
 

 

 

 

 

ทวัรจ์อรเ์จีย : รหสั GOR30 



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน – มัสยดิเอลฟาเตห์ – ประตูสู่บาห์เรน – ตลาดพืน้เมืองมานามา  

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q 
สายการบินกลัฟ์แอร์ เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 
และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพร้อม ณ 
ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 
เทีย่วบินทั้งไปและกลบั อาจมีการเปลีย่นแปลงเวลาท าการบิน 
ทั้งนีเ้ป็นไปตามกฎและตารางบินของแต่ละซีซ่ันแตกต่างกนั 
ออกไป ก่อนท าการออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามข้อมูลกบัทางบริษัท ก่อนทุกคร้ัง 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ บาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดยสายการบินกัลฟ์ แอร์ เท่ียวบินท่ี GF153  
(เสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง 40 นาที 

14.40 น.  ถึง สนามบินนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน หลงัจากน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
น าท่านออกเดินทางไปชม มัสยดิเอลฟาเตห์ (Al Fateh Grand Mosque) 
หน่ึงในมสัยดิท่ีข้ึนช่ือวา่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ท่ีถูกตั้งช่ือตามกษตัริยผ์ูส้ร้างเมือง ‘Ahmed 
Al Fateh’ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนในปี 1987 
และเป็นมสัยดิท่ีถูกตกแต่งดว้ยวสัดุชั้นเลิศท่ีรวบรวมมาจากทัว่โลก อาทิเช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื้นจากอิตาลี 
โคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแ้ต่ประตูไ  มสุ้ดอลงัการท่ีท าจากอินเดีย 
ซ่ึงนอกจากจะเป็นมสัยดิท่ีเป็นจุดศูนยร์วมดวงใจของชาวบาห์เรนแลว้ ในปี 2006 
มสัยดิแห่งน้ียงัถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมุดแห่งชาติอีกดว้ย *** 
ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเข้าชมด้านในมัสยดิในกรณทีีม่ีการท าพธีิทางศาสนา 
หรือมีประกาศห้ามเข้าชมภายในมัสยดิ เป็นการถ่ายรูปชมรอบมัสยดิด้านนอกแทน ***   



เดินทางไปชมยา่นการคา้โบราณ ท่ี ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ท่ีออกแบบโดย Sir Charles Belgrave 
ท่ีปรึกษาเจา้ผูค้รองรัฐบาห์เรนเพื่อเป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซ่ึงเป็นยา่นธุรกิจท่ีส าคญัและแหล่งจบัจ่ายของท้
องถ่ิน สร้างเสร็จสมบูรณ์เม่ือ ค.ศ. 1945 และไดรั้บการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 
เพื่อปรับเปล่ียนใหมี้รูปร่างเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากข้ึน เดินชม ตลาดพืน้เมืองมานามา (Manama Souq) 
ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองท่ีมีความส าคญัต่อวถีิชีวติของชาวเมือง 
ซ่ึงท่ีน่ีท่านจะไดส้ัมผสักบัวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ินอยา่งเป็นกนัเอง 
พร้อมอิสระชอ้ปป้ิงของฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาห์เรน 
หรือจะล้ิมรสอาหารพื้นเมืองขนานแทท่ี้หาชิมอยา่งมากมาย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
พกัที ่   โรงแรม AL SAFIR BAHRAIN หรือเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

วนัทีส่อง บาห์เรน – ทบิลซ่ีิ – มหาวหิารศักดิ์สิทธิ์ทบิลซีิ – สะพานแห่งสันตภิาพ – ถนนคนเดนิชาเดอนี่ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินบาห์เรน 
10.10 น. ออกเดินทางสู่ ทบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินกลัฟ์ แอร์ เท่ียวบินท่ี GF081 

(เสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง (แวะพกัเคร่ืองท่ีเมืองบาก)ู 
15.55 น. เดินทางถึง สนามบินทบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) 

หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองทบิลซีิ 
(Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกวา่ แม่น ้ามตควารี 
(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน 
เมืองน้ีถูกสร้างโดย วาคตงั จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษตัริยจ์อร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) 
ไดก่้อตั้งเมืองน้ีข้ึนในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม 
สังคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเส้นทางสายไหม 
และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ 
เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดัระหวา่งทวปีเอเชียกบัทวปียโุรป 
น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารศักดิ์สิทธ์ิทบิลซีิ (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกช่ือหน่ึงคือโบสถ ์
Sameba เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย 
อีกทั้งยงัถูกจดัใหเ้ป็นส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย 
และมีความสูงเป็นอนัดบั 3 ของโลกอีกดว้ยกน้ จากนั้นน าท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of peace) 
เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเล่ืยนช่ือ Michele De 



Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 6 
พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างท่ีอิตาลี และน าเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คนั 

เพื่อเขา้มาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ท่ีตั้งนั้นอยูบ่นแม่น ้ามตควารี (Mtkvari River) 
สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมือง และยงัมี illuminating ท่ีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED 
ท่ีติดตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 นาทีก่อนท่ีพระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า จากนั้นใหท้่านอิสระ 
ถนนคนเดินชาเดอน่ี (Shardeni Street) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ินไอแบบยโุรป 
และอาคารท่ีถูกสร้างข้ึนท่ีมีรูปร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง และยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมต่าง ๆ 
มากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พื้นเมืองอนัหลากหลาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่   โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 

วนัทีส่าม เทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี ้– โบสถ์เกอร์เกตี ้– กูดาอูรี – ทบิลซีิ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญั เป็นเส้นทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารท่ีเรียกวา่ Georgian 
Military Highway สร้างข้ึนโดยสหภาพโซเวยีตสมยัท่ีจอร์เจียตกอยู ่
ภายใตก้ารปกครองส าหรับใชเ้ป็นเส้นทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ 
(Greater Caucasus) ระยะทาง 80 ก.ม. เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของทวปียุโรป มีความยาวประมาณ 
1,100 กม.ท่ีเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหวา่ง รัสเซียและจอร์เจีย ระหวา่งทางใหท้่านไดช้ม ป้อมอนานูรี (Ananuri 



Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 16-17 
ชมร่องรอยของซากก าแพงท่ีลอ้มรอบป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ ์
2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซ่ึงเป็นโบสถข์องชาวเวอร์จ้ิน ภายในยงัมี หอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน 
จากมุมสูงของป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพท่ีสวยงามของ อ่างเก็บน ้าชินวารี (Zhinvali) 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปัจจุบนัเรียกวา่ 
เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพิ่งเปล่ียนเม่ือปี 2006 หลงัจากนกับุญนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน 
ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาสนาข้ึน เมืองน้ีเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเทอร์ก้ี 
ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ท่ีส าคญัของประเทศจอร์เจีย 
มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบก้ี 



กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้นน าท่านข้ึนรถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) เพื่อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) 
น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี ้(Gergeti Trinity Church) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 14 
มีอีกช่ือเรียกกนัวา่ ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) 
ช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังขวาของ แม่น ้าชคเฮรี 
อยูบ่นเทือกเขาของคาซเบก้ี (การเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ 
ในกรณีท่ีฝนตกหนกัหรือถนนถูกปิดดว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู ่จนท าใหก้ารเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรค 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสถานท่ีท่องเท่ียวตามความเหมาะสม)  
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง 32 ก.ม. 
ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ท่ีมีความสูงจาก 
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ี เป็นแหล่งท่ีพกัผอ่นเล่นสกีของชาวจอร์เจียท่ีจะนิยมมาเล่น 
ในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายนซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา 
น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองทบิลซีิ (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่   โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 
 
 
 



วนัทีส่ี่ มิสเคต้า – วหิารจวารี – วหิารสเวติสเคอเวรี – อุพลสิชิเค่ – ร้านไวน์พืน้เมือง – ทบิลซีิ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 26 ก.ม. 
เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย 
เมืองมิสเคตา้เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของจอร์เจียอายกุวา่ 3,000 
ปี ตั้งอยูห่่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. 
ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย 
และเป็นราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี 
ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 
แต่ตอนน้ีไม่มีอะไรจากสมยันั้นหลงเหลืออยูแ่ลว้ 
ศาสนาคริสตไ์ดเ้ขา้มาเผยแผ ่ ในเมืองน้ีในช่วงศตวรรษท่ี 4 
ต่อมาองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียน 
โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคตา้ (Historical monument of 
Mtskheta) เป็นมรดกโลก เม่ือปี ค.ศ.1994 น าท่านชม 
วหิารจวารี (Jvari Monastery) 
ซ่ึงเป็นวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์โธ 
ด๊อกท่ีถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6 
วหิารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีมีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั 
คือ แม่นา้มิควารีและแม่น ้าอรักว ี 

และถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย 
(Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 
ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5 จากนั้นน าท่านชม วหิารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli 
Cathedral) ซ่ึงค าวา่ Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวติ" เรียกง่ายๆรวมกนัก็คือวหิารเสามีชีวติ 
สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย 
สร้างข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ 

อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าใหช้าวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาคริสต ์  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ อุพลสิชิเค่ (Ulistsikhe Cave)  ระยะทาง 60 ก.ม. 
หน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถ่ินฐานในดินแดนแถบน้ีกนัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน 
ในอดีตช่วงยคุโบราณก่อนยคุกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 



ค.ศ.500 เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือ 
ในช่วงคริสตวรรษท่ี 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 
และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมืองร้างไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานท่ีมีหอ้งโถงขนาดใหญ่ท่ีชาวเพเกน้ (Pagan) 
ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซ่ึงเป็นลทัธิบูชาไฟ เป็นลทัธิของคนในแถบน้ีก่อนท่ีศาสนาคริสตจ์ะเขา้เม่ือ 1700 
ปีก่อน และยงัมีหอ้งต่าง ๆ ซ่ึงคาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ท่ีสร้างข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านสู่ ร้านไวน์พืน้เมือง ใหท้่านไดท้ดลองชิม ไวน์ ซ่ึงประเทศจอร์เจียเป็นแหล่งก าเนิดไวน์ 
ท่ีผลิตเคร่ืองด่ืมมาอยา่งนอ้ย8,000ปีท่ีน่ีคุณสามารถลองท าไวน์ไดท้ั้งในโรงงานและโรงงานขนาดเล็กท่ีครอบ
ครัวเป็นเจา้ของประเภทไวน์แตกต่างจากไวน์แหง้ก่ึงหวานและหวานขาวและแดง น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ 
เมืองทบิลซีิ (Tbilisi) ระยะทาง 141 ก.ม. จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดินรุสทาเวล ี(Rustaveli 
Street) เป็นถนนท่ีมีสินคา้มากมาย อาทิของท่ีระลึก ของฝาก สินคา้หลายหลายประเภท ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง 
โดยบริเวณน้ีจะมีร้านอาหารช่ือดงัคือ Samikitno ท่ีเปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง โดยดา้นหนา้ของร้านจะมีป้าย I 
love Tbilisi ท่ีเหมือนเป็น Landmark ส าหรับการถ่ายภาพของนกัท่องเท่ียว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่  โรงแรม ELISI BY GTM TBILISI หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 



วนัที่ห้า ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์เมเตห์คี – โรงอาบน า้แร่เก่าแก่ – สนามบินทบิลซีิ – บาห์เรน  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณ 
สร้างในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 
สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดมี้การก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษตัริย ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-
1125) ไดมี้การสร้างเพิ่มเติมข้ึนอีก ซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รียกช่ือ ป้อมแห่งน้ีวา่ นาริน 
กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายวา่ ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านไปชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถท่ี์มีประวติัศาสตร์อยูคู่่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี 
ตั้งอยูบ่ริเวณริมหนา้ผาของแม่น ้ามทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสร้างอยูใ่นบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่
ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้ร้างป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี 
ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 จากนั้นชม โรงอาบน า้แร่เก่าแก่ (Bath Houses) 
ท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองบ่อน ้าร้อนก ามะถนัธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)  

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลซีิ 
16.45 น. ออกเดินทางสู่ บาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดย สายการบินกลัฟ์ แอร์ เท่ียวบินท่ี GF082  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 
18.45 น.  ถึง สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน จากนั้นใหท้่านเปล่ียนเท่ียวบิน 
22.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินกลัฟ์ แอร์ เท่ียวบินท่ี GF152 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาที 
 
 
 



วนัที่หก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

08.55 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

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

 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงื่อนไขการใหบ้ริการ 

เที่ยวฟิน 2 ประเทศ บาหเ์รน จอรเ์จยี แดนมหศัจรรย ์6 วนั 4 คนื 

โดยสายการบิน กลัฟ์ แอร ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2 – 3 ท่าน 

เด็กอายไุม่เกนิ 

12 ปี เสรมิเตยีง  

เด็กอายไุม่เกนิ 

12 ปี ไม่เสรมิเตียง 
ไม่ใชต้ ัว๋เครือ่งบนิ พกัเดี่ยว 

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 30,990 29,990 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 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✔ ตัว๋เครื่องบนิช ัน้ประหยดัระบวุนัเดนิทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

✔ ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนิด (สงวนสทิธิเก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง) 

✔ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คืน พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✔ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

✔ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

✔ ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 23 กก. จ ากดัท่านละ 1 ใบ 



✔ ค่ารถรบั – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้  านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

✔ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอุบตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✔ ภาษภีาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

× ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัท าเอง) 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อ

กและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมข

องบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั ส าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดนิทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้23 กก. 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ ทปิขบัรถ และทปิหวัหนา้ทวัร ์55 USD / ทริป / ท่าน (ช าระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นัน้ 

โดยส่งแฟกซห์รอือเีมลร์ายชื่อและหนา้หนงัสอืเดนิทางเพือ่ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางของท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรอืบางส่วนตามค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

3.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ 

หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

ในกรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศจอรเ์จีย หรอื ประเทศ อารเ์มเนีย ส ัง่ใหม้กีารระงบัการใหว้ซี่าา ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารเพิ่มเตมิตามค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

เพือ่ด าเนินการขอวซี่าโดยตรงกบัทางศูนยร์บัยืน่วซี่า 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั 

รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบรกิารในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั 

หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใด ๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ 

ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้

ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไม่ได ้

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้

แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบัค่าบริการนัน้ ๆ 



11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม 

การก่อการรา้ย และ อื่น ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ 

กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม 

ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ 

ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ 

หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเทีย่วน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ 

บริษทัขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง 

หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตุต่างๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั 

ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตใุนรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั 

ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ 

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมกีารปรบัเปลี่

ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 


