นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิgในการยกเลกิการเดินทาง
ของท่าน และการคนืเงนิท ั:งหมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ:นจรงิ 
3.เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ั:งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขการใหบ้รกิารที�
ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี: ท ั:งหมดนี: แลว้ 
 

เงื�อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั:งหมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ:นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวี
ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิgไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั:งสิ:น 
�.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์i^% 
j.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง �-SF วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 



 

4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื�นวซ่ีาให ้เมื�อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิgในการคนืค่ามดัจาํท ั:งหมด 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1.โปรแกรมทวัรนี์/จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ั/นตํ �า 20 ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั/น หากมจีาํนวนผู ้
เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 10-14 
ท่าน ตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ M,000 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ F,-00 บาท 
2.ในกรณีที�ทางประเทศจอรเ์จยี หรอื ประเทศ อารเ์มเนีย ส ั �งใหม้กีารระงบัการใหว้ซี่าา ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrในการเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารเพิ�มเตมิตามค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ/นจรงิ เพื�อดาํเนินการขอวซี่าโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื�นวซี่า 
3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั/งนี/ใหข้ึ/นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 
เท่านั/น อกีท ั/งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ/นสุดสมบูรณ ์
4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิrที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จาํกดัดา้น
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิ ท ั/งนี/ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก
เป็นสาํคญั 
5.รายการทวัรนี์/ เป็นการท่องเที�ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
6.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาต ั �วเครื�องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบรกิาร
ในกรณีที�มกีารขึ/นราคาค่าต ั �วเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ/ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา
แลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ/นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 
7.ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี/ หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ท ั/งหมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิrไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้
8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั �วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้
9.ค่าบรกิารที�ท่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั ดงันั/นหากท่านมเีหตอุนัใดที�ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้
10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับรกิารทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบั
ค่าบรกิารนั/นๆ 
11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิrในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ั/งสิ/นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั/น 
12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั/น การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การไป
คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย 
และ อื�น ๆ ที�เขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํ
ดงักลา่วท ั/งสิ/น 
13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั/นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrที�จะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิท ั/งหมด 



 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื/อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวดว้ยตวั
ท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางไดซ้ื/อระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวนี/ 
15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบ
ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 
16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 
17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrที�จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ
นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ/นทางตรง หรอื
ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrที�จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั 
สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 
19.ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั/งสิ/น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเที�ยว(ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี/ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ /าเงนิ)เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ั/งสิ/น 
21.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั �วภายในประเทศ เช่น (ต ั �วเครื�องบนิ,ต ั �วรถทวัร,์ต ั �วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั/งก่อนทาํการออกตั �ว 
เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่าน
ออกตั �วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักลา่วแลว้ 
2M. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั:น 
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

 

 
 

 


