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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมิู) – บาหเ์รน – มสัยดิAl Fateh – ป้อมปราการบาหเ์รน Qal’at al–Bahrain – ประตูสู่

บาหเ์รน (Bab al Bahrain) – ชอ้ปปิ4 งตลาดพื4นเมือง Manama Souq 



 

0>.30 น. คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมิู บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชั4น B 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 ุ เพืJอความสะดวกสูงสดุ และเป็นไปตามกฎของสายการบนิ GULF AIR ใหท่้านจดักระเป๋าสมัภาระใบเลก็ออกมา R ชดุ 
สาํหรบัพกัคา้งคนืทีJบาหเ์รน  เนืJองจากกระเป๋าใบใหญ่จะทาํการ  Check Through ไปยงัปลายทางประเทศจอรเ์จยี  

 
เทีJยวบนิขาไปและขากลบั มีการเปลีJยนแปลงเวลาโดยประมาณ เป็นการเปลีJยนแปลงตามตารางบนิ 

ของแต่ละเดือนแต่ละซีซั Jน  ก่อนทาํการออกตั \วภายในทกุคร ั4ง  กรุณาเชคกบัทางเจา้หนา้ทีJบรษิทั ตามวนัทีJ ทีJลูกคา้เดินทาง 
 

RR.^^/11.50 น.  บินลดัฟ้าสู่ บาหเ์รน โดยสายการบิน GULF AIR เที�ยวบินที� GF153 (บริการอาหารและเครืJองดืJมบนเครืJอง) ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 6 ช ั �วโมง 45 นาท ี

14.35 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิJนชา้กว่าไทย 4 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถิJนเพืJอสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ั/นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั/น
นาํท่านเขา้ชม มสัยิด Al Fateh หนึ�งในมสัยดิที�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 ้
เป็นหอสมดุแห่งชาติอีกดว้ย ***ขอสงวนสิทธิfยกเลิกการเขา้ชมดา้นในมสัยิดในกรณีทีJมีการทําพิธีทางศาสนา 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/นนาํท่านเดินทางเขา้ชม ประตูสู่บาหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที�ปรึกษาเจา้ผู ้
ครองรฐับาหเ์รนเพื�อเป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึ�งเป็นย่านธุรกิจที�สาํคญัและแหลง่จบัจ่ายของทอ้งถิ�น สรา้งเสร็จสมบูรณ์
เมื�อ ค.ศ. FGeN และไดร้บัการตกแต่งเพิ�มเตมิในปี ค.ศ. FGH, เพื�อปรบัเปลี�ยนใหม้รูีปร่างเป็นสถาปตัยกรรมอสิลามมากขึ/น 
จากนั/นเราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วฒันธรรมวถิชีีวติการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที� ตลาดพื4นเมือง Manama Souq ตลาด
ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงที�มคีวามสาํคญัต่อวถิชีีวติของชาวเมอืง ซึ�งที�นี�ท่านจะไดส้มัผสักบัวถิชีีวติของคนทอ้งถิ�นอย่างเป็น



 

กนัเอง พรอ้มช็อปปิ/ งของฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาหเ์รน และลิ/มรสอาหารพื/นเมอืงขนานแทท้ี�หาชิมที�ไหนไม่ได ้
ในโลกนี/ นอกจากที�นี�เท่านั/น!! 

  คํ Jา     �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Juffair Gate Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีJสอง บาหเ์รน – ทบลิซีิJ – เมืองกอรีJ – อพุลสิชิเค่ – ถํ4าอพุลสิชิเค่ 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั/นนาํท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปดา้นนอก ตกึ Bahrain World Trade Center ศูนยก์ลางทางการเงนิของบาหเ์รนตกึ
คู่ที�สูงที�สุดในประเทศบาหเ์รน ดว้ยระยะความสูงกว่า Me- เมตร  ซึ�งเป็นตกึที�เกิดจากการร่วมมอืของสถาปนิกจากท ั �วโลก 
และที�สาํคญัมนัยงัเป็นตกึแรกในโลกที�มกีารนาํเทคโนโลยกีงัหนัเชื�อมต่อเขา้กบัตวัอาคารอกีดว้ย  
จากนั/นนาํท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน 

RR.Rn น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงทบลิซีิJ ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ GULF AIR เที�ยวบนิที� GF^o3 (บรกิารอาหารและเครืJองดืJมบน 
เครืJอง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั �วโมง 20 นาท ี

Rn.Rn น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตทิบิลซีิ ประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิ �นชา้กว่าไทย � ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น
เวลาทอ้งถิ �นเพื �อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ั/นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั/นนาํท่าน
เขา้ชมประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาตทิี� อพุลสิชิเค่ (Ulistsikhe Cave) หนึ�งในเมอืงถํ /าเก่าแก่ของจอรเ์จยี มกีารต ั/งถิ�นฐานใน
ดินแดนแถบนี/กนัมานานแลว้กว่า V--- ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique 
periods) ช่วงN-- ปีก่อนคริสตกาล ถงึ ค.ศ.N-- เมอืงนี/ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงที�เมอืงนี/มคีวาม
เจริญสุดขดีคือ ในช่วงคริสตวรรษที� G ถงึ FF ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� FV และถูกปล่อย
ใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานที�มหีอ้งโถงขนาดใหญ่ที�ชาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นที�ประกอบพธิีกรรมซึ�ง
เป็นลทัธบูิชาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี/ก่อนที�ศาสนาครสิตจ์ะเขา้เมื�อ FI-- ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึ�งคาดวา่เป็นโบสถ์
เก่าแก่ของชาวครสิต ์ที�สรา้งขึ/นในช่วงครสิตศ์ตวรรษที� G 

คํ Jา      �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Riverside Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีJสาม ทบิลซีิJ – ซาดาโคล – อารเ์มเนีย – โบสถฮ์คัพทั – เมืองดีลจีาน – ทะเลสาบเซวาน – วหิารเซวาน – กรุงเยเรวาน  

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาโคล เพื�อเดินทางสู่ประเทศ 
อารเ์มเนีย เมื�อถงึด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทุกท่านตอ้งลงจาก



 

รถ เพื�อมาผ่านด่านและตรวจเอกสารขาออกจากอารเ์มเนีย เพื�อเขา้ประเทศจอรเ์จยี โดยทกุท่านตอ้งนาํกระเป๋าเดนิทางและ
สิ�งของทกุอย่างลงจากรถ เพื�อผ่านการ X-ray และผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเขา้เมอืง ประเทศอารม์เีนียเป็นประเทศที�ไม่
มทีางออกสู่ทะเล ต ั/งอยู่ทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสัและอยู่ระหว่างทะเลดาํกบัทะเลแคสเปียน โดยทางเหนือตดิกบัประเทศ
จอรเ์จยีและอาเซอรไ์บจาน ทางใตต้ิดกบัประเทศอหิร่านและตุรกี อารเ์มเนีย หนึ�งในประเทศที�เขา้โดดเดี�ยวที�สุดในโลก ที�
ถงึแมว้่าจะมปีระเทศลอ้มรอบท ั/งสี�ดา้น แต่เนื�องดว้ยภาวะสงครามละความขดัแยง้กบัประเทศโดยรอบ ปจัจุบนัการเดิน
ทางเขา้อารเ์มเนียจะเขา้ไดจ้ากทางฝั �งประเทศจอรเ์จยีเท่านั/น จากนั/นนาํท่านเดนิทางสู่เมอืงฮคัพทั นาํท่านเขา้ชม ฮคัพทั เป็น
อารามคริสต์อารเ์มเนีย หนึ�งในสาขาของคริสต์ออโทด็อกซ ์ที�ก่อต ั/งขึ/นในศตวรรษที� F- ในสมยัราชวงศ์คลูริเคียน 
(Klurikain dynasty) ตวัอารามตั/งอยุ่ยอดเขาที�รายลอ้มดว้ยหมูบ่า้นขนาดย่อมๆ จากนั/นนาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงดลีจีานของ
จงัหวดัทาวุส ที�ต ั/งอยู่ทางดา้นเหนือของกรุงเยเรวาน อยู่ริม ทะเลสาบเซวาน ทะเลสาบนํ/าจดืขนาดใหญ่ลาํดบัตน้ๆของโลก 
นาํท่านชมทะเลสาบเซวาน จากนั/นนาํท่านชมความงดงามของ วิหารเซวาน กลุ่มวหิารริมทะเลสาบที�มอีายุเกือบหนึ�งพนัปี 
ต ั/งอยู่บรเิวณคาบสมทุรของทะเลสาบเซวาน แต่เดมินั/นต ั/งอยู่ในบริเวณเกาะเลก็ๆ ในทะเลสาบ แต่หลงัจากการผนันํ /าในยุค
สมยัของสตาลนิ ทาํใหป้ริมาณนํ/าลดลง เกาะเดิมจึงเชื�อมต่อกบัแผ่นดินใหญ่โดยปริยาย โบสถแ์ห่งนี/ก็เช่นเดียวกบัโบสถ์
คริสตส์่วนมากในแถบทรานคอเคเซยี ที�จะต ั/งอยู่ห่างไกลฃจากชุมชน ทาํใหใ้นบางคร ั/งหากไม่มกีารประกอบศาสนพธิี ตวั
โบสถจ์ะเหมอืนถูกทิ/งรา้งท่ามกลางความโดดเดี�ยว จากนั/นนาํท่านเดินทากลบัสู่ กรุงเยเรวาน  เมอืงหลวงของประเทศ
อารเ์มเนีย เมอืงที�มปีระวตัศิาสตรย์าวนานถงึสี�พนัปี  ในอดตีกรุงเยเรวานเป็นชุมทางสาํคญัของเสน้ทางสายไหม ดงันั/นจงึมี
การสะสมเอกสารตน้ฉบบัของอารม์เีนียโบราณ กรกี จนี ญี�ปุ่ น ซเีรยี ฮบีรู โรมนั และเปอรเ์ซยีที�มค่ีาเอาไวม้ากมาย ปจัจบุนั
เยเรวานมปีระชากรราว หนึ�งลา้นคน จากประชากรท ั �วประเทศ V ลา้นคนโดยประมาณ  

คํ Jา      �บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Anil Plaza Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีJสีJ กรุงเยเรวาน – เมืองเอคิดไมอดัซิน – วหิารชวารท์น็อตส ์– กรุงเยเรวาน 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดนิทางสู่เมอืง เอคิดไมอดัซนิ เมอืงสาํคญัทางศาสนาของชาว
อารเ์มเนีย ถูกสรา้งขึ/นโดยนกับุญเกรกอรี�ในช่วงราว ศตวรรษที� V 
จากนั/นนาํท่านเขา้ชม วิหารเอคดิไมอดัซิน โบสถค์รสิตแ์ห่งแรกที�สรา้ง
ขึ/นในอารเ์มเนียและคาดการณ์กนัว่าเป็นวหิารที�เก่าแก่ที�สุดในโลก ใน
ราวช่วงคริสตศ์ตวรรษที� V ตวัโบสถส์รา้งขึ/นบนบริเวนวดัของศาสนา
ทอ้งถิ�น สรา้งในยุคของกษตัรยิ ์ทรีดีาเทสที� V แห่งอารเ์มเนีย ตวัวหิาร
ไดร้บัความเสยีหายจากสงครามหลายครั/ง ความพเิศษของโบสถแ์ห่งนี/
คือ ประตูขนาดใหญ่ทาํดว้ยไมท้ี�มภีาพวาดเรื�องราวในศาสนาคริสต ์

รวมท ั/งภาพวาดอนัวจิิตรงดงามของเพดาน ชาวคริสตม์กัจะมาทาํการแสวงบุญที�นี�อยู่เสมอ จากนั/นชม โบราณสถานซ
วารท์น็อตส ์ชมผลงานสถาปตัยกรรมชั/นเอกจากการอทุศิตนเพื�อศาสนาของชาวครสิตใ์นยุคกลาง ตวัอาคารก่อสรา้งขึ/นในปี 
ค.ศ. ,eV เพื�อเป็นการอุทศิแด่ นกับุญเกรกอรี� แมว้่าปจัจุบนัโครงสรา้งส่วนใหญ่ของวหิารจะเสื�อมสลายไปตามกาลเวลา 



 

ทว่าบริเวณโดยรอบยงัเหลอืวตัถุโบราณเป็นหลกัฐานสาํหรบัความยิ�งใหญ่ในอดีตใหไ้ดช้ม จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่กรุง
เยเรวาน  

เทีJยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านอสิระชมสนิคา้พื/นเมอืง ณ ตลาด พาค ชูกา ตลาดทอ้งถิ�น
ในร่มชื�อด ัง ภายใตโ้ครงสรา้งรูปโดมครึ�งวงกลมที�แกะสลกั
ลวดลายอย่างวจิติรงดงาม จากนั/นนาํท่านชม The Cascade  ซึ�ง
สิ�งก่อสรา้งที�ใหญ่ที�สุดของเยเรวาน อุทยานทางศิลปะขนาดยกัษ ์
สรา้งเป็นบนัไดขนาดมหึมา NIM ข ั/น  ถูกสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรีย ์
แห่งชยัชนะของโซเวยีตรสัเซีย จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่ โรงงาน
ไวน์อารารตั หนึ�งในโรงงานผลติบร ั �นดรีะดบัแนวหนา้ของโลก เปิด
กิจการมาต ั/งแต่ปีค.ศ. FHHI สนิคา้เป็นที�ขึ/นชื�อจนถงึข ั/น ประธานาธิบดีสหรฐัฯ ท่านหนึ�งคือ ธีโอดอร ์รูสเวลท ์ที�ฟนัธงว่า 
“ถา้จะดื�มบร ั �นด ีก็ตอ้งเป็นของอารเ์มเนียเท่านั/น” ชมพพิธิภณัฑข์องโรงงาน ชมข ั/นตอนการผลติ ชมโรงบ่มบร ั �นดดีว้ยถงัไม ้
โอก๊ จากนั/นนาํท่านชม จตัรุสั Republic Square  ชมความสวยงามของอาคารนีโอคลาสสกิสชีมพู บริเวณรอบ ๆ จตัรุสัมี
ซุม้แกะสลกัที�น่าประทบัใจ ในช่วงหลงัจากพระอาทติยต์กดนินั/น 

คํ Jา     �รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Anil Plaza Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีJหา้  กรุงเยเรวาน – หบุเขาเอวาน – วหิารการนี์J  – อารามเกก็ฮารด์ – เมืองบากราทาเชน – ซาดาโคล – ทบิลซีิJ  

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านไปเที�ยวชมความสวยงามของ หบุเขาเอวาน (Avan Canyon) ที�มคีวามสวยงามของหนา้ผาที�มคีวามสูงชนั และมี
แม่นํ /าอาซดัไหลผ่านทาํใหเ้กิดบรรยากาศที�สวยงดงาม ใหท่้านไดถ้่ายภาพเก็บความประทบัใจ นําท่านชม วิหารการนี์ 
(Garni Temple) เมื�อประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บริเวณนี/ เคยเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของกษตัริยอ์ารเ์มเนีย ปจัจุบนั
ยงัคงมสีถาปตัยากรรมหลงเหลืออยู่ ซากหอ้งสรงนํ /า(Royal Bath House)และอาคารรูปทรงกรีก ที�ถูกสรา้งขึ/นช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที� 1 โดยกษตัรยิอ์ารเ์มเนียในสมยันั/น ดา้นขา้งของวหิารทรงกรกีก็มซีากตอของโบสถค์รสิต ์ที�สรา้งขึ/นเมื�อคริ
สตวรรษที� 9 เหลืออยู่ ต่อมาวิหารแห่งนี/ ถูกทาํลายดว้ย
เกิดแผ่นดนิไหวเมื�อปี ค.ศ. 1679 สาํหรบัอาคารที�พบเหน็
อยู่ทุกวนันี/  เพิ�งมาประกอบใหม่ในสมยัของสหภาพโซ
เวยีตเมื�อปี ค.ศ.1974 นี/ เอง โดยใชเ้ศษซากปรกัหกัพงัของ
เก่าผสมกบัของใหม่ จึงดูสมบูรณ์อย่างที�เห็นในปจัจุบนั 
จ าก นั/ น นํ า ท่ า น ช ม  วิ ห า ร เก๊ ก ฮ า ร ์ด  (Geghard 
Monastery) หนึ�งในความสวยงามของอารเ์มเนีย เพราะ
วหิารที�สรา้งอยู่ท่ามกลางเทอืกเขาที�สวยงาม ยงัมสี่วนที�สรา้งโดยการตดัหนิเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ย ตวัอาคารของวหิารเก๊ก
ฮารด์นี/ถูกสรา้งขึ/นในช่วงคริสตศตวรรษที� 12-13 ใหท่้านไดช้มส่วนของหอ้งโถงของตวัโบสถท์ี�มกีารตดัหินสรา้งเป็นโดม



 

แกะสลกัอย่างสวยงาม ที�ถกูตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยความศรทัธาในศาสนาครสิตอ์ย่างเตม็เปี�ยม และยงัมวีหิารที�สรา้งโดย
การตดัหนิใหก้ลายเป็นหอ้งโถง และไดข้ึ/นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมื�อปี ค.ศ. 2000  

เทีJยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เป็นการเดนิทางขา้มพรมแดน โดยมเีมอืงชายแดนของอารเ์มเนีย

ซึ�งอยู่ตดิกบัประเทศจอรเ์จยี จากนั/นเดนิทางต่อไปยงั เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) (ระยะทางประมาณ F-- กม.) ซึ�งเป็น
เมอืงพรมแดนที�อยู่ตดิกบัอารเ์มเนีย ตลอดการเดนิทางท่านจะไดช้มววิธรรมชาตอินัสวยงาม ของเทอืกเขาคอเคซสันอ้ยที�อยู่
ระหวา่งอารเ์มเนียและอาเซอรไ์บจาน (เมื�อถงึด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทกุท่านตอ้งลงจากรถ เพื�อมาผ่านด่านและตรวจเอกสาร
ขาออกจากอารเ์มเนีย เพื�อเขา้ประเทศจอรเ์จยี โดยทกุท่านตอ้งนาํกระเป๋าเดนิทางและสิ�งของทกุอย่างลงจากรถ เพื�อผ่านการ 
X-ray และผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเขา้เมอืง) จากนั/นนาํท่านเดนิทางต่อไปยงั กรุงทบลิซีิ (TBILISI) ต ั/งอยู่รมิฝั �งแมน่ํ /า
คูรา ในภาษาทอ้งถิ�นบางคร ั/งถกูอา้งถงึในชื�อวา่ ตฟิลสิ ประชากรของเมอืงนี/มคีวามหลากหลาย เพราะเมอืงนี/ เป็นที�อยู่ของ
ผูค้นต่างวฒันธรรม ต่างศาสนา และต่างชาตพินัธุม์าชา้นาน (ระยะทางประมาณ H- กม.)  

คํ Jา     �รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Anil Plaza Hotel ระดบั4* หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีJหก  เมืองมิสเคดา้ – วหิารสเวตสิเคอเวร ี– ป้อมอนานูรีJ – เมืองคาซเกบี4  – โบสถเ์กอรเ์กตี4  – ทบิลซีิJ  

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงมสิเคตา้เป็นเมอืงที�เก่าแก่
ที�สุดของจอรเ์จียอายุกว่า 3,000 ปี ต ั/งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. ในอดีตเมืองนี/ เคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรอเิบเรยี และเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จยีในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล ถงึปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี/ไม่มอีะไรจาก
สมยันั/นหลงเหลอือยู่แลว้ ศาสนาคริสตไ์ดเ้ขา้มาเผยแผ่ในเมอืงนี/ ในช่วงศตวรรษที� 4 ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ/นทะเบยีน 
โบราณสถานแห่งเมอืงมสิเคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมื�อปี ค.ศ.1994 จากนั/นท่านชม 

วิหารสเวติสเคอเวร ี(Svetitkhoveli Cathedral) ซึ�ง
คาํว่า sveti หมายถงึ "เสา" และ tskhoveli หมายถงึ 
"ชีวิต" เรียกง่ายๆรวมกนัก็คือวิหารเสามีชีวิต สรา้ง
ราวศตวรรษที� 11 โบสถแ์ห่งนี/ถือเป็นศูนยก์ลางทาง
ศาสนาที�ศ ักดิ�สิทธิ�ที� สุดของจอร์เจีย สรา้งขึ/นโดย
สถาปนิกชาวจอรเ์จีย มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศ อีกท ั/งยงัเป็นศูนยก์ลางที�ทาํใหช้าวจอรเ์จีย

เปลี�ยนความเชื�อและหนัมานบัถือศาสนาคริสต ์ นํา
ท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที�ส ําค ัญ  เป็น

เสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นการทหารที�เรยีกว่า Georgian Military Highway สรา้งขึ/นโดยสหภาพโซเวยีตสมยัที�จอรเ์จยีตก
อยู่ ภายใตก้ารปกครองสาํหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภูมภิาคแห่งนี/ และเป็นถนนเสน้ทางเดยีวที�จะนาํท่านเดนิทางสู่ เทอืกเขา
คอเคซสัใหญ่ (Greater Caucasus) เป็นเทอืกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ�งของทวปียุโรป มคีวามยาวประมาณF,F-- กม.ที�



 

เป็นเสน้กั/นพรมแดนระหว่าง รสัเซียและจอรเ์จีย ระหว่างทางใหท่้านไดส้มัผสัความยิ�งใหญ่ของ ป้อมอนานูรี (Ananuri 
Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ/นในสมยัศตวรรษที� 16-17 ชมร่องรอยของซากกาํแพงที�ลอ้มรอบป้อมปราการแห่ง
นี/ ไวเ้ปรียบเสมอืนม่านที�ซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัที�ต ั/งอยู่ภายใน ซึ�งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิ/น ภายในยงัม ี
หอคอยทรงสี�เหลี�ยมใหญ่ที�ต ั/งตระหงา่น จากมมุสูงของป้อมปราการนี/จะมองทศันียภาพที�สวยงามของ อ่างเก็บนํ /าชินวาร ี
(Zhinvali) และชื�นชมทศันียภาพทวิทศัน ์ของภเูขาลอ้มรอบสถานที�แห่งนี/ 

เทีJยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  จากนั/นนําท่ าน เดินทางต่อไปย ัง เมืองคาซเบกี4 

(KAZBEGI) เป็นเมอืงเลก็ๆที�ต ั/งอยู่ตามริม ฝั �งแม่นํ /า
เทอรก์ี/ที�มคีวามยาวประมาณ FNI กม. และตั/งอยู่บน
ความสูงจากระดบันํ /าทะเลประมาณ F,Ie- เมตร ใน
ฤดูรอ้นจะมอีุณหภูม ิอยู่ปานกลางที� Fe.N องศา ใน
ฤดูหนาวมีอากาศ เย็นและยาวนาน อุณหภูมิที�
ประมาณ -N องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ�งเป็นเดือนที�
หนาวเยน็ที�สุด นาํท่านไปชมความสวยงามของ โบสถ์
เกอรเ์กตี4  (Gergeti Trinity Church) ซึ�งถูกสรา้งขึ/น
ในราวศตวรรษที� Fe มอีกีชื�อเรยีกกนัว่า ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ชื�อที�เรียกที�นิยมกนัของโบสถศ์กัดิ�แห่งนี/
สถานที�แห่งนี/ต ั/งอยู่รมิฝั �งขวาของ แมน่ํ /าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี/ (การเดนิทางมายงัสถานที�แห่งนี/ ขึ/นอยู่กบัสภาพ
อากาศในกรณีที�ฝนตกหนกัหรือถนนถูกปิดกั/นดว้ยหมิะที�ปกคลุมอยู่ ทาํใหก้ารเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้ ขอสงวน
สทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงสถานที�เขา้ชมตรมความเหมาะสม) จากนั/นนาํท่านออกเดนิทางกลบัสู่ เมืองทบลิซีิ  

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

วนัทีJเจด็  กรุงทบิลซีิJ – ป้อมนารคิาลา่ – โบสถ ์Metekhi – วหิารซิโอนีJ  – ทบลิซีิJ – บาหเ์รน – กรุงเทพ  

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นํ า ท่ าน ขึ/ น เดิ น ท าง สู่  ป้ อมน าริค าล่ า  (Narikala 
Fortress) ชมป้อมปราการซึ�งเป็นป้อมโบราณ สรา้งใน
ราวศตวรรษที� e ในรูปแบบของชูรสิ ทซเิค และต่อมาใน
ราวศตวรรษที� I สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดไดม้ีการ
ก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของ
กษ ัตริย ์ เดวิด (ปีค .ศ.F-HG-FFMN) ไดม้ีการสรา้ง
เพิ�มเติมขึ/นอีก ซึ�งต่อมาเมื�อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึด
ครอง ก็ไดเ้รียกชื�อ ป้อมแห่งนี/ ว่า นาริน กาลา (Narin 
Qala) ซึ�งมีความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress) นําท่านไปชม โบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church) โบสถท์ี�มี
ประวตัิศาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีต ั/งอยู่บริเวณริมหนา้ผาของแม่นํ /ามทวารี เป็นโบสถห์นึ�งที�สรา้งอยู่ในบริเวณที�มี



 

ประชากรอาศยัอยู่ ซึ�งเป็นประเพณีโบราณที�มมีาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ที� F แห่งจอรก์าซาล ีไดสร้า้งป้อมและโบสถไ์วท้ี�
บรเิวณนี/ ต่อมาในปี ค.ศ.FMIH-FMHe นาํท่านไปชม วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) โบสถห์ลงัใหญ่ของนิกายออรโ์ธดอ๊กที�
ถกูสรา้งขึ/นในเมอืงนี/ ชื�อของโบสถไ์ดน้าํมาจากดนิแดนอนัศกัดิ�สทิธิ� คอื ภูเขาไซออนในเจรูซาเลม็สถานที�แห่งนี/ก็ไดม้ี�ชื�อเป็น 
ซโิอนีแห่งทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึ/นในราวศตวรรษที� ,-I และต่อมาก็ไดถู้กทาํลายลงโดยผูท้ี�บุกรุกแต่ก็ไดม้กีาร

สรา้งขึ/นใหมห่ลายครั/ง ดว้ยกน้ จนกระท ั �งเป็นโบสถท์ี�ไดเ้หน็อยู่ในปจัจบุนันี/  
เทีJยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย   สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตทิบลิซีิ 
16.10 น.  ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ กลัฟ์แอร ์(GF) เที�ยวบนิที� GF ^oB  

(บรกิารอาหารและเครืJองดืJมบนเครืJอง) 
18.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงมานามา่ ประเทศบาหเ์รน เพื�อเปลี�ยนเครื�อง 
��.�^ น.  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ กลัฟ์แอร ์(GF) เที�ยวบนิที� GF Rn� 

วนัทีJแปด  กรุงเทพ ฯ (สนามบินนานาชาติสวุรรณภมิู) 

09.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงืJอนไขการใหบ้รกิาร 

จอรเ์จยี อารเ์มเนีย มหศัจรรย ์ทรานสค์อเคเซีย 
> วนั � คนื โดยสายการบนิ กลัฟ์ แอร ์



 

 
 
 

อตัราค่าบรกิารนี4 รวม 
� ตั \วเครืJองบนิชั4นประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
� ภาษีนํ4ามนัและภาษีต ั \วทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิJมหากสายการบนิปรบัขึ4นก่อนวนัเดินทาง) 
� ทีJพกัโรงแรมตามรายการ � คนื พกัหอ้งละ �-o ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิJมเงนิพกัหอ้งเดีJยว) 
� อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื4อหรอืเปลีJยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานทีJตามรายการระบ ุ
� ค่าระวางนํ4าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 23 กก. 
� ค่ารถรบั-สง่สถานทีJท่องเทีJยวตามรายการระบ ุ
� ค่ามคัคเุทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ R,^^^,^^^ บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ �^^,^^^ บาท (ตามเงืJอนไขกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
× ภาษีหกั ณ ทีJจา่ย o%และภาษีมูลค่าเพิJม �% 

× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 
หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีJของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีJระบ ุเช่น ค่าเครืJองดืJมและค่าอาหารทีJส ั JงเพิJมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครืJองดืJมส ั Jง
พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 – 3 
ท่าน 

เด็กอายไุม่เกนิ12
ปีเสรมิเตยีง 

เด็กอายไุม่เกนิ 
12ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

 
ไม่เอา 

ต ั \วเครืJองบนิ 
 

พกัเดีJยว 

^> – Rn พ.ย. �n�� nn,��^ nn,��^ nn,��^ 3�,991 >,900 
�� พ.ย. – ^� ธ.ค. �n�� nn,��^ nn,��^ nn,��^ 3�,991 >,900 

^� – Ro ธ.ค. �n�� n�,��^ n�,��^ n�,��^ 3�,991 >,900 
�^ – �� ธ.ค. �n�� n�,��^ n�,��^ n�,��^ 3�,991 >,900 

�� ธ.ค. �n�R -^B ม.ค. �n�� n�,��^ n�,��^ n�,��^ 3�,991 >,900 



 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้
ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีJตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีJกรมแรงงานทั4งทีJเมืองไทยและต่างประเทศซึJงอยู่นอกเหนือความ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั สาํหรบันํ4าหนกักระเป๋าเดินทางทีJเกนิจากทีJทางสายการบนิกาํหนดไว ้23 ก.ก. 

× ค่าธรรมเนียมยืJนวซ่ีาอารเ์มเนีย 1,500 บาทต่อท่าน  

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิJน,คนขบัรถ 48 USD /ทรปิ/ลูกทวัร ์R ท่าน (ชําระทีJสนามบนิในวนัเดินทาง) 

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์�B USD /ทรปิ/ลูกทวัร ์R ท่าน  

 

เงืJอนไขการสาํรองทีJนั Jง 
1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั4น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชืJอและหนา้หนงัสอืเดินทาง
เพืJอยนัการจองทีJนั Jง พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ �^,^^^ บาท 
2.ค่าทวัรส์ว่นทีJเหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั4งหมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั4นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิfในการยกเลกิการเดินทาง
ของท่าน และการคนืเงนิท ั4งหมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยทีJเกดิขึ4นจรงิ 
3.เมืJอท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ั4งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงืJอนไขการใหบ้รกิารทีJ
ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี4 ท ั4งหมดนี4 แลว้ 
 

เงืJอนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง Bn วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั4งหมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยทีJเกดิขึ4นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวี
ซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิfไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงืJอนไขใดๆทั4งสิ4น 
�.ยกเลกิการเดินทาง o^ วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์n^% 
o.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง �-RB วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
4.สาํหรบัผูโ้ดยสารทีJไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ืJนวซ่ีาให ้เมืJอผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิfในการคนืค่ามดัจาํท ั4งหมด 
 
 

เงืJอนไขการใหบ้รกิาร 
1.โปรแกรมทวัรนี์/จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ั/นตํ �า 20 ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั/น หากมจีาํนวนผู ้
เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�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 ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารเพิ�มเตมิตามค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ/นจรงิ เพื�อดาํเนินการขอวซี่าโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื�นวซี่า 



 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั/งนี/ใหข้ึ/นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 
เท่านั/น อกีท ั/งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ/นสุดสมบูรณ ์
4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ที�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 ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบรกิาร
ในกรณีที�มกีารขึ/นราคาค่าต ั �วเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ/ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา
แลกเปลี�ยนไดป้รบัขึ/นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 
7.ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี/ หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ท ั/งหมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิ�ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้
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 ไมม่สีทิธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ 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 ขอสงวนสทิธิ�ที�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 ขอสงวนสทิธิ�ที�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 ขอสงวนสทิธิ�ที�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 ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ั/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 และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพืJอท่องเทีJยวเท่านั4น 
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

 

ขอ้มูลเอกสารการยืJนวซ่ีา  
หมายเหต:ุ การยืJนวซ่ีาแต่ละคร ั4งกบับรษิทัทวัร ์ จะตอ้งทาํการยืJนวซ่ีาก่อนลว่งหนา้ไม่ตํ Jากว่า �^ วนันบัจากวนัเดินทาง ในกรณีทีJเหลอื
ระยะเวลายืJนวซ่ีานอ้ยกว่า �^ วนั นบัจากวนัเดินทาง อาจมีค่าใชจ้า่ยเพิJมโดยบรษิทัจะเรยีเกบ็ตามจรงิ  

กรุณาอย่ายดึตดิกบัขอ้มูลการยืJนขอวซ่ีาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลีJยนแปลงกฎและเอกสารการยืJนอยู่ตลอดเวลา 
เอกสารทีJตอ้งใชส้าํหรบัการยืJนวซ่ีามีดงันี4  
R. แสกนสหีนงัสอืเดินทาง หนงัสอืเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซ่ีาอย่าง
นอ้ย o หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า � เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั และหนงัสอืเดินทางจะตอ้งไม่ชํารุด (หนงัสอืเดินทางเลม่เกา่ 
กรุณานํามาประกอบการยืJนวซ่ีาดว้ย) ในกรณีทีJถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พาํนกัอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน 
นกัศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีJของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี เพราะการยืJนขอวซ่ีาจะมีเงืJอนไข และ ขอ้กาํหนดของทาง
สถานทูตตอ้งการเพิJมเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืJนขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนี4 รวมไปถงึผูเ้ดินทางทีJถอืพาสปอรต์
ต่างชาตดิว้ย 
�. รูปถ่าย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4n ม.ม.หรอื R.n x � นิ4 ว � รูป จาํนวน � ใบ 
(พื4นหลงัขาวเท่านั4น ถ่ายไม่เกนิ � เดือนหา้มสวมแว่นตาหรอื เครืJองประดบั ไม่ใสค่อนแทค็เลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 
 
3..ขอ้มูลเพิJมเตมิเกีJยวกบัการขอวซ่ีา กรณีทีJระเบยีบวซ่ีามีการเปลีJยนแปลง (บรษิทัจะสง่ใหท่้านทนัททีีJทางบรษิทัไดร้บัแจง้อย่างเป็น
ทางการ) 

 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มูลยืJนวซ่ีาเบื4องตน้ 
(ตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนืJองจากจะมีผลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน) 
 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………........................................... 



 

F. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………….……...…........................................... 
M. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………........................................... 
3. ชื�อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………….………............................................. 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………............................................ 
N. สถานที�เกดิ (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………..……..…… ........................................... 
,. ประเทศที�เกดิ………………………………………………………………………………………………..…................................................ 
I. สญัชาตปิจัจบุนั .................................สญัชาตโิดยกาํเนิด หากต่างจากสญัชาตปิจัจบุนั………………………….. 
H. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)                      แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกนัอยู่                             หมา้ย 
  อื�น ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

F-. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื�อตวั นามสกลุ ที�อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีาํนาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
FF. ที�อยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื.........................................     อเีมล............................................. 
FM. อาชพีปจัจบุนั  
(หากทาํกจิการคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เช่น ขายเสื/อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

................. ........................................................................................................ 
FV. ชื�อบรษิทัหรอืรา้นคา้ ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรบันกัเรยีน นกัศึกษา กรุณากรอกชื�อ ที�อยู่ของสถาบนัศึกษา 

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

 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซ่ีาเป็นดลุพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มีสว่นเกีJยวขอ้งใดๆทั4งสิ4น ท ั4งนี4 บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอย
บรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั4น 

 

 


