
 

GEORGIA (6D3N)  

“TBS01 GF GEORGIA ทบลิซิี ่คาซเบกี ้- มทิสเตตา้ - ซกินาก”ี 

สายการบนิ FULL SERVICE GULF AIR (GF)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ กฟัแอร ์(GF) : ข ึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

GF 153 BKK(กรงุเทพ)-BAH(บาเรนห)์ 11.00-14.40 

GF 083 BAH(บาเรนห)์-TBS(ทบลิซิ)ี 23.35-05.35+1 

GF 082 TBS(ทบลิซิ)ี- BAH(บาเรนห)์ 17.50-19.00 

GF 152 BAH(บาเรนห)์-BKK(กรงุเทพ) 22.25-08.55+1 

 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 23  ก.ก. (ไม่เกนิ 1 ชิน้) และ ถอืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

1 – 6 ธนัวาคม 62 31,900 31,900 31,900 5,000 16,900 

8 – 13 ธนัวาคม 62 31,900 31,900 31,900 5,000 16,900 

 

DAY 1 

กรงุเทพ (สวุวรณภมู)ิ – สนามบนิกรงุบาเรนห ์– สนามบนิกรงุทบลิซิ ี(-/-/-) 

08.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ Row Q ประตู 

6 สายการบนิ Gulf Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน

การเชค็อนิ และ หัวหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

11.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิกรุงบาเรนห ์ประเทศบาเรนห ์โดยสายการบนิ Gulf Air 

เทีย่วบนิที ่GF153 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

14.40น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุบาเรนห ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง พเิศษ!! มโีรงแรมใหท้กุทา่น

พักผ่อน ระหวา่งรอเปลีย่นเครือ่ง โดยจะมโีรงแรมและรถรับสง่สนามบนิใหเ้ทา่นัน้ **พาสปอรตไ์ทยฟรวีซีา่ที่

ประเทศ บาเรนห*์*) 

23.35 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ Gulf Air เทีย่วบนิ

ที ่GF083 ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** (ไฟลท์นี้แวะรับสง่คนทีส่นามบนิบากกูอ่น) 

 

DAY 2 

สนามบนิกรงุทบลิซิ ี–  เมอืงทบลิซิ ี– ป้อมอนานรู ี– เมอืงคาซเบกี ้– โบสถเ์กอรเ์กตี ้– เมอืงกดูาอรู ี(B/L/D) 



 

 

05.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอื

เดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ปัจจบุันยัง

บทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนือ่งจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ที่

เป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัทวยีุโรปกรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  

 น าทา่นออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า Georgian 

Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนน

เสน้ทางเดยีวทีจ่ะน าทา่นเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ 

1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรัสเซยีและจอรเ์จยี  

 น าทา่นสู ่ป้อมอนานรู ี(Ananuri Fortress) เป็นสถานทีก่อ่สรา้งอันเกา่แกม่ีก าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิ

แม่น ้าอรักวี ทีต่ัง้อยู่ห่างจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถกูสรา้ง ข ึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 

ภายในยังมีโบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยังมีหอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพ

ทวิทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อา่งเก็บน า้ซนิวาล ี(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขือ่นซึง่เป็น

สถานทีท่ีส่ าคญัส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวง พรอ้มบผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) ซึง่เป็นชือ่เมอืงดัง้เดมิ แตปั่จจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นชือ่ สเต

พานทส์มนิดา้ (Stepantsminda) หลงัจากนักบุญในนกิายออรโ์ธดอ๊กชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศยัและ

กอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้มาเมอืงคาซเบกี ้เป็นเมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยู่ตามรมิ ฝ่ังแม่น ้าเทอรก์ีท้ีม่ี

ความยาวประมาณ 157 กม. และตัง้อยู่บนความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดรูอ้นจะมี

Ananuri Fortress 



 

อุณหภมูทิีอ่ยู่ปานกลางมคีวามชืน้และแหง้แลง้ทีป่ระมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดหูนาวมอีากาศเย็นและ

ยาวนาน มอีุณหภมูทิีป่ระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีส่ดุ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพือ่เดนิทางไปชมความงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti 

Trinity Church) ซึง่ถกูสรา้งข ึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัว่า ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda 

Sameba) ซึง่เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีน่ยิมกนัของโบสถศ์กัด ิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝ่ังขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยู่

บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้ซ ึง่เป็นไฮไลทข์องประเทศจอเจยีร ์(การเดนิทางโดย 4WD มายังสถานทีแ่ห่งนี้ 

ข ึน้อยู่กบัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ซึง่อาจจะถกูปิดกัน้ไดด้ว้ยหมิะทีป่กคลมุอยู่ และการเดนิทางอาจจะเป็น

อุปสรรคได ้แตจ่ะค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางใหม้ากทีส่ดุ ขอสงวนสทิธิไ์ม่มกีารคนืคา่ใชจ้่ายในกรณี

เดนิทางไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ)  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) ซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบ

เชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็น

แหลง่ทีพ่ักผ่อนเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเลน่ในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งที่

สวยงามและมหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา  

หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มอืงเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เพือ่เดนิทางสูท่ีพ่ัก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

พกัที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดบั3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

DAY 3 

เมอืงซกินาก–ี วหิารบอด ี– ควาเรล ี– สวนไรอ่งุน่  – เมอืงทบลิซิ ี(B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซกินาก ี(Sighnaghi City) ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีใน

จังหวัดคาเคตทีีอ่ยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ ซึง่ห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ 110 กม. เป็นเมอืงเล็กๆทีม่พีืน้ที่

ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คนมกีารปลกูพชืพันธุไ์มห้ลายอย่าง

โดยเฉพาะตน้องุ่นพันธุต์า่งๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีม่กีารท าเหลา้ไวน ์ผลติพรม และผลติ

อาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี ซึง่ตอ่มาไดร้บัการบูรณะและปรับปรุงใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืง พรอ้มกบัส ิง่อ านวย

ความสะดวกตา่งๆมากมาย จงึท าใหม้ชีือ่เสยีงส าหรับนักทอ่งเทีย่วใหท้า่นไดช้มความสวยงามและบรรยากาศ

ของเมอืงซกินาก ีทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณเทอืกคอเคซสัใหญ่ทีม่ภีมูอิากาศแบบสีฤ่ดใูนหนึง่ปีและมอีณุหภมูปิาน

กลาง ในฤดรูอ้นมอีุณหภมูสิงูทีส่ดุประมาณ 25 องศาเซลเซยีส สว่นในฤดหูนาวอุณหภมูจิะอยูท่ีป่ระมาณ 1 

องศา 

เดนิทางสู ่วหิารบอด ี(Bodbe Monastery) ซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่อง เมอืงซนิากี ้(Sighnaghi) เป็นวหิาร

ของชาวจอรเ์จยีนทีนั่บถอืศาสนาครสิตน์กิายออรโ์ธดอ๊กถกูสรา้งขึน้ในครัง้แรกราวศตวรรษที ่9 และตอ่มาใน

ศตวรรษที ่17 ก็ไดม้กีาร  สรา้งตอ่เตมิข ึน้มาอกี จนกระทัง่วหิารแห่งนี้มคีวามส าคญัและเป็นหนึง่ในวหิารทีจ่ะ

มนี าทอ่งเทีย่วเดนิทางมาท าพธิแีสวงบุญ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นสูเ่ขต ควาเรล ี(Kvareli) ทีแ่ปลว่า “ไวน”์ ของแควน้คาเคต ิทีเ่ป็น 1ในเขตทีเ่ป็นแหลง่ผลติไวน์ 

ของจอรเ์จยี ทีท่ีม่ดีนิฟ้าอากาศเหมาะตอ่การปลกูองุ่นท าไวน ์โดยมกีารท าอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภเูขา 

ขนาดมหมึา จ านวน 15 อุโมงคแ์ละมเีสน้ทางเชือ่มแตล่ะอุโมงค ์เพือ่ใหเ้ป็นทีเ่ก็บไวนใ์นอุณหภมู ิ

เหมาะสม จากนัน้ใหท้่านไดช้มิไวน์คูวาเรล ีรสเลศิ ไวน์ทอ้งถิน่ทีม่ีชือ่เสยีงทีส่ดุในภูมภิาคและสามารถซือ้

กลบัไดใ้นราคาย่อมเยาว ์ (ประเทศจอรเ์จยีมชีือ่เสยีงเรือ่งไวนโ์ดยทีท่า่นไม่เคยไดท้ราบมากอ่น ไวนด์ า หรือ 

ไวน์เหลอืง เนื่องดว้ยวีธีการท าไวน์และพันธุอ์งุ่นของจอร์เจียจะมีความพเิศษ ไวน์แดงจะเขม้จนสอีอกด า 

สว่นไวนข์าวจะเขม้จนออกเหลอืง) 

 

Bodbe Church 

 



 

 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi)  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเมน ูอาหารไทย 

พกัที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดบั3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

DAY 4 

เมอืงมทิสเคตา้ – วหิารจวาร ี– วหิารสเวตสิโคเวล ี– ยา่นเมอืงเกา่ของทบลิซิ ี– ป้อมนารคิาลา่ – โบสถเ์ซนตท์รนีติ ี ้

– ถนนคนเดนิชาเดอนี ่(B/L/-)      

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิล ิซี

ประมาณ20กม.ในจังหวัดคารท์ลีท่างดา้นตะวันออกของจอรเ์จยีเมืองนี้นับว่าเป็นเมืองทีม่คีวามเกา่แห่งหนึง่

ของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศนูยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทยีนติีม้ปีระชากรอาศัยอยู่

ประมาณ20,000 คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางดา้นประวัตศิาสตร์มากมายหลายแห่งจงึไดร้ับการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 

น าทา่นไปชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนาออรโ์ธ ดอ๊กทีถู่ก

สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภเูขาทีม่แีม่นา้สองสายไหลมาบรรจบกนัคอืแม่นา้มคิวารแีละ

แม่นา้อรักวแีละถา้มองออกไปขา้มเมืองมทิสเคตา้ไปยังบรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักรของ

ไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนในบรเิวณนี้ตัง้แต่400ปีก่อนครสิตกาลจนถงึราว

ครสิตศ์ตวรรษที ่5 

 

น าทา่นไปชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึง่เป็นโบสถอ์กีแห่งหนึง่ทีอ่ยู่ใน

บรเิวณของมตสเคตา้ทีม่รีูปแบบของจอรเ์จยีออรโ์ธดอ๊กถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที1่1 โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็น

ศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัด ิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งข ึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มี

ขนาดใหญ่เป็นอันดบัสองของประเทศอกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมา

Jvari Monastery 



 

นับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็น

ส ิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิี ่

น าท่านเดนิทาง ชม ย่านเมอืงเก่าของทบลิซิ ี(Old Town of Tbilisi) ซึง่จะท าท่านไดพ้บเห็นความ

สวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรือนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศลิปะของ

เปอรเ์ซยีและยุโรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดยีว 

 

จากนัน้น าทา่นขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู ่ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ใหท้า่นไดช้มป้อมปราการซึง่เป็น

ป้อมโบราณทีถ่กูสรา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมายถงึรูปแบบทีไ่ม่มคีวาม

สม ่าเสมอกนั และตอ่มาในราวศตวรรษที ่7 สมัยของราชวงศอ์ูมัยยาดไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี 

และตอ่มาในสมัยของกษัตรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิข ึน้อกี ซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมอง

โกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแห่งนี้วา่ นารนิ กาลา (Narin Qala) ซึง่มคีวามหมายวา่ ป้อมอันเลก็ 

(Little Fortress) และตอ่มาบางสว่นไดพ้ังทลายลง เพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและไดถ้กูรือ้ท าลายไป 

Old Town of Tbilisi 



 

 

จากนัน้น าทา่นชม โบสถเ์ซนตท์รนีติ ี ้(Holy Trinity Cathedral) วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิทีีเ่รยีกกนัว่า 

Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่ในทบลิซิเีมืองหลวงของจอรเ์จีย สรา้งข ึน้

ระหว่างปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อันดบัที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอ๊กในโลก 

 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระถนนคนเดนิชาเดอนี ่(Shardeni Street) ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและ

กลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่ีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีม่ี

สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย และตามบรเิวณทางเทา้ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้

พืน้เมอืงอันหลากหลายใหท้า่นไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศยัและเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ 

ค า่  อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

พกัที ่  HOTEL ELISI BY GTM TBILISI โรงแรมระดบั3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

DAY 5 

อสิระคร ึง่วนั – สนามบนิกรงุทบลิซิ ี– กรงุเทพ (สวุวรณภมู)ิ (B/-/-) 

Narikala Fortress 

Holy Trinity Cathedral 
 



 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชมเมืองทบลิซิี ่หรือ เดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่Galleria Mall ศูนยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิีท่ี่

เต็มไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหารคาเฟ่ และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี  

17.50น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุบาเรนห ์โดยสายการบนิ Gulf Air เทีย่วบนิที ่GF082 

** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

19.00น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิกรงุบาเรนห ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

22.25น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Gulf Air เทีย่วบนิที ่

GF152   ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

DAY 6 

กรงุเทพ (สวุวรณภมู)ิ (-/-/-) 

 

08.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ  

 

หมายเหต ุสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในจอรเ์จยี อาจจะปิดโดยไม่มกีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่   

 - อนุสาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่า่คญั ปิดในวันสา่คญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่อ่งเทีย่วสา่คญัอืน่ๆ 

อาจจะปิดโดยไม่ไดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐบาล,หรอืกรณีที ่

 ผูป้กครองรัฐเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ไดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ เป็นตน้     

 - เนื่องจากเป็นประเทศทีเ่คยถกูปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิัง้รัสเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี ดงันัน้อาหารสว่นใหญ ่

 จะไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยุโรปและเอเชยีผสมกนั        

 - โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญ่ในจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวันอาจจะเริม่ที ่13.00-14.00 น. สว่นมือ้ค่า่เร็วทีส่ดุ 

 คอืเริม่เวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

- เนื่องจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญ่นับถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็นหลกัมาตัง้แตใ่นอดตี ท า 

ใหป้ระเทศแห่งนี้มโีบสถแ์ละวหิารทีเ่กา่แกท่ีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม ซึง่เวลาเขา้โบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลมุ 

ศรษีะ ดงันัน้กรุณาเตรยีมผา้คลุมศรษีะไปดว้ย หรอืกรณีทีไ่ม่ไดน่้าตดิตวัไปทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลมุให ้

 

 

 

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

 



 

** หากลูกคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้

ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ ** 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 54 ดอลลา่รส์หรฐั 

(USD) ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 

ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามันทกุแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึง่   

  กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง 

  อัตราคา่บรกิารระบุ 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ GULF AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ

ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่

จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา  

   หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 



 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 54 USD  ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บกอ่นเดนิทาง

ทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่งการ

จองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี

เรียดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 45 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ 

ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 7 วัน กอ่นออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น



 

การเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพีเรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 20 ทา่น หากต า่กว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 

วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ 

กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิข ึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่ว่า

สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพื่อใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

 อัตราทวัรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 

กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลบั  

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่าย

แบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 



 

 เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายาม

ทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 กรณีทีท่า่นไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืส ิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  


