
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ไฮไลท ์จอรเ์จีย 6 วนั  
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซสัอนัยิ่งใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ราคาเพียง. . .546,900.- 
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จอรเ์จีย มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จียก็เป็นหน่ึงในภาษาเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัมี
การใชอ้ยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีงดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น ้ามทควารี ในอดีต
พื้ นท่ีส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรบั เติร์กและมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 7 ถึง

ศตวรรษท่ี 18 
ก ำหนดวนัเดินทำง 

กนัยำยน 10 - 15 กนัยายน 2560 46,900.- 
กนัยำยน 17 - 22 กนัยายน 2560 46,900.- 
กนัยำยน 24 - 29 กนัยายน 2560 46,900.- 
ตลุำคม 15 - 20 ตุลาคม 2560 46,900.- 

พฤศจกิำยน 19 - 24 พฤศจิกายน 2560 46,900.- 
ธนัวำคม 03 - 08 ธนัวาคม 2560 46,900.- 

ตำรำงเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ เวลำในกำรเดินทำง 

วนัแรก กรุงเทพฯ บาหเ์รน BKK-BAH GF 151 21.30-00.15 06.45 ชม. 
วนัท่ีสอง บาหเ์รน ทบิลิซี BAH-TBS GF 31 01.20-05.20 03.00 ชม. 
วนัท่ีหา้ ทบิลิซี บาหเ์รน TBS-BAH GF 34 16.10-18.05 02.55 ชม. 
วนัท่ีหา้ บาหเ์รน กรุงเทพฯ BAH-BKK GF 152 22.20-09.30 07.10 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ-บำหเ์รน  

19.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์

สายการบินกลัฟ์แอรช์ั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 10 แถว U  

 

21.30 น. “เหิรฟ้าสู่กรุบาหเ์รน” โดยสายการบินกลัฟ์แอร ์เท่ียวบินท่ี GF 151 (ใชเ้วลา
บินประมาณ 06.45 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัที่สอง กรุงบำหเ์รน-กรุงทบิลิซี-กอร-ีอุพลีสตซี์คห ์  

00.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ประเทศบาหเ์รน เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 

01.20 น. “เหิรฟ้าสู่กรุทบิลิซี" โดยสายการบินกลัฟ์แอร ์เท่ียวบินท่ี W5-1150 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 03.00 ชม. รบัประทานอาหารวา่งและพกัผ่อนบนเคร่ือง) 

 

05.20 น. ถึงสนามบิน กรุงทบิลิซี (TBILISI) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้... กรุงทบิลิซี (TBILISI) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่

ท่ีสุดของจอรเ์จีย ตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น ้ำคูรำ (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ำมตควำรี 

(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมี

ประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดย วำคตัง จอร์กำซำลี 

(Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ี

ขึ้ นในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคม

และวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวติัศาสตรเ์มืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึง

ของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการ

ขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้งท่ีเป็น

จุดตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวียุโรป  

หลงัจำกนั้นน ำท่ำนรบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมที่พกั 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) ซ่ึงอยู่ทางดา้นตะวนัตก 

ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. กอรี เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครอง

ของจังหวัดชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ให้ท่านได้ชมความ

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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สวยงามของเมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้นทหารในยุคกลางเป็น

ท่ีตั้งของกองก าลงัท่ีอยูบ่นถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมกบัทางดา้นตะวนัออกและดา้น

ตะวนัตก นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตำลิน อดีตผูน้ า

ท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็กซำนเดอร ์นำดีรำซี ผูเ้ป็นนัก

ออกแบบช่ือดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต  น าท่านชม 

พิพิธภณัฑข์องสตำลิน (Museum of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวม
ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ พรอ้มทั้งเร่ืองราวต่างๆของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึง

ประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต    
13.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  อำหำรพ้ืนเมือง 

 น าท่านเดินทางไปยงั เมืองอุพลีสตซี์คห ์(UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูก
ท าขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อน

คริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือ

แถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก 

ท าใหเ้กิดการพฒันาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอพัลิสตซิ์คห ์ก็เป็นเมือง

หน่ึงท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ ไดถู้กสรา้งขึ้ นในราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาล และ
ต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวาง 
ใหท่้านไดช้มหมู่บา้นท่ีถูกสรา้งจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้ก

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลำง และส่วนเหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมี

บริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลึกเขา้

ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต่้อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงคแ์ละ

ทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วนต่างๆ 

ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ ้า

ใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่งถึงแมจ้ะ

ใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลังหรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย ซ่ึงบางท่ี

อาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีดา้นบนของ

สถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสรา้งเป็นยอดโดมดว้ยหินและก่ออิฐ ซ่ึงต่อมานักโบราณคดี

ไดค้น้พบส่ิงต่างๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินและอญัมณีต่างๆ และ

ยงัมีเคร่ืองเซรามิคส์และการแกะสลกัท่ีสวยงาม ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ เหล่าน้ีไดถู้ก

น าไปไวท่ี้ในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลบั
สู่เมืองทบิลิซี  

 

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรไทย 

 ZP PALACE  HOTEL หรือเทียบเท่ำ TBILISI 
วนัที่สำม กรุงทบิลิซี-มิทสเคตำ้-อนำนูรี-กูดำอูรี  

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมิทสเคตำ้ (MTSKHETA) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือ
ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจังหวดัคาร์ทล่ีทางดา้นตะวนัออกของ

จอรเ์จีย เมืองน้ีนับวา่เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบนั

เป็นศนูยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิต้ี มีประชากรอาศยัอยู่

ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตรม์ากมาย
หลายแห่ง จงึไดร้บักำรข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 
น าท่านไปชม วิหำรจวำรี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์
ศาสนาออรโ์ธ ด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ี

มีแมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น้ามิควารี และแม่น ้าอรกัวีและถา้มอง

ออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัร

ของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 
400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5  น าท่านไปชม วิหำรสเวติส
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โคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถอี์กแห่งหน่ึงท่ีอยู่ในบริเวณ
ของมตสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอรเ์จียออร์โธด๊อกถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 

11 โดยมีสถาปัตยกรรมของจอร์เจีย น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ี

ส าคญัซ่ึงเป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารท่ีเรียกว่า Georgian Military 
Highway ไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยสหภาพโซเวียตในสมยัท่ีจอรเ์จียตกอยู่ภายใตก้าร
ปกครองส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวท่ี

จะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขา คอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความ
ยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็นเสน้กั้นพรมแดนระหวา่งรสัเซียและจอรเ์จีย  

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อาหารพื้นเมือง 
 น าท่านชม ป้อมอนำนูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอนัเก่าแก่มี

ก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่ริมแม่น ้าอรักวี ท่ีตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 

กม.ซ่ึงถูกสรา้ง ขึ้ นใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ ์

2 หลงัท่ีถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าให้

เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบ้ืองล่างและ อ่ำงเก็บน ้ ำซินวำลี (Zhinvali 
Reservoir) และยงัมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรบัน าน ้าท่ีเก็บไวส้่งต่อไป
ยงัเมืองหลวง พรอ้มกบัผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมือง

กูดำอูรี (GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรบัสกีรีสอรท์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ี
ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่ีมีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 

2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผ่อนเล่นสกีของชาวจอรเ์จียท่ีจะนิยม
มาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปก

คลุมอยูต่ลอดเวลา  

  

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 MACRO POLO HOTEL หรือเทียบเท่ำ GUDAURI 
วนัที่สี่ กูดำอูรี-คำซเบก้ี-กรุงทบิลิซี-ป้อมนำริคำล่ำโบสถ ์  

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
09.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั เมืองคำซเบก้ี (KAZBEGI) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองดั้งเดิม 

แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นช่ือ สเตพำนทส์มินดำ้ (Stepantsminda) หลงัจาก
นักบุญในนิกายออรโ์ธด๊อกช่ือ สเตฟำน ไดม้าพ านักอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ี

ส าหรบัจ าศีลภาวนาข้ึนมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริม ฝัง่แม่น ้า

เทอรก้ี์ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่นความสูงจากระดบัน ้าทะเล

ประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยู่ปานกลางมีความช้ืนและ
แหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน 

มีอุณหภมูิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด 

น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) ซ่ึง
ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกันว่า ทสมินดำ ซำมีบำ 

(Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถ์ศกัด์ิแห่งน้ีสถานท่ี

แห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝัง่ขวาของแมน่ ้าชคเฮรี อยูบ่นเทือกเขาของคาซเบก้ี (การเดินทาง
มายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้ นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ย

หิมะท่ีปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด) 
น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เมืองทบิลิซี ระหว่างทางใหท่้านไดช้มทัศนียภาพสอง

ขา้งทาง หรือพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

  
 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อำหำรไทย)  

 เดินทางถึงเมืองทบิลิซี  น าท่านขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนำริคำล่ำ (Narikala 

Fortress) ใหท่้านไดช้มป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราว

ศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความ
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สม า่เสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศ์อมูยัยาดไดม้ีการ

ก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษัตริยเ์ดวิด (ปีค.ศ.1089-

1125) ไดม้ีการสรา้งเพ่ิมเติมขึ้ นอีก ซ่ึงต่อมาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึด

ครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแห่งน้ีว่า นำริน กำลำ (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายว่า 

ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะว่าเกิด

แผ่นดินไหวและไดถู้กร้ือท าลายไป 

 
 
 
 

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ำ  TBILISI 
วนัที่หำ้ กรุงทบิลิซี-เมเตหค์ี-วิหำรซีโอนี-กรุงบำหเ์รน-กรุงเทพฯ  

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านชม โบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church) โบสถ์ท่ีมีประวติัศาสตรอ์ยู่

คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบ่ริเวณริมหนา้ผาของแม่น ้ามทวารี เป็นโบสถห์น่ึง

ท่ีสรา้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน 

กษตัริยว์ำคตงั ที่ 1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี ต่อมา

ในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยายโดยกษัตริย ์เซ็นต ์เดมิทรีอสั ที่ 2 

ใหม้ีโดมสงูเป็นสญัลกัษณข์องโบสถใ์นนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลายและ

ไดม้ีการก่อสรา้งขึ้ นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุก

ท าลายและก็ไดส้รา้งขึ้ นใหม่อีก น าท่านชม วิหำรซีโอนี (Sioni Cathedral) ซ่ึง
เป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกายออรโ์ธด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในเมืองน้ี ช่ือของโบสถไ์ด้

น ามาจากดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็มสถานท่ีแห่งน้ีก็ได้

มี่ช่ือเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6-7 

และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึ้ นใหม่หลายครั้ง

ดว้ยกน้ จนกระทัง่เป็นโบสถ์ท่ีไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบนัน้ีและไดม้ีการเปล่ียนแปลง

บา้งในราวศตวรรษท่ี 17 ถึง 19  

 

11.30 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อำหำรพ้ืนเมือง)  
12.30 น. น าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือท าการตรวจเอกสารการเดินทาง  
16.10 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงบาหเ์รน” โดยสายการบินกลัฟ์แอร ์เท่ียวบินท่ี GF 34  
18.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ประเทศบาหเ์รน เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

22.20 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินกลัฟ์แอร ์เท่ียวบินท่ี GF 152 
(ใชเ้วลาบินประมาณ … /รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน)  

วนัที่หก กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ  
09.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*.  
 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี  
 กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ 

จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 
ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบั เดือนกนัยำยน-ธนัวำคม  (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป) 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ลดท่านละ 

       46,900.- 
12,000.-        
46,900.- 
18,000.- 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 30,000 บำท/ท่ำน 

(เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 
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 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตาม
วนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บาหเ์รน-ทบิลิซี-บาหเ์รน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินกลัฟ์แอร ์(GF) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 4 วนั คิดเป็น 20 

ดอลลาร ์
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 6 วนั คิดเป็น 18 ดอลลาร ์ 
     (ขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่าง 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
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ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัคา่มดัจ า 30,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : 

หนังสือเดินทำงไทยไม่ตอ้งท ำวีซ่ำ 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ี เกิดขึ้ น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ 

ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็ นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้

หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้
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ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง

ฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้และหา้ม

มีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ี่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย

ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไม่

แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์...................................................................... 

โทรศัพทม์ือถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมล.................................................... 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 30,000.-  บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

  ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  
  วันที่................................................ 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      


