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รหสัทวัร ์: THF4-GF-GD-27OCT-17NOV19 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – บาหเ์รน – ทบลิซิี 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประตู 10 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ

กลัฟ์แอร ์เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้น

เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

เที่ยวบนิท ัง้ไปและกลบั อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาท าการบนิ ท ัง้น้ีเป็นไปตามกฎและตารางบนิของแต่ละซีซัน่แตกต่างกนัออกไป 

ก่อนท าการออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษิทั ก่อนทกุคร ัง้ 

11.00 น. ออกเดนิทางสู่ บาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบนิกลัฟ์ แอร ์เทีย่วบนิที ่GF151  (เสริฟ์อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง 40 นาท ี

14.40 น.  ถงึสนามบนิบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน จากนัน้ใหท้่านเปลีย่นเทีย่วบนิเพือ่เดนิทางต่อ   

23.35 น. ออกเดนิทางสู่ ทบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิกลัฟ์ แอร ์เทีย่วบนิที ่GF083 (เสริฟ์อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง (แวะพกัเครื่องทีเ่มอืงบากู) 

วนัที่สอง บาหเ์รน – ทบลิซิี่ – มิสเคตา้ – วหิารจวารี – วหิารสเวติสเคอเวรี – ทบิลซีิ 

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

เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) ระยะทาง 40 

ก.ม. เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงมสิ

เคตา้เป็นเมอืงที่เก่าแก่ที่สุดของจอรเ์จียอายุกว่า 3,000 ปี 

ต ัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. ในอดตีเมอืงนี้

เคย เ ป็น เมืองหลวงของอาณาจ ักรอิ เบ เรีย  และ เ ป็น

ราชอาณาจกัรของจอรเ์จยีในช่วง 500 ปี ก่อนครสิตกาล ถงึปี 

ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ ไม่มอีะไรจากสมยันัน้หลงเหลอือยู่แลว้ 

ศาสนาครสิตไ์ดเ้ขา้มาเผยแผ่  ในเมอืงนี้ ในช่วงศตวรรษที ่4 

ต่อมาองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีน โบราณสถานแห่งเมอืงมสิ

เคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก 

เมือ่ปี ค.ศ.1994  

น าท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวหิารใน

รูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ  ด๊อกที่ถูกสรา้งขึ้นในราว

ศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีมน่ า้สองสายไหลมา

บรรจบกนั คอื แมน่า้มคิวารี และแมน่ า้อรกัวแีละถา้มองออกไป

ขา้มเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับริเวณที่กวา้งใหญ่ซึ่งในอดตีเคยเป็น

อาณาจกัรของไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนในบรเิวณนี้ต ัง้แต่ 400 ปีก่อนครสิตกาลจนถงึราว

ครสิตศ์ตวรรษที่ 5 จากนัน้น าท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งค าว่า Sveti หมายถงึ "เสา" 

และ Tskhoveli หมายถงึ "ชีวติ" เรียกง่ายๆรวมกนัก็คือวหิารเสามชีีวติ สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็น



รหสัทวัร ์: THF4-GF-GD-27OCT-17NOV19 
ศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิ์สทิธิ์ทีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ 

อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่  าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาครสิต ์  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองทบลิซิี (Tbilisi) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของจอรเ์จยี ต ัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้คูรา 

(Kura) หรือเรียกว่า แม่น า้มตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ่น ทบลิซิ ิมเีนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากร

ประมาณ 1.1 ลา้นคน เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษตัรยิจ์อรเ์จยีแห่งคารต์ล ี(ไอบี

เรยี) ไดก่้อตัง้เมอืงนี้ขึ้นในครสิตศตวรรษที ่4 เมอืงทบลิซิเิป็นศูนยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมภิาค

คอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเสน้ทางสายไหม และปจัจบุนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลาง

การขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจดุตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัทวีปยุโรป น าท่าน

ชม มหาวิหารศกัด์ิสทิธิ์ทบลิซีิ (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรอือกีชื่อหนึ่งคอืโบสถ ์Sameba เป็นโบสถห์ลกั

ของคริสตจกัรออรท์อดอกซจ์อรเ์จยี อกีท ัง้ยงัถูกจดัใหเ้ป็น

สิ่งก่อสรา้งทางศาสนาที่มขีนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าว

เปอรเ์ซยี และมคีวามสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลกอีกดว้ยกน้ 

จากนัน้น าท่านสู่ สะพานแห่งสนัติภาพ (The Bridge of 

peace) เป็นอกีหนึ่งงานสถาปตัยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงท

บลิซิ ี ออกแบบโดย สถาปคันิกชาวอติาเลืย่นชื่อ Michele 

De Lucchi สะพานมคีวามยาวที่ 150 เมตร ลกัษณะการ

ออกแบบร่วมสมยั เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่  6 

พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งที่อิตาลี และน าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คนั เพื่อเขา้มาติดต ัง้ใน

เมอืงทบลิซิ ี ที่ต ัง้นัน้อยู่บนแม่น า้มตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดห้ลายมมุจากในเมอืง และยงัม ี

illuminating ทีจ่ะแสดงแสงสจีากไฟ LED ทีต่ดิตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 นาทก่ีอนทีพ่ระอาทติยจ์ะลบัขอบฟ้า  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรอืเทยีบเท่า 3 ดาว 
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วนัที่สาม เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ – ป้อมอนานูร ี– คาซเบกี้  – โบสถเ์กอรเ์กตี้  – กูดาอูร ี– ทบลิซิี  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่ส  าคญั เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารที่เรียกว่า Georgian Military 

Highway สรา้งขึ้นโดยสหภาพโซเวยีตสมยัที่จอรเ์จยีตกอยู่ ภายใตก้ารปกครองส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภูมภิาคแห่งนี้ 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ (Greater Caucasus) ระยะทาง 80 ก.ม. เป็นเทอืกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

ของทวปียุโรป มคีวามยาวประมาณ 1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้ก ัน้พรมแดนระหว่าง รสัเซยีและจอรเ์จยี ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม 

ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ้นในสมยัศตวรรษที ่16-17 ชมร่องรอยของซากก าแพงที่

ลอ้มรอบป้อมปราการแห่งนี้ไวเ้ปรยีบเสมอืนมา่นทีซ่่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัทีต่ ัง้อยู่ภายใน ซึง่เป็นโบสถข์องชาว

เวอรจ์ิ้น ภายในยงัม ีหอคอยทรงสี่เหลีย่มใหญ่ที่ต ัง้ตระหงา่น จากมมุสูงของป้อมปราการนี้จะมองทศันียภาพทีส่วยงามของ 

อ่างเก็บน า้ชนิวารี (Zhinvali) จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยงั เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปจัจบุนั

เรยีกวา่ เมืองสเตปนัสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้ เพิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออรโ์ธดอ๊ก ชื่อ สเตฟาน 

ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสรา้งสถานที่ส  าหรบัจ าศีลภาสนาขึ้น เมืองนี้ เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้เทอรก์ี้  ถือเป็น

ศูนยก์ลางการท่องเที่ยวบนเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) ที่ส  าคญัของประเทศจอรเ์จีย มภีูมทิศันท์ี่สวยงามโดยรอบ 

รวมท ัง้เป็นจดุชมววิของยอดเขาคาซเบกี้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านขึ้นรถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) น าท่านไปชมความสวยงาม

ของ โบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) ซึง่ถูกสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที ่14 มอีกีชื่อเรยีกกนัว่า ทสมนิดา ซามบีา 

(Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกที่นิยมกนัของโบสถศ์กัดิ์แห่งน้ีสถานที่แห่งน้ีต ัง้อยู่ริมฝัง่ขวาของ แม่น า้ชคเฮรี อยู่บน

เทอืกเขาของคาซเบกี้  (การเดนิทางมายงัสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ในกรณีที่ฝนตกหนกัหรือถนนถูกปิดกัน้

ดว้ยหมิะทีป่กคลมุอยู่ จนท าใหก้ารเดนิทางอาจจะเป็นอปุสรรค ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงสถานทีท่่องเทีย่วตามความ

เหมาะสม) 
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 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองกูดาอูร ี(Gudauri) ระยะทาง 32 ก.ม. ซึง่เป็นเมอืงส าหรบัสกีรสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณที่

ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้ เป็นแหลง่ทีพ่กัผ่อน

เล่นสกีของชาวจอรเ์จียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถงึเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมหีมิะปกคลุมอยู่

ตลอดเวลา น าท่านออกเดนิทางกลบัสู่ เมืองทบลิซิี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรอืเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัที่สี ่ ซิกนาก ี– วหิารบอดี – ควาเรล ี– ทบลิซิี – ถนนคนเดินรุสทาเวล ี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองซิกนากี (Sighnaghi) ระยะทาง 109 ก.ม. เป็นเมอืงศูนยก์ลางการปกครองเขตซกินากี ใน

จงัหวดัคาเคตีที่อยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ เป็นเมอืงเล็กๆที่มีพื้นที่ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศยัอยู่

ประมาณ 4,000 คนมกีารปลูกพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุน่พนัธุต่์างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัที่มกีาร

ท าเหลา้ไวน ์ผลติพรม และผลติอาหารที่ส  าคญัของจอรเ์จีย ซึ่งต่อมาไดร้บัการบูรณะและปรบัปรุงใหม้คีวามเจริญรุ่งเรือง 

พรอ้มกบัสิ่งอ  านวยความสะดวกต่างๆมากมาย จึงท าใหม้ชีื่อเสียงส าหรบันกัท่องเที่ยวใหท้่านไดช้มความสวยงามและ

บรรยากาศของเมอืงซกินากี ที่ต ัง้อยู่ในบริเวณเทอืกคอเคซสัใหญ่ที่มภีูมอิากาศแบบสี่ฤดูในหนึ่งปีและมอีุณหภูมปิานกลาง 

ในฤดูรอ้นมอีณุหภมูสูิงทีสุ่ดประมาณ 25 องศาเซลเซยีส ส่วนในฤดูหนาวอณุหภมูจิะอยู่ทีป่ระมาณ 1 องศา 

น าท่านเดนิทางสู่ วิหารบอดี (Bodbe Monastery) เป็นวหิารของชาวจอรเ์จยีนที่นบัถอืศาสนาครสิตน์ิกายออรโ์ธดอ๊กถูก

สรา้งขึ้นในครัง้แรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ไดม้กีาร  สรา้งต่อเติมขึ้นมาอกี จนกระท ัง่วหิารแห่งนี้มี

ความส าคญัและเป็นหน่ึงในวหิารทีจ่ะมนี าท่องเทีย่วเดนิทางมาท าพธิแีสวงบญุ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านออกเดนิทางสู่ ควาเรล ี(Kvareli) ระยะทาง 60 ก.ม. แปลว่า “ไวน”์ ของแควน้คาเคติ ทีเ่ป็น 1ในเขตที่เป็นแหล่ง

ผลติไวนข์องจอรเ์จีย ที่ที่มดีินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นท าไวน์ โดยมกีารท าอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหมึา 

จ านวน 15 อโุมงคแ์ละมเีสน้ทางเชื่อมแต่ละอโุมงค ์เพือ่ใหเ้ป็นทีเ่ก็บไวนใ์นอณุหภมูเิหมาะสม จากนัน้ใหท้่านไดช้มิไวนคู์วาเร
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ล ีรสเลศิ ไวนท์อ้งถิ่นที่มชีื่อเสยีงที่สุดในภูมิภาคและสามารถซื้อกลบัไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ (ประเทศจอรเ์จยีมชีื่อเสยีงเรื่อง

ไวนโ์ดยที่ท่านไม่เคยไดท้ราบมาก่อน ไวนด์ า หรือ ไวนเ์หลอืง เนื่องดว้ยวธีีการท าไวนแ์ละพนัธุอ์งุน่ของจอรเ์จียจะมคีวาม

พเิศษ ไวนแ์ดงจะเขม้จนสีออกด า ส่วนไวนข์าวจะเขม้จนออกเหลอืง) น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) 

ระยะทาง 141 ก.ม. จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงที่ ถนนคนเดินรุสทาเวลี (Rustaveli Street) เป็นถนนที่มสีนิคา้

มากมาย อาทิของที่ระลึก ของฝาก สินคา้หลายหลายประเภท ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง โดยบริเวณนี้ จะมรีา้นอาหารชื่อดงัคือ 

Samikitno ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ช ัว่โมง โดยดา้นหนา้ของรา้นจะมป้ีาย I love Tbilisi ทีเ่หมอืนเป็น Landmark ส าหรบัการ

ถ่ายภาพของนกัท่องเทีย่ว 

*** อสิระอาหารค า่ *** 

พกัที่    โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรอืเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัที่หา้ ป้อมนารคิาลา่ – โบสถเ์มเตหค์ ี– โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ – อสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินรุสทาเวล ี

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สรา้งในราวศตวรรษที ่4 

ในรูปแบบของชูรสิ ทซเิค และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี และ

ต่อมาในสมยัของกษตัรยิ ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึ้นอกี ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง 

ก็ไดเ้รยีกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมคีวามหมายว่า ป้อมอนัเลก็ (Little Fortress) น าท่านไปชม 

โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) โบสถท์ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีต ัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาของแมน่ า้มท

วาร ีเป็นโบสถห์นึ่งทีส่รา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษตัรยิว์าคตงั ที ่1 แห่ง

จอรก์าซาลี ไดสร้า้งป้อมและโบสถไ์วท้ี่บริเวณนี้  ต่อมาในปี ค.ศ.1278 -1284 จากนัน้ชม โรงอาบน ้ าแร่เก่าแก่ (Bath 

Houses) ทีน่ี่มชีื่อเสยีงในเรื่องบ่อน า้รอ้นก ามะถนัธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) จากนัน้ใหท้่านอสิระ ถนนคนเดิน

ชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงและกลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึ้นทีม่รูีปร่าง

ลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่มสีนิคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ มากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พื้นเมอืงอนัหลากหลาย 

*** อสิระอาหารกลางวนั *** 

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิทบลิซิ ี

17.50 น. ออกเดนิทางสู่ บาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบนิกลัฟ์ แอร ์ เที่ยวบนิที่ GF082  (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

14.40 น.  ถงึสนามบนิบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน จากนัน้ใหท้่านเปลีย่นเทีย่วบนิเพือ่เดนิทางต่อ 

22.25 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิกลัฟ์ แอร ์เทีย่วบนิที ่GF152 (บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี 

วนัที่หก  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

08.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

******************************* 
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อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

เที่ยวฟิน จอรเ์จยี แดนอศัจรรยแ์หง่คอเคซสั 

6 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ กลัฟ์ แอร ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายไุม่เกนิ 

12 ปี เสรมิเตยีง  

เด็กอายไุม่เกนิ 

12 ปี ไม่เสรมิเตยีง 
ไม่ใชต้ ัว๋เครื่องบนิ พกัเดี่ยว 

27 ต.ค. – 1 พ.ย. 62 29,900 29,900 28,900 13,900 5,900 

3 – 8 พ.ย. 62 29,900 29,900 28,900 13,900 5,900 

17 – 22 พ.ย. 62 29,900 29,900 28,900 13,900 5,900 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิช ัน้ประหยดัระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนิด (สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง) 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 23 กก. จ ากดัท่านละ 1 ใบ 

 ค่ารถรบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้  านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 ค่าประกนัการเดนิทางครอบคลมุเรื่องสุขภาพ ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

หมายเหต ุ: ขอ้ยกเวน้เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

 ภาษภีาษมีลูค่าเพิม่ 7% 
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อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่ห ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส  าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กินจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้23 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 36 USD /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์18 USD  

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นัน้ โดยส่งแฟกซห์รอือเีมลลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทางเพือ่

ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางของ

ท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางส่วนตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ 

3.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารทีไ่ด ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซี่า 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส  าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกวา่ทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน 

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

2.ในกรณีทีท่างประเทศจอรเ์จยี หรอื ประเทศ อารเ์มเนีย ส ัง่ใหม้กีารระงบัการใหว้ซี่าา ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บ

ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารเพิม่เตมิตามค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เพือ่ด าเนินการขอวซี่าโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยืน่วซี่า 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของบรษิทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 
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4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้น

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน์ี้ เป็นการท่องเทีย่วแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบรกิาร

ในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัรา

แลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหวา่งการท่องเทีย่วนี้  หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้

9.ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้่านไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิใหส้  าหรบั

ค่าบรกิารนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ 

อืน่ ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่ว

ท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วนี้ 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรอื

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
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20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่าน

ออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 


