
 

 

รหัสทัวร LFT1902683 
ทัวรบารเรน จอรเจีย อารเมเนีย เที่ยว 3 นคร  8 วัน 6 คืน (GF) 
มัสยิดAl Fateh – ป�อมปราการบาหเรน Qal’at al–Bahrain – ประตูสูบาหเรน (Bab al 
Bahrain) – ชอปปم�งตลาดพื้นเมือง Manama Souq - โบสถฮคัพัท – เมืองดีลีจาน  
ทะเลสาบเซวาน – วิหารเซวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาหเรน – มัสยิดAl Fateh – ป�อมปราการ

บาหเรน Qal’at al–Bahrain – ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain) – ชอปปم�ง
ตลาดพื้นเมือง Manama Souq 

08.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิบริเวณผูโดยสารขาออก ชั้น 
4 ประตู 9 เคานเตอร U เคานเตอรเช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) 
เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรบั
บัตรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

หมายเหตุ เพ่ือความสะดวกสูงสุด และเปนไปตามกฎของสายการบิน GULF AIR ใหทานจัด
กระเป�าสัมภาระใบเล็กออกมา 1 ชุด สําหรับพักคางคืนท่ีบาหเรน  เน่ืองจาก
กระเป�าใบใหญจะทําการ  Check Through ไปยงัปลายทางประเทศจอรเจีย  

 
เท่ียวบินขาไปและขากลับ มกีารเปลี่ยนแปลงเวลาโดยประมาณ เปนการเปลี่ยนแปลงตามตาราง

บิน 
ของแตละเดือนแตละซีซั่น  กอนทําการออกต๋ัวภายในทุกคร้ัง  กรุณาเชคกับทางเจาหนาท่ีบริษัท 

ตามวันท่ี ที่ลูกคาเดินทาง 
11.00 น.  บินลัดฟ�าสู บาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินท่ี GF153 (บรกิาร

อาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 45 นาที 
14.40 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน (เวลาทองถิ่นชากวา

ไทย 4 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัด
หมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
จากน้ันนําทานเขาชม มัสยิด Al Fateh หน่ึงในมัสยิดที่ขึ้นช่ือวามีขนาดใหญที่สุด
เปนอันดับตนๆ ของโลก ที่ถูกต้ังช่ือตามกษัตริยผูสรางเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ 
เปนสถาปตยกรรมที่ถกูสรางขึ้นในป 1987 และเปนมัสยิดที่ถูกตกแตงดวยวัสดุช้ัน
เลิศท่ีรวบรวมมาจากทัว่โลก อาทิเชน ลูกแกวตกแตงบนพื้นจากอิตาล ีโคมไฟจาก
ออสเตรีย หรือแมแตประตูไมสุดอลังการที่ทําจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเปนมัสยิด
ที่เปนจุดศูนยรวมดวงใจของชาวบาหเรนแลว ในป 2006 มัสยิดแหงน้ียังถกู
ประกาศใหเปนหอสมุดแหงชาติอีกดวย ***ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเขาชมดานใน
มัสยิดในกรณีที่มีการทาํพิธีทางศาสนา หรือมีประกาศหามเขาชมภายในมัสยิด 
เปนการถายรูปชมรอบมัสยิดดานนอกแทน***  



 

 

จากน้ันเราจะพาทานไปสัมผัสเร่ืองราวประวติัศาสตร 5,000 ป ท่ี ป�อมปราการ
บาหเรน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่รูจักกนั อีกช่ือวา ‘Bahrain Fort’ แหลง
อารยธรรมโบราณที่นักโบราณคดีคาดวามันถกูสรางขึ้นมาต้ังแตชวง 2,300 ป กอ
นคริสตศกัราช ซึ่งในอดีตมนัเคยเปนท้ังที่พํานักของกษัตริย ป�อมปราการสําหรับ
ป�องกันเมืองจากขาศึก และยังเปนสถานท่ีๆ ชาวสุเมเร่ียนเช่ือวาเปนจุดนัดพบเพื่อ
เขาถึงพระเจา และท่ีป�อมปราการแหงน้ีทานจะไดเห็นความนามหัศจรรยใจของภูมิ
ปญญาในการกอสรางป�อมปราการข้ึนมาจากหินจนมีความแข็งแกรงมานานนับพัน
ปท่ีแมแตนักโบราณคดีก็ยังหาคําตอบที่แนชัดไมได อีกทั้งยงัเปนหน่ึงในสถานทีท่ี่
ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในป 
ค.ศ.200 จากน้ันนําทานเดินทางเขาชม ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain) 
ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจาผูครองรัฐบาหเรนเพ่ือเปน
ทางเขาไปสูตลาดมานามาซ่ึงเปนยานธุรกิจท่ีสําคัญและแหลงจับจายของทองถิ่น 
สรางเสร็จสมบูรณเมื่อ ค.ศ. 1945 และไดรับการตกแตงเพิ่มเติมในป ค.ศ. 1986 
เพ่ือปรับเปล่ียนใหมีรูปรางเปนสถาปตยกรรมอิสลามมากข้ึน จากน้ันเราจะพาทาน
ไปเปดประตูสูวัฒนธรรมวิถชีีวิตการเปนอยูของชาวบาหเรนท่ี ตลาดพ้ืนเมือง 
Manama Souq ตลาดขนาดใหญใจกลางเมืองที่มีความสําคัญตอวิถีชีวติของ
ชาวเมือง ซึ่งที่น่ีทานจะไดสัมผัสกับวถิีชีวติของคนทองถิ่นอยางเปนกนัเอง พรอมช็
อปปم�งของฝากอันเปนเอกลักษณจากประเทศบาหเรน และลิ้มรสอาหารพ้ืนเมือง
ขนานแทที่หาชิมที่ไหนไมไดในโลกน้ี นอกจากท่ีน่ีเทาน้ัน!! 

  ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Juffair Gate Hotel Bahrain ระดับ4*หรือ
เทียบเทา 
 

วันที่สอง บาหเรน – ทบิลิซี่ – เมอืงกอร่ี – อุพลิสชิเค – ถํ้าอุพลิสชิเค 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานผานชมและแวะถายรูปดานนอก ตึก Bahrain World Trade 
Center ศูนยกลางทางการเงินของบาหเรนตึกคูที่สูงท่ีสุดในประเทศบาหเรน ดวย
ระยะความสูงกวา 240 เมตร  ซึ่งเปนตกึท่ีเกิดจากการรวมมือของสถาปนิกจาก
ท่ัวโลก และท่ีสําคัญมนัยังเปนตึกแรกในโลกที่มีการนําเทคโนโลยีกงัหันเชื่อมตอเขา
กับตัวอาคารอีกดวย  
จากน้ันนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน 



 

 

10.20 น.  บินลัดฟ�าสู กรุงทบิลิซี ่ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินท่ี 
GF082 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน 

เครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาท ี
14.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวา

ไทย 3 ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของทาน
เปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัด
หมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
จากน้ันนําทานเขาชมประวัติศาสตร
ของมนุษยชาติที ่อุพลิสชิเค 
(Ulistsikhe Cave) หน่ึงในเมืองถํ้า
เกาแกของจอรเจีย มีการต้ังถิน่ฐานใน
ดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3,000 ปกอน ในอดีตชวงยุคโบราณกอนยุค
กลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ชวง 500 ปกอน
คริสตกาล ถึง ค.ศ. 500 เมืองน้ีเปนศูนยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชวง
ท่ีเมืองน้ีมีความเจรญิสุดขีดคือ ในชวงคริสตวรรษท่ี 9 ถงึ 11 กอนจะถูกรุกรานโดย
ชาวมองโกลในชวงครสิตศตวรรษที ่13 และถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะได
พบกับศาสนสถานที่มีหองโถงขนาดใหญท่ีชาวเพเกน (Pagan) ใชเปนที่ประกอบ
พิธีกรรมซ่ึงเปนลัทธิบชูาไฟ เปนลัทธิของคนในแถบน้ีกอนที่ศาสนาคริสตจะเขาเมื่อ 
1700 ปกอน และยังมหีองตาง ๆ ซึ่งคาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ท่ีสราง
ข้ึนในชวงคริสตศตวรรษท่ี 9  

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Riverside Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา 

วนัที่สาม ทบิลิซี่ – ซาดาโคล – อารเมเนีย – โบสถฮัคพัท – เมืองดีลีจาน – ทะเลสาบเซวาน 
– วิหารเซวาน – กรุงเยเรวาน  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองซาดาโคล 
เพื่อเดินทางสูประเทศอารเมเนีย 
เมื่อถึงดานตรวจคนเขาเมือง ทุกทาน
ตองลงจากรถ เพื่อมาผานดานและ
ตรวจเอกสารขาออกจากอารเมเนีย 
เพื่อเขาประเทศจอรเจีย โดยทุกทาน
ตองนํากระเป�าเดินทางและส่ิงของ
ทุกอยางลงจากรถ เพ่ือผานการ X-

ray และผานดานการตรวจเอกสารคนเขาเมอืง ประเทศอารมีเนียเปนประเทศที่ไม
มีทางออกสูทะเล ต้ังอยูทางใตของเทือกเขาคอเคซัส และอยูระหวางทะเลดํากับ
ทะเลแคสเปยน โดยทางเหนือติดกับประเทศจอรเจียและอาเซอรไบจาน ทางใตติด
กับประเทศอิหรานและตุรก ีอารเมเนีย หน่ึงในประเทศที่เขาโดดเด่ียวที่สุดในโลก 
ที่ถึงแมวาจะมีประเทศลอมรอบทั้งส่ีดาน แตเน่ืองดวยภาวะสงครามละความ
ขัดแยงกับประเทศโดยรอบ ปจจบัุนการเดิน
ทางเขาอารเมเนียจะเขาไดจากทางฝم�ง
ประเทศจอรเจียเทาน้ัน  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองฮัคพัท นําทาน
เขาชม ฮัคพัท เปนอารามคริสตอารเมเนีย 
หน่ึงในสาขาของคริสตออโทด็อกซ ที่กอต้ัง
ข้ึนในศตวรรษที ่10 ในสมัยราชวงศคลริูเคียน (Klurikain dynasty) ตัวอาราม
ต้ังอยุยอดเขาที่รายลอมดวยหมูบานขนาดยอมๆ จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองดีลี
จานของจังหวัดทาวุส ท่ีต้ังอยูทางดานเหนือของกรุงเยเรวาน อยูริม ทะเลสาบเซ
วาน ทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญลําดับตนๆของโลก นําทานชมทะเลสาบเซวาน 
จากน้ันนําทานชมความงดงามของ วิหารเซวาน กลุมวิหารริมทะเลสาบท่ีมีอายุ
เกือบหน่ึงพันป ต้ังอยูบริเวณคาบสมุทรของทะเลสาบเซวาน แตเดิมน้ันต้ังอยูใน
บริเวณเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ แตหลังจากการผันน้ําในยุคสมัยของสตาลิน ทําให
ปริมาณน้ําลดลง เกาะเดิมจึงเช่ือมตอกับแผนดินใหญโดยปริยาย โบสถแหงน้ีก็
เชนเดียวกับโบสถคริสตสวนมากในแถบทรานคอเคเซีย ท่ีจะต้ังอยูหางไกลฃจาก
ชุมชน ทําใหในบางคร้ังหากไมมกีารประกอบศาสนพิธี ตัวโบสถจะเหมือนถูกท้ิง
รางทามกลางความโดดเด่ียว จากน้ันนําทานเดินทากลับสู กรุงเยเรวาน  เมือง



 

 

หลวงของประเทศอารเมเนีย เมืองท่ีมีประวติัศาสตรยาวนานถงึสี่พันป  ในอดีตกรุง
เยเรวานเปนชุมทางสําคัญของเสนทางสายไหม ดังน้ันจึงมีการสะสมเอกสาร
ตนฉบับของอารมีเนียโบราณ กรกี จีน ญี่ปุ�น ซีเรีย ฮีบรู โรมัน และเปอรเซียที่มีคา
เอาไวมากมาย ปจจบุนัเยเรวานมีประชากรราว หน่ึงลานคน จากประชากรทั่ว
ประเทศ 3 ลานคนโดยประมาณ  

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Anil Plaza Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา 

วนัที่ส่ี กรุงเยเรวาน – เมืองเอคิดไมอัดซิน – วิหารชวารทน็อตส – กรุงเยเรวาน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง เอคิดไมอัดซิน 
เมืองสําคัญทางศาสนาของชาว
อารเมเนีย ถูกสรางขึ้นโดยนักบุญเก
รกอร่ีในชวงราว ศตวรรษท่ี 3 
จากน้ันนําทานเขาชม วิหารเอคิดไม
อัดซิน โบสถคริสตแหงแรกท่ีสรางขึ้น
ในอารเมเนียและคาดการณกันวา
เปนวิหารที่เกาแกที่สุดในโลก ในราว

ชวงคริสตศตวรรษท่ี 3 ตัวโบสถสรางขึ้นบนบริเวนวัดของศาสนาทองถิ่น สรางใน
ยุคของกษัตริย ทรีีดาเทสท่ี 3 แหงอารเมเนีย ตัววิหารไดรบัความเสียหายจาก
สงครามหลายคร้ัง ความพิเศษของโบสถแหงน้ีคือ ประตูขนาดใหญทําดวยไมที่มี
ภาพวาดเร่ืองราวในศาสนาคริสต 
รวมทั้งภาพวาดอันวิจิตรงดงามของ
เพดาน ชาวคริสตมกัจะมาทําการ
แสวงบุญที่น่ีอยูเสมอ จากน้ันชม 
โบราณสถานซวารทน็อตส ชมผลงาน
สถาปตยกรรมช้ันเอกจากการอุทิศ
ตนเพ่ือศาสนาของชาวคริสตในยคุ
กลาง ตัวอาคารกอสรางขึ้นในป ค.ศ. 643 เพ่ือเปนการอุทิศแด นักบุญเกรกอร่ี 
แมวาปจจุบันโครงสรางสวนใหญของวิหารจะเส่ือมสลายไปตามกาลเวลา ทวา
บริเวณโดยรอบยังเหลอืวัตถุโบราณเปนหลักฐานสําหรับความยิ่งใหญในอดีตใหได
ชม จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเยเรวาน  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทานอิสระชมสินคาพ้ืนเมือง ณ ตลาด พาค ชกูา ตลาดทองถิ่นในรมช่ือดัง 
ภายใตโครงสรางรูปโดมคร่ึงวงกลมที่แกะสลักลวดลายอยางวิจิตรงดงาม จากน้ัน
นําทานชม The Cascade  ซึง่สิ่งกอสรางท่ีใหญท่ีสุดของเยเรวาน อุทยานทาง
ศิลปะขนาดยักษ สรางเปนบันไดขนาดมหึมา 572 ข้ัน  ถูกสรางใหเปนอนุสาวรีย
แหงชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย จากน้ันนําทานเดินทางสู โรงงานไวนอารารัต หน่ึง
ในโรงงานผลิตบร่ันดีระดับแนวหนาของโลก เปดกิจการมาต้ังแตปค.ศ. 1887 
สินคาเปนท่ีขึ้นช่ือจนถึงขั้น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทานหน่ึงคือ ธีโอดอร รูสเวลท ที่
ฟนธงวา “ถาจะด่ืมบร่ันด ีกต็องเปนของอารเมเนียเทาน้ัน” ชมพิพิธภัณฑของ
โรงงาน ชมข้ันตอนการผลิต ชมโรงบมบรั่นดีดวยถังไมโอก จากน้ันนําทานชม 
จัตุรัส Republic Square  ชมความสวยงามของอาคารนีโอคลาสสิกสีชมพ ู
บริเวณรอบ ๆ จัตุรัสมซีุมแกะสลักที่นาประทับใจ ในชวงหลังจากพระอาทิตยตก
ดินน้ัน 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Anil Plaza Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา 

วนัทีห่า  กรุงเยเรวาน – หุบเขาเอวาน – วิหารการน่ี – อารามเก็กฮารด – เมอืงบากราทา
เชน – ซาดาโคล – ทบิลิซี่  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานไปเที่ยวชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ท่ีมคีวาม
สวยงามของหนาผาที่มีความสูงชัน และมีแมน้ําอาซัดไหลผานทําใหเกิดบรรยากาศ
ท่ีสวยงดงาม ใหทานไดถายภาพเก็บความประทับใจ นําทานชม วิหารการนี 
(Garni Temple) เมื่อ
ประมาณ 1,700 ป
มาแลว บริเวณน้ีเคยเปน
พระราชวังฤดูรอนของ
กษัตริยอารเมเนีย 
ปจจุบันยังคงมีสถาปตยา
กรรมหลงเหลืออยู ซาก
หองสรงน้ํา(Royal Bath 
House)และอาคารรูปทรงกรีก ที่ถกูสรางขึ้นชวงคริสตศตวรรษที่ 1 โดยกษตัริย
อารเมเนียในสมัยน้ัน ดานขางของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอของโบสถคริสต ที่สราง
ข้ึนเมื่อคริสตวรรษที่ 9 เหลืออยู ตอมาวิหารแหงน้ีถูกทําลายดวยเกิดแผนดินไหว
เม่ือป ค.ศ. 1679 สําหรับอาคารที่พบเหน็อยูทุกวันน้ี เพ่ิงมาประกอบใหมในสมัย



 

 

ของสหภาพโซเวียตเมื่อป ค.ศ.1974 น้ีเอง โดยใชเศษซากปรักหักพังของเกาผสม
กับของใหม จงึดูสมบูรณอยางที่เห็นในปจจุบัน จากน้ันนําทานชม วหิารเกกฮารด 
(Geghard Monastery) หน่ึงในความสวยงามของอารเมเนีย เพราะวิหารที่
สรางอยูทามกลางเทือกเขาท่ีสวยงาม ยังมีสวนที่สรางโดยการตัดหินเขาไปในภูเขา
อีกดวย ตัวอาคารของวิหารเกกฮารดน้ีถกูสรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษท่ี 12-13 
ใหทานไดชมสวนของหองโถงของตัวโบสถที่มกีารตัดหินสรางเปนโดมแกะสลัก
อยางสวยงาม ท่ีถูกตกแตงอยางสวยงามดวยความศรัทธาในศาสนาคริสตอยาง
เต็มเปم�ยม และยังมีวิหารท่ีสรางโดยการตัดหนิใหกลายเปนหองโถง และไดข้ึน
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกเมื่อป ค.ศ. 2000  

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองบากราทาเชน (Bagratashen) เปนการเดินทางขาม

พรมแดน โดยมีเมืองชายแดนของอารเมเนียซึ่งอยูติดกบัประเทศจอรเจีย จากน้ัน
เดินทางตอไปยัง เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) (ระยะทางประมาณ 100 กม.) ซึง่
เปนเมืองพรมแดนท่ีอยูติดกบัอารเมเนีย ตลอดการเดินทางทานจะไดชมวิว
ธรรมชาติอันสวยงาม ของเทือกเขาคอเคซัสนอยท่ีอยูระหวางอารเมเนียและ
อาเซอรไบจาน (เมื่อถึงดานตรวจคนเขาเมือง ทุกทานตองลงจากรถ เพ่ือมาผาน
ดานและตรวจเอกสารขาออกจากอารเมเนีย เพื่อเขาประเทศจอรเจีย โดยทุกทาน
ตองนํากระเป�าเดินทางและส่ิงของทุกอยางลงจากรถ เพ่ือผานการ X-ray และ
ผานดานการตรวจเอกสารคนเขาเมือง) จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง กรุงทบิลิซี 
(Tbilisi) ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําคูรา ในภาษาทองถิ่นบางคร้ังถูกอางถงึในชื่อวา ติฟลิส 
ประชากรของเมืองน้ีมคีวามหลากหลาย เพราะเมืองน้ีเปนที่อยูของผูคนตาง
วัฒนธรรม ตางศาสนา และตางชาติพันธุมาชานาน (ระยะทางประมาณ 80 กม.)  

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Anil Plaza Hotel ระดับ4* หรือเทียบเทา 

วนัทีห่ก  เมืองมิสเคดา – วหิารสเวติสเคอเวรี – ป�อมอนานูรี่ – เมืองคาซเกบ้ี – โบสถเกอร
เกต้ี – ทบิลิซ่ี  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) เปนศูนยกลางทางศาสนาของ
ประเทศจอรเจีย เมืองมิสเคตาเปนเมืองที่เกาแกท่ีสุดของจอรเจียอายุกวา 3,000 
ป ต้ังอยูหางจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. ในอดีตเมืองน้ีเคยเปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรอิเบเรีย และเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ป กอน
คริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 แตตอนน้ีไมมีอะไรจากสมัยน้ันหลงเหลืออยูแลว ศาสนา

คริสตไดเขามาเผยแผ
ในเมืองน้ีในชวง
ศตวรรษท่ี 4 ตอมา
องคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียน โบราณสถาน
แหงเมืองมิสเคตา 
(Historical 
monument of 
Mtskheta) เปน

มรดกโลก เม่ือป ค.ศ.1994 
จากน้ันทานชม วิหารสเวติสเคอ
เวรี (Svetitkhoveli 
Cathedral) ซึ่งคําวา sveti 
หมายถึง "เสา" และ tskhoveli 
หมายถึง "ชีวิต" เรียกงายๆ
รวมกันกคื็อวิหารเสามีชีวิต สราง
ราวศตวรรษที่ 11 โบสถแหงน้ีถือ
เปนศูนยกลางทางศาสนาที่
ศักดิ์สิทธ์ิที่สุดของจอรเจีย สรางข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มีขนาดใหญเปน
อันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเช่ือ
และหันมานับถือศาสนาคริสต  นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญ เปน
เสนทางสําหรับใชในดานการทหารท่ีเรียกวา Georgian Military Highway 
สรางขึ้นโดยสหภาพโซเวียตสมัยท่ีจอรเจียตกอยู ภายใตการปกครองสําหรับใชเปน
เสนทางมายังภูมิภาคแหงน้ี และเปนถนนเสนทางเดียวท่ีจะนําทานเดินทางสู 
เทือกเขาคอเคซัสใหญ (Greater Caucasus) เปนเทือกเขาสูงขนาดใหญแหง
หน่ึงของทวีปยุโรป มคีวามยาวประมาณ1,100 กม.ที่เปนเสนกั้นพรมแดนระหวาง 



 

 

รัสเซียและจอรเจีย ระหวางทางใหทานไดสัมผัสความยิ่งใหญของ ป�อมอนานูรี 
(Ananuri Fortress) ป�อมปราการเกาแก ถกูสรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 
ชมรองรอยของซากกําแพงท่ีลอมรอบป�อมปราการแหงน้ีไวเปรียบเสมือนมานท่ี
ซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลังที่ต้ังอยูภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจ้ิน 
ภายในยังมี หอคอยทรงส่ีเหลี่ยมใหญท่ีต้ังตระหงาน จากมมุสูงของป�อมปราการน้ี
จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อางเก็บน้ําชินวารี (Zhinvali) และช่ืนชม
ทัศนียภาพทิวทัศน ของภูเขาลอมรอบสถานท่ีแหงน้ี 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยงั เมืองคาซเบกี ้(KAZBEGI) เปนเมืองเล็กๆที่ต้ังอยู

ตามรมิ ฝم�งแมน้ําเทอรกี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และต้ังอยูบนความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิ อยูปานกลางที ่14.5 
องศา ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน อุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ใน
เดือนมกราคมซึ่งเปนเดือนที่หนาวเย็นที่สุด นําทานไปชมความสวยงามของ โบสถ
เกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถกูสรางข้ึนในราวศตวรรษที่ 14 มีอีก
ช่ือเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ช่ือท่ีเรียกที่นิยมกันของ
โบสถศักดิ์แหงน้ีสถานท่ีแหงน้ีตั้งอยูริมฝم�งขวาของ แมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของ
คาซเบกี้ (การเดินทางไปยังสถานที่แหงน้ี ข้ึนอยูกับสภาพอากาศในกรณีท่ีฝนตก
หนักหรือถนนถกูปดกั้นดวยหิมะที่ปกคลุมอยู ทําใหการเดินทางอาจจะเปน
อุปสรรคได  ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่เขาชมตรมความเหมาะสม) 
จากน้ันนําทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี  

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Riverside Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา 

วนัทีเ่จ็ด  กรุงทบิลิซี่ – ป�อมนารคิาลา – โบสถ Metekhi – วิหารซิโอน่ี – ทบิลิซี่ – 
บาหเรน – กรุงเทพ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ 
หองอาหารของโรงแรม 

นําทานขึ้นเดินทางสู ป�อมนาริคาลา 
(Narikala Fortress) ชมป�อม
ปราการซึง่เปนป�อมโบราณ สรางในราว
ศตวรรษท่ี 4 ในรปูแบบของชูริส ทซิเค 
และตอมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของ
ราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอ



 

 

ขยายออกไปอีก และตอมาในสมัยของกษัตรยิ เดวิด (ปค.ศ.1089-1125) ไดมี
การสรางเพ่ิมเติมขึ้นอีก ซึ่งตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกชื่อ 
ป�อมแหงน้ีวา นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายวา ป�อมอันเล็ก (Little 
Fortress) นําทานไปชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) โบสถท่ีมี
ประวติัศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ต้ังอยูบริเวณริมหนาผาของแมน้ํามทวารี 
เปนโบสถหน่ึงที่สรางอยูในบริเวณท่ีมปีระชากรอาศัยอยู ซึ่งเปนประเพณีโบราณท่ี
มีมาแตกอน กษตัริยวาคตัง ที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป�อมและโบสถไวท่ี
บริเวณน้ี ตอมาในป ค.ศ.1278-1284 นําทานไปชม วิหารซีโอนี (Sioni 
Cathedral) โบสถหลังใหญของนิกายออรโธดอกที่ถูกสรางขึ้นในเมอืงน้ี ช่ือของ
โบสถไดนํามาจากดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็มสถานท่ีแหงน้ีก็
ไดมี่ช่ือเปน ซิโอนีแหงทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6-7 
และตอมาก็ไดถูกทําลายลงโดยผูที่บุกรุกแตก็ไดมีการสรางขึ้นใหมหลายครั้ง ดวย
กน จนกระท่ังเปนโบสถที่ไดเห็นอยูในปจจุบันน้ี  

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย   สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาตทิบิลิซี  
17.50 น.  ออกเดินทางบินลัดฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน กัลฟ�แอร (GF) 
เท่ียวบินที่ GF082 

(บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเคร่ือง) 
19.00 น.  เดินทางถึงสนามบินเมอืงมานามา ประเทศบาหเรน พักผอนภายใน
สนามบิน เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง 
22.25 น.  ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน กัลฟ�แอร (GF) เที่ยวบินที่ 
GF152 
วนัทีแ่ปด  กรุงเทพ ฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) 
09.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
พรอมความประทับใจ 



 

 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดระบวุันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 23 กก. 
 คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบติัเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  
 

อัตราคาบรกิารไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหอง
ละ  
2 – 3 ทาน 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป เสริม
เตียง 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป ไมเสริม
เตียง 

ไมเอา 
ต๋ัวเครื่องบิน พักเด่ียว 

25 ต.ค. – 01 พ.ย. 62 57,990 57,990 57,990 32,990 8,900 
08 – 15 พ.ย. 62 55,990 55,990 55,990 32,990 8,900 
15 – 22 พ.ย. 62 55,990 55,990 55,990 32,990 8,900 
22 – 29 พ.ย. 62 55,990 55,990 55,990 32,990 8,900 
29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 62 55,990 55,990 55,990 32,990 8,900 
06 – 13 ธ.ค. 62 57,990 57,990 57,990 32,990 8,900 
27 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 
63 

59,990 59,990 59,990 42,990 8,900 



 

 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต
กลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเคร่ืองดืม่และคาอาหารท่ีส่ังเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 23 ก.ก. 
 คาธรรมเนียมยื่นวีซาอารเมเนีย 1,500 บาทตอทาน  
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 48 USD /ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวัน

เดินทาง) *** เด็กชําระเทากันกับผูใหญ *** 
 คาทิปหัวหนาทัวร 24 USD /ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน *** เด็กชําระเทากันกับผูใหญ *** 

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง 

1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
20,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทวัรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวน
ตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามดัจําใหท้ังหมด โดยจะหัก
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 



 

 

4.สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางข้ันตํ่า 20 ทานรวมใน
คณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 10-14 
ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 
1,000 บาท 
2.ในกรณีท่ีทางประเทศจอรเจีย หรือ ประเทศ อารเมเนีย ส่ังใหมกีารระงับการใหวีซาา ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เพ่ือดําเนินการขอวีซาโดยตรงกับทางศูนยรับยื่นวีซา 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง 
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 
5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 
6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปล่ียนไดปรบัข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได 
9.คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 



 

 

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 
12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรอื มี
สวนตองรับผดิชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ กต็าม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผดิชอบของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมด 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซือ้ระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมคีาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
16.บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร 
ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 



 

 

19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
21.กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทาน
ออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทาน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 
22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 
  
ขอมูลเอกสารการยื่นวีซา  

หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกบับริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซากอนลวงหนาไมต่ํากวา 20 
วันนับจากวันเดินทาง ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 20 วัน นับจากวันเดินทาง 
อาจมีคาใชจายเพ่ิมโดยบริษัทจะเรียเกบ็ตามจริง  
 
กรุณาอยายึดติดกับขอมูลการยื่นขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงกฎและ
เอกสารการยื่นอยูตลอดเวลา 
 
เอกสารท่ีตองใชสําหรับการย่ืนวีซามีดังน้ี 
1. แสกนสีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือ
เดินทางตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 3 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 
6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา 
กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย) ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยู
ตางประเทศ, ทางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจง
เจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันท ีเพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของ
ทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได 
ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาตดิวย 



 

 

 
2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 45 ม.ม.หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป จํานวน 2 ใบ 
(พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแท็ค
เลนส รูปไมเลอะหมึก) 
 
3..ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอวีซา กรณีท่ีระเบียบวีซามกีารเปลี่ยนแปลง (บริษัทจะสงให
ทานทันทีท่ีทางบริษัทไดรับแจงอยางเปนทางการ) 

 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเบ้ืองตน 
(ตองกรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง 

[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………........................................... 
1. นามสกุล 

[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…......................................
..... 

2. นามสกุลตอนเกิด 
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………........................................... 

3. ชื่อตัว 
[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………...................................
.......... 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) 
เกิด……………………………………………………………………………………............................................ 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) 
……………………………………………………………………………..……..…… ........................................... 

6. ประเทศที่
เกิด………………………………………………………………………………………………..…............................................
.... 

7. สัญชาติปจจบัุน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากสัญชาติ
ปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด          แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              



 

 

  หยา                แยกกันอยู                             หมาย 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ.........................................     อีเมล............................................. 
12. อาชีพปจจุบัน  
(หากทํากิจการคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน

................. ........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ 

ท่ีอยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………… 

 
หมายเหตุ การอนุมติัวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ

ท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 


