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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) – บาหเ์รน – มสัยดิเอลฟาเตห ์– ประตูสูบ่าหเ์รน – ตลาดพื้นเมืองมานามา  

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ

กลัฟ์แอร ์เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย  60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้น

เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

เที่ยวบนิท ัง้ไปและกลบั อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทาํการบนิ ท ัง้น้ีเป็นไปตามกฎและตารางบนิของแต่ละซีซ ัน่แตกต่างกนั 

ออกไป ก่อนทาํการออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษิทั ก่อนทกุคร ัง้ 

11.00 น. ออกเดนิทางสู่ บาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบนิกลัฟ์ แอร ์เทีย่วบนิที ่GF153  (เสริฟ์อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง 40 นาท ี

14.40 น.  ถงึ สนามบนินานาชาตบิาหเ์รน  ประเทศบาหเ์รน  หลงัจากนาํ

ท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนาํท่านออกเดนิทางไปชม  

มสัยดิเอลฟาเตห ์(Al Fateh Grand Mosque) หน่ึงในมสัยดิที่

ขึ้นชื่อว่ามขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัตน้ๆ  ของโลก  ทีถู่กต ัง้ชื่อ

ตามกษตัริยผู์ส้รา้งเมอืง  ‘Ahmed Al Fateh’ เป็น

สถาปตัยกรรมทีถู่กสรา้งขึ้นในปี  1987 และเป็นมสัยดิทีถู่ก

ตกแต่งดว้ยวสัดุช ัน้เลศิทีร่วบรวมมาจากท ัว่โลก อาทเิช่น ลูกแกว้

ตกแต่งบนพื้นจากอติาล ีโคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแ้ต่ประตูไ   

มสุ้ดอลงัการทีท่าํจากอนิเดยี  ซึ่งนอกจากจะเป็นมสัยดิทีเ่ป็นจดุ

ศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้  ในปี 2006 มสัยดิแห่งนี้ยงั

ถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมดุแห่งชาตอิกีดว้ย  *** ขอสงวนสทิธิ์

ยกเลกิการเขา้ชมดา้นในมสัยดิในกรณีทีม่กีารทาํพธิทีางศาสนา  

หรือมปีระกาศหา้มเขา้ชมภายในมสัยดิ  เป็นการถ่ายรูปชมรอบ

มสัยดิดา้นนอกแทน  ***  เดนิทางไปชมย่านการคา้โบราณ  ที่ ประตูสูบ่าหเ์รน  (Bab al Bahrain) ทีอ่อกแบบโดย  Sir 

Charles Belgrave ทีป่รึกษาเจา้ผูค้รองรฐับาหเ์รนเพือ่เป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจทีส่าํคญัและแหล่ง

จบัจ่ายของทอ้งถิ่น สรา้งเสร็จสมบูรณ์เมือ่  ค.ศ. 1945 และไดร้บัการตกแต่งเพิม่เตมิในปี  ค.ศ. 1986 เพือ่ปรบัเปลีย่นใหม้ี

รูปร่างเป็นสถาปตัยกรรมอสิลามมากขึ้น เดนิชม ตลาดพื้นเมืองมานามา (Manama Souq) ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงที่

มคีวามสาํคญัต่อวถิชีีวติของชาวเมอืง ซึ่งทีน่ี่ท่านจะไดส้มัผสักบัวถิชีีวติของคนทอ้งถิ่นอย่างเป็นกนัเอง  พรอ้มอสิระชอ้ปป้ิง

ของฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาหเ์รน หรือจะลิ้มรสอาหารพื้นเมอืงขนานแทท้ีห่าชิมอย่างมากมาย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พกัที่    โรงแรม AL SAFIR BAHRAIN หรอืเทยีบเท่า 3.5 ดาว 
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วนัที่สอง บาหเ์รน – ทบลิซิี่ – มหาวิหารศกัดิ์สทิธิ์ทบิลซิี – สะพานแห่งสนัติภาพ – ถนนคนเดินชาเดอน่ี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิบาหเ์รน 

10.10 น. ออกเดนิทางสู่ ทบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิกลัฟ์ แอร ์เทีย่วบนิที ่GF081 (เสริฟ์อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง (แวะพกัเครื่องทีเ่มอืงบากู) 

15.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นาํท่านออกเดนิทางกลบัสู ่ เมอืงทบลิซิ ี (Tbilisi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของ

จอรเ์จยี ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่นํา้คูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่นํา้มตควาร ี(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ่น ทบลิซิ ิมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 

ตร.กม. และมปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมอืงน้ีถูกสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาล ี (Vakhtang Gorgasali) กษตัริย ์

จอรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบเีรีย) ไดก่้อตัง้เมอืงน้ีขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมอืงทบลิซิเิป็นศูนยก์ลางการทาํอตุสาหกรรม สงัคม

และวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงน้ีอยู่ในสายทางหนึ่งของเสน้ทางสายไหม และปจัจบุนัยงัมบีทบาท

สาํคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ที่เป็นจดุตดัระหว่างทวปี

เอเชียกบัทวปียุโรป นาํท่านถ่ายรูปกบั มหาวหิารศกัดิ์สทิธิ์ทบลิซิี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออกีชื่อหน่ึง

คอืโบสถ ์Sameba เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยี อกีท ัง้ยงัถูกจดัใหเ้ป็นสิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีม่ขีนาด

ใหญ่มากทีสุ่ดในแถบอ่าวเปอรเ์ซยี และมคีวามสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลกอกีดว้ยกน้ จากนัน้นาํท่านสู่ สะพานแหง่สนัตภิาพ 

(The Bridge of peace) เป็นอกีหน่ึงงานสถาปตัยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงทบลิซิ ีออกแบบโดย สถาปคันิกชาวอติาเลืย่นชื่อ 

Michele De Lucchi สะพานมคีวามยาวที ่ 150 เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่ 6 

พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งทีอ่ติาล ี และนาํเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพือ่เขา้มาตดิต ัง้ใน

เมอืงทบลิซิ ี ทีต่ ัง้นัน้อยู่บนแม่นํา้มตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเหน็ไดห้ลายมมุจากในเมอืง และยงัม ี
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illuminating ทีจ่ะแสดงแสงสจีากไฟ LED ทีต่ดิตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 นาทก่ีอนทีพ่ระอาทติยจ์ะลบัขอบฟ้า 

จากนัน้ใหท้่านอสิระ ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงและกลิน่ไอแบบยุโรป 

และอาคารทีถู่กสรา้งขึ้นทีม่รูีปร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง และยงัเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ มากมาย 

และตามบริเวณทางเทา้ยงัเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พื้นเมอืงอนัหลากหลาย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรอืเทยีบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สาม เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ – ป้อมอนานูร ี– คาซเบกี้  – โบสถเ์กอรเ์กตี้  – กูดาอรู ี– ทบลิซิี  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่าํคญั  เป็นเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รียกว่า  Georgian Military 

Highway สรา้งขึ้นโดยสหภาพโซเวยีตสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครอง  สาํหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภมูภิาคแห่งน้ี  

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ (Greater Caucasus) ระยะทาง 80 ก.ม. เป็นเทอืกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

ของทวปียุโรป มคีวามยาวประมาณ 1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่าง รสัเซยีและจอรเ์จยี  ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม  

ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ้นในสมยัศตวรรษที่  16-17 ชมร่องรอยของซากกาํแพงที่

ลอ้มรอบป้อมปราการแห่งนี้ ไวเ้ปรียบเสมอืนม่านทีซ่่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัทีต่ ัง้อยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถข์องชาว

เวอรจ์ิ้น ภายในยงัม ีหอคอยทรงสีเ่หลีย่มใหญ่ทีต่ ัง้ตระหงา่น จากมมุสูงของป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพทีส่วยงามของ  

อ่างเก็บนํา้ชินวารี  (Zhinvali) จากนัน้นาํท่านเดนิทางต่อไปยงั  เมืองคาซเบกี้  (Kazbegi) ระยะทาง  88 ก.ม. หรือปจัจบุนั

เรียกว่า เมืองสเตปนัสมินดา (Stepansminda) ชื่อน้ีเพิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออรโ์ธดอ๊ก  ชื่อ สเตฟาน 

ไดม้าพาํนกัอาศยัและก่อสรา้งสถานทีส่าํหรบัจาํศีลภาสนาขึ้น  เมอืงน้ีเป็นเมอืงเลก็ๆตัง้อยู่ริมฝัง่แม่นํา้เทอรก์ี้  ถอืเป็น

ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซสั  (Caucasus) ทีส่าํคญัของประเทศจอรเ์จยี  มภีมูทิศันท์ีส่วยงามโดยรอบ  

รวมท ัง้เป็นจดุชมววิของยอดเขาคาซเบกี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FT-TBS GF01V                    Page 5 of 10 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้นาํท่านขึ้นรถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ลอ้) เพือ่เขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) นาํท่านไปชมความสวยงาม

ของ โบสถเ์กอรเ์กตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มอีกีชื่อเรียกกนัว่า  ทสมนิดา  ซามบีา 

(Tsminda Sameba) ชื่อทีเ่รียกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิ์แห่งน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีต ัง้อยู่ริมฝัง่ขวาของ  แม่นํา้ชคเฮรี  อยู่บน

เทอืกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ในกรณีที่ฝนตกหนกัหรอืถนนถกูปิดดว้ย

หมิะที่ปกคลมุอยู่ จนทาํใหก้ารเดินทางอาจจะเป็นอปุสรรค  ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวตามความ

เหมาะสม) นาํท่านออกเดนิทางสู่  เมืองกูดาอรูี  (Gudauri) ระยะทาง  32 ก.ม. ซึ่งเป็นเมอืงสาํหรบัสกีรีสอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงที่

ต ัง้อยู่บริเวณทีร่าบเชิงเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสูงจากระดบันํา้ทะเลประมาณ  2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้ เป็น

แหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกีของชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงทีส่วยงามและมหีมิะ

ปกคลุมอยู่ตลอดเวลา นาํท่านออกเดนิทางกลบัสู่ เมืองทบลิซิี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรอืเทยีบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่สี่ มิสเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิเคอเวร ี– อพุลสิชิเค่ – รา้นไวนพ์ื้นเมือง – ทบลิซิี  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํ ท่านเดนิทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) ระยะทาง 26 

ก.ม. เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงมสิ

เคตา้เป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่

ห่างจากกรุงทบลิซิ ี ประมาณ 25 กม. ในอดตีเมอืงน้ีเคยเป็น

เมอืงหลวงของอาณาจกัรอเิบเรีย และเป็นราชอาณาจกัรของ

จอรเ์จยีในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล ถงึปี ค.ศ.500 แต่ตอนน้ี

ไม่มอีะไรจากสมยันัน้หลงเหลอือยู่แลว้ ศาสนาคริสตไ์ดเ้ขา้มา

เผยแผ่ในเมอืงน้ีในช่วงศตวรรษที่ 4 ต่อมาองคก์ารยูเนสโกได ้

ขึ้นทะเบยีน โบราณสถานแห่งเมอืงมสิเคตา้ (Historical 

monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1994 

นาํท่านชม วหิารจวาร ี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวหิารใน

รูปแบบของคริสตศ์าสนาออรโ์ธดอ็กซ ์ ทีถู่กสรา้งขึ้นในราว

ศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภเูขาทีม่แีม่นํา้สองสายไหลมา

บรรจบกนั คอื แม่นา้มคิวารี และแม่นํา้อรกัวแีละถา้มอง

ออกไปขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับริเวณทีก่วา้งใหญ่ซึ่งในอดตี

เคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งไดเ้คยปกครองดนิแดนในบริเวณน้ีต ัง้แต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล
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จนถงึราวคริสตศ์ตวรรษที ่5 จากนัน้นาํท่านชม วหิารสเวตสิเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคาํว่า Sveti หมายถงึ 

"เสา" และ Tskhoveli หมายถงึ "ชีวติ" เรียกงา่ยๆรวมกนัก็คอืวหิารเสามชีีวติ สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็น

ศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิ์สทิธิ์ทีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ 

อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่าํใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาคริสต ์  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่  อพุลสิชิเค่  

(Ulistsikhe Cave)  ระยะทาง  60 ก.ม. หน่ึงใน

เมอืงถํา้เก่าแก่ของจอรเ์จยี  มกีารตัง้ถิ่นฐานใน

ดนิแดนแถบน้ีกนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ใน

อดตีช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง  (Hellenistic 

and Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อน

คริสตกาล ถงึ ค.ศ.500 เมอืงน้ีเป็นศูนยก์ลางทาง

ศาสนาและวฒันธรรม  และช่วงทีเ่มอืงน้ีมคีวาม

เจริญสุดขดีคอื  ในช่วงคริสตวรรษที่  9 ถงึ 11 

ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่  13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป  ท่านจะไดพ้บกบัศาสน

สถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึ่งเป็นลทัธบิูชาไฟ  เป็นลทัธขิองคนในแถบน้ี

ก่อนทีศ่าสนาคริสตจ์ะเขา้เมือ่ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ทีส่รา้งขึ้นในช่วง

คริสตศ์ตวรรษที ่9 จากนัน้นาํท่านสู่ รา้นไวนพ์ื้นเมือง ใหท้่านไดท้ดลองชิม ไวน ์ซึ่งประเทศจอรเ์จยีเป็นแหล่งกาํเนิดไวน์  

ทีผ่ลติเครื่องดืม่มาอย่างนอ้ย  8,000 ปีทีน่ี่คุณสามารถลองทาํไวนไ์ดท้ ัง้ในโรงงานและโรงงานขนาดเลก็ทีค่รอบครวัเป็น

เจา้ของประเภทไวนแ์ตกต่างจากไวนแ์หง้กึ่งหวานและหวานขาวและแดง นาํท่านออกเดนิทางกลบัสู่  เมืองทบลิซิี  (Tbilisi) 

ระยะทาง  141 ก.ม. จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระ ชอ้ปป้ิงที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี  (Rustaveli Street) เป็นถนนทีม่สีนิคา้

มากมาย  อาทขิองทีร่ะลกึ  ของฝาก  สนิคา้หลายหลายประเภท  ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง  โดยบริเวณน้ีจะมรีา้นอาหารชื่อดงัคอื  

Samikitno ทีเ่ปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง โดยดา้นหนา้ของรา้นจะมป้ีาย  I love Tbilisi ทีเ่หมอืนเป็น  Landmark สาํหรบั

การถ่ายภาพของนกัท่องเทีย่ว 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรอืเทยีบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที่หา้ ป้อมนารคิาล่า – โบสถเ์มเตหค์ ี– โรงอาบน้ําแร่เก่าแก่ – สนามบนิทบลิซิี – บาหเ์รน  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนารคิาล่า  (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ  สรา้งในราวศตวรรษที่  4 

ในรูปแบบของชูริส ทซเิค และต่อมาในราวศตวรรษที่  7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี  และ

ต่อมาในสมยัของกษตัริย ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึ้นอกี  ซึ่งต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง  
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ก็ไดเ้รียกชื่อ  ป้อมแห่งนี้ว่า  นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมี

ความหมายว่า  ป้อมอนัเลก็  (Little Fortress) นาํท่านไปชม  

โบสถเ์มเตหค์ี  (Metekhi Church) โบสถท์ีม่ปีระวตัศิาสตร์

อยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิี ตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาของแม่นํา้

มทวารี เป็นโบสถห์น่ึงทีส่รา้งอยู่ในบริเวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ที ่1 แห่ง

จอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่ริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 จากนัน้ชม โรงอาบน้ําแร่เก่าแก่  (Bath Houses) 

ทีน่ี่มชีื่อเสยีงในเรื่องบ่อนํา้รอ้นกาํมะถนัธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)  

  สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิทบลิซิ ี

16.45 น. ออกเดนิทางสู่ บาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน โดย สายการบนิกลัฟ์ แอร ์ เทีย่วบนิที ่ GF082  (บริการอาหารและเครื่องดืม่บน

เครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

18.45 น.  ถงึ สนามบนิบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน จากนัน้ใหท้่านเปลีย่นเทีย่วบนิ 

22.25 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิกลัฟ์ แอร ์เทีย่วบนิที ่GF152 (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

วนัที่หก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) 

08.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

******************************* 

อตัราค่าบริการต่อท่านและเงือ่นไขการใหบ้ริการ 

เที่ยวฟิน 2 ประเทศ บาหเ์รน จอรเ์จยี แดนมหศัจรรย ์6 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ กลัฟ์ แอร ์

กําหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี เสริมเตียง  

เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี ไม่เสริมเตียง 
ไม่ใชต้ ัว๋เครื่องบิน พกัเดี่ยว 

26 – 31 ม.ค. 63 31,990 31,990 30,990 11,990 5,900 

02 – 07 ก.พ. 63 30,990 30,990 29,990 10,990 5,900 

01 – 06 มี.ค. 63 31,990 31,990 30,990 11,990 5,900 

08 – 13 มี.ค. 63 32,990 32,990 31,990 12,990 5,900 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✔ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

✔ ภาษนีํา้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนิด (สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง) 

✔ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

✔ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

✔ ค่าระวางนํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 23 กก. จาํกดัท่านละ 1 ใบ 

✔ ค่ารถรบั – ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้าํนาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

✔ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✔ ภาษภีาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัทาํเอง) 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าเครื่องดืม่และค่ าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

× ค่าปรบั สาํหรบันํา้หนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กินจากทีท่างสายการบนิกาํหนดไว ้23 กก. 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น ทปิขบัรถ และทปิหวัหนา้ทวัร ์55 USD / ทริป / ท่าน (ชาํระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง) 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรือก่อนหนา้นัน้ โดยส่งแฟกซห์รืออเีมลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทางเพือ่ยนั

การจองทีน่ ัง่ พรอ้มชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางของ

ท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3.เมือ่ท่านตกลงชาํระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการทีไ่ด ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มเีง ือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.สาํหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน 

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

2.ในกรณีทีท่างประเทศจอรเ์จยี หรือ ประเทศ อารเ์มเนีย ส ัง่ใหม้กีารระงบัการใหว้ซ่ีาา ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการเพิม่เตมิตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง เพือ่ดาํเนินการขอวซ่ีาโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซ่ีา 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นสาํคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการ

ในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํา้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัรา

แลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้

9.ค่าบริการทีท่่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว  ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 
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11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ 

อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าว

ท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่าง  ๆ

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มนํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่าน

ออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 


