
 

 

รหัสทัวร LFT1903481 
ทัวรจอรเจยี เที่ยวฟน 2 ประเทศ บาหเรน จอรเจีย แดนมหศัจรรย 
6 วัน 4 คืน (GF) 
มัสยิดเอลฟาเตห   ประตูสูบาหเรน   ตลาดพื้นเมืองมานามา 
มหาวิหารศักด์ิสิทธิท์บิลิซี   สะพานแหงสันติภาพ   ถนนคนเดินชาเดอน่ี 
 

 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาหเรน – มัสยิดเอลฟาเตห –  
 ประตูสูบาหเรน – ตลาดพ้ืนเมืองมานามา  

08.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
ช้ัน 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบินกลัฟ�แอร เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยให
การตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

เที่ยวบินทั้งไปและกลบั อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทําการบิน ทั้งน้ีเปนไป
ตามกฎและตารางบนิของแตละซีซัน่แตกตางกัน 

ออกไป กอนทาํการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามขอมูลกับ
ทางบริษัท กอนทุกครัง้ 

11.00 น. ออกเดินทางสู บาหเรน ประเทศบาหเรน โดยสายการบินกัลฟ� แอร เที่ยวบินที่ 
GF153  (เสิร ฟอาหารและเคร ื ่องด ื ่มบน
เครื ่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั ่วโมง 
40 นาท ี

14.40 น.  ถึง สนามบินนานาชาติบาหเรน ประเทศ
บาหเรน หลังจากนําทานผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง นําทานออกเดินทางไปชม มัสยิด
เอลฟาเตห (Al Fateh Grand Mosque) 
หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อวามีขนาดใหญที่สุดเปน
อันดับตนๆ ของโลก ที่ถูกตั้งชื่อตามกษัตริย
ผ ู  ส ร  า ง เ ม ื อ ง  ‘ Ahmed Al Fateh’ เ ป น
สถาปตยกรรมที่ถูกสรางขึ้นในป 1987 และ
เป นมัสยิดที ่ถ ูกตกแตงด วยวัสด ุชั ้นเลิศที่
รวบรวมมาจากทั ่วโลก อาทิเชน ลูกแกวตกแตงบนพื ้นจากอิตาลี โคมไฟจาก
ออสเตรีย หรือแมแตประตูไ  มสุดอลังการที่ทําจากอินเดีย ซึ ่งนอกจากจะเปน
มัสยิดที่เปนจุดศูนยรวมดวงใจของชาวบาหเรนแลว ในป 2006 มัสยิดแหงนี้ยังถูก
ประกาศใหเปนหอสมุดแหงชาติอีกดวย *** ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเขาชมดาน



 

 

ในมัสยิดในกรณีที่มีการทําพิธีทางศาสนา หรือมีประกาศหามเขาชมภายใน
มัสยิด เปนการถายรูปชมรอบมัสยิดดานนอกแทน ***  เดินทางไปชมยาน
การคาโบราณ ที ่ ประตูสู บาหเรน (Bab al Bahrain) ที่ออกแบบโดย Sir 
Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจาผูครองรัฐบาหเรนเพื่อเปนทางเขาไปสูตลาด
มานามาซึ่งเปนยานธุรกิจที่สําคัญและแหลงจับจายของทองถิ่น สรางเสร็จสมบูรณ
เมื่อ ค.ศ. 1945 และไดรับการตกแตงเพ่ิมเติมในป ค.ศ. 1986 เพ่ือปรับเปลี่ยนให
มีร ูปรางเปนสถาปตยกรรมอิสลามมากขึ ้น เดินชม ตลาดพื ้นเมืองมานามา 
(Manama Souq) ตลาดขนาดใหญใจกลางเมืองที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของ
ชาวเมือง ซึ่งที่นี่ทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนทองถิ่นอยางเปนกันเอง พรอม
อิสระชอปปم�งของฝากอันเปนเอกลักษณจากประเทศบาหเรน หรือจะลิ้มรสอาหาร
พื้นเมืองขนานแทท่ีหาชิมอยางมากมาย  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
พักที่    โรงแรม AL SAFIR BAHRAIN หรือเทียบเทา 3.5 ดาว 
 
วันที่สอง บาหเรน – ทบิลิซี ่– มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซ ี– สะพานแหงสนัติภาพ –  
 ถนนคนเดินชาเดอน่ี 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานออกเดินทางสูสนามบินบาหเรน 
10.10 น. ออกเดินทางสู ทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบินกัลฟ� แอร เที ่ยวบินที่ 

GF081 (เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 
(แวะพักเครื่องที่เมืองบากู) 



 

 

15.55 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 

3 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นํา
ทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุด
ของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําคูรา (Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามตควารี (Mtkvari) 
ในภาษาทองถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 
1.1 ลานคน เมืองนี้ถูกสรางโดย วาคตัง จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) 
กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ไดกอตั้งเมืองนี้ขึ ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 
เมืองทบิลิซิเปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค
คอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองนี้อยูในสายทางหนึ่งของเสนทางสายไหม และ
ปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เนื่องจากความ
ไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังที่เปนจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับทวปียุโรป นํา
ทานถายรูปกับ มหาวิหารศักดิ ์สิทธิ ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of 
Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรทอ
ดอกซจอรเจีย อีกทั้งยังถูกจัดใหเปนสิ่งกอสรางทางศาสนาที่มีขนาดใหญมากที่สุด
ในแถบอาวเปอรเซีย และมีความสูงเปนอันดับ 3 ของโลกอีกดวยกน จากนั้นนํา
ทานสู  สะพานแหงสันติภาพ (The Bridge of peace) เป นอีกหนึ ่งงาน



 

 

สถาปตยกรรมที่นาสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ 
Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบ
รวมสมัย เปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางนั้นถูก
ออกแบบและสรางที่อิตาลี และนําเขามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเขามาติดตั้ง
ในเมืองทบิลิซ ีที่ต้ังนั้นอยูบนแมนํ้ามตควาร ี(Mtkvari River) สามารถมองเห็นได
หลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติด
ตัวรอบตัวสะพานเปนเวลา 90 นาทีกอนที่พระอาทิตยจะลับขอบฟ�า จากนั้นให
ทานอิสระ ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซึ่งเปนถนนใหญของเมือง
ที่มีชื ่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรางขึ ้นที่มีรูปรางลักษณะ
ใหญโตแข็งแรง และยังเต็มไปดวยรานคาที่มีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ มากมาย 
และตามบริเวณทางเทายังเต็มไปดวยรานคาที่ขายของที่ระลึกที่เปนสินคาพื้นเมือง
อันหลากหลาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรือเทียบเทา 3 ดาว 

วันที่สาม เทือกเขาคอเคซัสใหญ – ป�อมอนานูร ี– คาซเบก้ี – โบสถเกอรเกตี้ – กูดาอูร ี 
 – ทบิลิซี  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที ่สําคัญ เปนเสนทางสําหรับใชในดาน
การทหารที่เรียกวา Georgian Military Highway สรางขึ้นโดยสหภาพโซเวยีต
สมัยที่จอรเจียตกอยู ภายใตการปกครองสําหรับใชเปนเสนทางมายังภูมิภาคแหงน้ี 
น ําท านออกเดินทางส ู   เท ือกเขาคอเคซัสใหญ (Greater Caucasus) 
ระยะทาง 80 ก.ม. เปนเทือกเขาสูงขนาดใหญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป มีความยาว
ประมาณ 1,100 กม.ที่เปนเสนกั้นพรมแดนระหวาง รัสเซียและจอรเจีย ระหวาง
ทางใหทานไดชม ป�อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป�อมปราการเกาแก ถูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมรองรอยของซากกําแพงที ่ลอมรอบป�อม
ปราการแหงน้ีไวเปรียบเสมือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลังที่ตั้งอยู
ภายใน ซึ่งเปนโบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ตั้ง
ตระหงาน จากมุมสูงของป�อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อางเก็บ



 

 

น้ําชินวารี (Zhinvali) จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง เมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) 
ร ะยะทาง  88 ก .ม .  หร ื อป  จ จ ุ บั น เ ร ี ย ก ว  า  เ ม ื อ งส เตป  นส มินดา 
(Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อป 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโธด
อก ชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาสนาขึ้น 
เมืองนี้เปนเมืองเล็กๆตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าเทอรกี้ ถือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวบน
เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนที่สวยงาม
โดยรอบ รวมทั้งเปนจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้ 
 

 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากน้ันนําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส 
(Caucasus) นําทานไปชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี ้  (Gergeti 
Trinity Church) ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมิน
ดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื ่อที ่เร ียกที ่นิยมกันของโบสถศักดิ ์แหงน้ี
สถานที่แหงนี้ตั้งอยูริมฝم�งขวาของ แมนํ้าชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การ
เดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ในกรณีที่ฝนตกหนักหรือ
ถนนถูกปดดวยหิมะที่ปกคลุมอยู จนทําใหการเดินทางอาจจะเปนอุปสรรค ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทองเที่ยวตามความเหมาะสม) นําทานออก
เดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง 32 ก.ม. ซึ่งเปนเมืองสําหรับสกีรี
สอรทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่มีความ
สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้เปนแหลงที่พักผอนเลน
สกีของชาวจอรเจียที่จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเปน
ชวงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองท
บิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 



 

 

วันที่สี่ มิสเคตา – วิหารจวาร ี– วิหารสเวติสเคอเวร ี– อุพลิสชิเค – 
  รานไวนพื้นเมือง – ทบิลิซี  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
น ํ า ท  า น เ ดิ น ท า ง ส ู   เ ม ื อ ง มิ ส เคต า 
(Mtskheta) ระยะทาง 26 ก.ม. เปน
ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศจอรเจีย 
เมืองมิสเคตาเปนเมืองที่เกาแกที ่สุดของ
จอรเจียอายุกวา 3,000 ป ตั้งอยูหางจาก
กรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. ในอดีตเมือง
นี้เคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย 
และเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 
500 ป กอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 แต
ตอนนี้ไมมีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู
แลว ศาสนาคริสตไดเขามาเผยแผ  ในเมือง
น ี ้ ในช วงศตวรรษท ี ่  4 ต อมาองค การ
ยูเนสโกไดขึ ้นทะเบียน โบราณสถานแหง
เมืองมิสเคตา (Historical monument 

of Mtskheta) เปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ.1994 นําทานชม วิหารจวารี (Jvari 
Monastery) ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนาออรโธ ดอกที่ถูกสรางขึ้น
ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงนี้ตั้งอยูบนภูเขาที่มีแมนํ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน 
คือ แมนามิควารี และแมนํ ้าอรักวีและถามองออกไปขามเมืองมิทสเคตาไปยัง
บริเวณที ่กวางใหญซึ ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเร ีย (Kingdom of 
Iberia) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต 400 ปกอนคริสตกาลจนถึง
ราวคริสตศตวรรษที่ 5 จากนั้นนําทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli 
Cathedral) ซึ่งคําวา Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" 
เรียกงายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สรางราวศตวรรษที่ 11 โบสถแหงนี้ถือเปน
ศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจยี 



 

 

มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางท่ีทําใหชาวจอรเจีย
เปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานออกเดินทางสู อุพลิสชิเค (Ulistsikhe Cave)  ระยะทาง 60 
ก.ม. หนึ่งในเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมา
นานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีตชวงยุคโบราณกอนยุคกลาง (Hellenistic 
and Late Antique periods) 
ชวง 500 ปกอนคริสตกาล ถึง 
ค.ศ.500 เมืองนี้เปนศูนยกลาง
ทางศาสนาและวัฒนธรรม และ
ชวงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีด
คือ ในชวงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 
กอนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกล
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 13 และ
ถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะไดพบกับศาสนสถานที่มีหองโถงขนาดใหญที่
ชาวเพเกน (Pagan) ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิของ
คนในแถบนี้กอนที่ศาสนาคริสตจะเขาเมื่อ 1700 ปกอน และยังมีหองตาง ๆ ซึ่ง
คาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที ่สรางขึ ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 9 
จากนั้นนําทานสู รานไวนพื้นเมือง ใหทานไดทดลองชิม ไวน ซึ่งประเทศจอรเจีย
เปนแหลงกําเนิดไวน ทีผ่ลิตเครื่องด่ืมมาอยางนอย 8,000 ปที่น่ีคุณสามารถลอง
ทําไวนไดทั้งในโรงงานและโรงงานขนาดเล็กที่ครอบครัวเปนเจาของประเภทไวน
แตกตางจากไวนแหงกึ่งหวานและหวานขาวและแดง นําทานออกเดินทางกลับสู 
เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 141 ก.ม. จากนั้นใหทานไดอิสระชอปปم�งที่ 
ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เปนถนนที่มีสินคามากมาย อาทิ
ของที่ระลึก ของฝาก สินคาหลายหลายประเภท ใหทานไดชอปปم�ง โดยบริเวณน้ี
จะมีรานอาหารชื่อดังคือ Samikitno ที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง โดยดานหนา
ของรานจะมีป�าย I love Tbilisi ที่เหมือนเปน Landmark สําหรับการถายภาพ
ของนักทองเที่ยว 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที่    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรือเทียบเทา 3 ดาว 
วันที่หา ป�อมนาริคาลา – โบสถเมเตหค ี – โรงอาบนํ้าแรเกาแก – สนามบินทบิลิซี – 

บาหเรน  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานขึ ้นกระเชาไฟฟ�าสู  ป�อมนาริคาลา (Narikala Fortress) ชมป�อม
ปราการซึ่งเปนป�อมโบราณ สรางในราว
ศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และ
ตอมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ
อูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไป
อีก และตอมาในสมัยของกษัตริย เดวิด (ป
ค.ศ.1089-1125) ไดมีการสรางเพิ่มเติม
ขึ้นอีก ซึ่งตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามา
ยึดครอง ก็ไดเรียกชื่อ ป�อมแหงนี้วา นาริน 
กาลา (Narin Qala) ซึง่มีความหมายวา ป�อมอันเล็ก (Little Fortress) นําทาน
ไปชม โบสถ เมเตห ค ี  (Metekhi Church) โบสถ ท ี ่ม ีประวัติศาสตร อยู
คูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบริเวณริมหนาผาของแมนํ้ามทวารี เปนโบสถหนึ่งที่
สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเปนประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน 
กษัตริยวาคตัง ที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป�อมและโบสถไวที่บริเวณน้ี ตอมาในป 
ค.ศ.1278-1284 จากนั้นชม โรงอาบนํ้าแรเกาแก (Bath Houses) ที่นี ่มี
ชื่อเสียงในเร่ืองบอน้ํารอนกํามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)  

  สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซี 
16.45 น. ออกเดินทางสู บาหเรน ประเทศบาหเรน โดย สายการบินกัลฟ� แอร เที่ยวบินที่ 

GF082  (บริการอาหารและเครื ่องดื ่มบนเครื ่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง 

18.45 น.  ถึง สนามบินบาหเรน ประเทศบาหเรน จากน้ันใหทานเปลี่ยนเท่ียวบิน 
22.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินกัลฟ� แอร เที่ยวบินที่ GF152 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาท ี
 



 

 

วันที่หก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

08.55 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
พรอมความประทับใจ 
 

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

อัตราคาบริการตอทานและเงื่อนไขการใหบริการ 
เที่ยวฟน 2 ประเทศ บาหเรน จอรเจีย แดนมหัศจรรย 6 วัน 4 คืน 

โดยสายการบิน กัลฟ� แอร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหอง

ละ 
2 – 3 ทาน 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป เสริม

เตียง  

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป ไมเสริม

เตียง 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน พักเด่ียว 

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 
09 – 14 ก.พ. 63 30,990 29,990 28,990 10,990 5,900 
23 – 28 ก.พ. 63 31,990 31,990 30,990 11,990 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 
15 – 20 มี.ค. 63 29,990 29,990 28,990 11,990 5,900 
22 – 27 มี.ค. 63 31,990 31,990 30,990 11,990 5,900 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยดัระบวุันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 



 

 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 23 กก. จํากัดทานละ 1 ใบ 
 คารถรับ – สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 

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

 ภาษีภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาท่ีของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, 
คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, 
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

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

 คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 23 กก. 
 คาทิปไกดทองถิ่น ทิปขบัรถ และทิปหัวหนาทัวร 55 USD / ทริป / ทาน (ชําระที่สนามบิน

ในวันเดินทาง) 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลรายชื่อและหนาหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมดัจําทานละ 
15,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวน
ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิน้ 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทานรวมใน

คณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 10-
14 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงิน
ทานละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีทีท่างประเทศจอรเจีย หรือ ประเทศ อารเมเนีย สั่งใหมกีารระงับการใหวีซาา ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตาม
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือดําเนินการขอวีซาโดยตรงกบัทางศูนยรบัยื่นวีซา 



 

 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตาง ๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใด ๆ 
ของบริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทาง
จริง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถงึประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 

6.อัตราคาบรกิารคดิคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบรกิารในกรณีทีม่ีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรบัขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง 

7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนาํมา
ขอคืนเงินได 

9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําให
ทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการทีร่ะบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบรกิาร บรษิัทฯ 
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ัน ๆ 

11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 

12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 



 

 

และ อ่ืน ๆ ที่เขาขายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรอื 
มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น 

13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา – ออก
เมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรบัผิดชอบ
ของบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตดัสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตวัทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกดิความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 

15.ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมคีาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรัพยสิน
สวนตัว ของมคีาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 

16.บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ
รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จาก
อุบัติเหตุตางๆ 

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

19.ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัททัวร) 

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงนิ)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 



 

 

21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไม
นอยกวา 6 เดือน บรษิทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  


