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NT591
ทวัรจ์อรเ์จยี บารหเ์รน อารเ์มเนยี 8 วัน 6 คนื (GF) [ปีใหม]่
ทัวรจ์อรเ์จยี อารเ์มเนีย , 8 วัน 6 คนื ,

Anil Plaza Hotel  , Riverside Hotel  , Juffair Gate Hotel

บาหเ์รน - มสัยดิAl Fateh - ป้อมปราการบาหเ์รน Qal’at al-Bahrain - ประตูสู่บาหเ์รน (Bab al Bahrain)
ตลาดพนืเมอืง Manama Souq - ทบลิซิ ี- เมอืงกอร ี- อพุลสิชเิค่ - ถ ้าํอพุลสิชเิค่ - วหิารซโิอนี - วหิารชวารท์น็อตส์

โบสถฮ์คัพัท - เมอืงดลีจีาน - ทะเลสาบเซวาน - วหิารเซวาน - กรงุเยเรวาน - เมอืงเอคดิไมอดัซนิ
หบุเขาเอวาน - วหิารการน์ี - อารามเกก็ฮารด์ - เมอืงบากราทาเชน - ซาดาโคล - เมอืงมสิเคดา้

วหิารสเวตสิเคอเวร ี- ป้อมอนานูร ี- เมอืงคาซเกบ ี- โบสถเ์กอรเ์กต ี- ป้อมนารคิาล่า - โบสถ ์Metekhi

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - บาหเ์รน - มสัยดิAl Fateh - ป้อมปราการบาหเ์รน Qal’at al-Bahrain - ประตสููบ่าหเ์รน (Bab al
Bahrain) - ชอ้ปปิงตลาดพนืเมอืง Manama Souq

08.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิบรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ
GULF AIR (GF) เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร

**หมายเหต*ุ*



- เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก 30 นาที
- เพอืความสะดวกสงูสดุ และเป็นไปตามกฎของสายการบนิ GULF AIR ใหท้า่นจัดกระเป๋าสมัภาระใบเล็กออกมา 1 ชดุ สําหรับพักคา้งคนืทบีาหเ์รน
เนืองจากกระเป๋าใบใหญ่จะทําการ Check Through ไปยังปลายทางประเทศจอรเ์จยี
- เทยีวบนิขาไปและขากลับ มกีารเปลยีนแปลงเวลาโดยประมาณ เป็นการเปลยีนแปลงตามตารางบนิของแตล่ะเดอืนแตล่ะซซีนั
กอ่นทําการออกตัวภายในทกุครัง กรุณาเชคกับทางเจา้หนา้ทบีรษัิท ตามวันท ีทลีกูคา้เดนิทาง

11.00 น./11.50 น.
บนิลัดฟ้าสู ่บาหเ์รน โดย สายการบนิ GULF AIR เทยีวบนิท ีGF153 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง
45 นาที

14.35 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ไทย 4 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) หลังผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

จากนันนําทา่นเขา้ชม มสัยดิ Al Fateh หนงึในมัสยดิทขีนึชอืวา่มขีนาดใหญ่ทสีดุเป็นอันดับตน้  ๆของโลก ทถีูกตังชอืตามกษัตรยิผ์ูส้รา้งเมอืง
‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปัตยกรรมทถีูกสรา้งขนึในปี 1987 และเป็นมัสยดิทถีูกตกแตง่ดว้ยวัสดชุนัเลศิทรีวบรวมมาจากทัวโลก อาทเิชน่
ลกูแกว้ตกแตง่บนพนืจากอติาล ีโคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแ้ตป่ระตไูมส้ดุอลังการททํีาจากอนิเดยี
ซงึนอกจากจะเป็นมัสยดิทเีป็นจดุศนูยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี 2006 มัสยดิแหง่นียังถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมุดแหง่ชาตอิกีดว้ย
***ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเขา้ชมดา้นในมัสยดิในกรณีทมีกีารทําพธิทีางศาสนา หรือมปีระกาศหา้มเขา้ชมภายในมัสยดิ
เป็นการถ่ายรูปชมรอบมัสยดิดา้นนอกแทน*** 

จากนันเราจะพาทา่นไปสมัผัสเรืองราวประวัตศิาสตร ์5,000 ปี ท ีป้อมปราการบาหเ์รน (Qal’at al-Bahrain)  หรือทรีูจั้กกัน อกีชอืวา่ ‘Bahrain
Fort’ แหลง่อารยธรรมโบราณทนัีกโบราณคดคีาดวา่มันถูกสรา้งขนึมาตังแตช่ว่ง 2,300 ปี กอ่นครสิตศักราช
ซงึในอดตีมันเคยเป็นทังทพํีานักของกษัตรยิ ์ป้อมปราการสําหรับป้องกันเมอืงจากขา้ศกึ และยังเป็นสถานทีๆ
ชาวสเุมเรียนเชอืวา่เป็นจดุนัดพบเพอืเขา้ถงึพระเจา้
และทป้ีอมปราการแหง่นีทา่นจะไดเ้ห็นความน่ามหัศจรรยใ์จของภมูปัิญญาในการกอ่สรา้งป้อมปราการขนึมาจากหนิจนมคีวามแข็งแกร่งมานานนับพันปีทแีมแ้ตนั่กโบราณคดก็ียังหาคําตอบทแีน่ชดัไม่ได ้
อกีทังยังเป็นหนงึในสถานททีไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200 

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้ชม ประตสููบ่าหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave
ทปีรกึษาเจา้ผูค้รองรัฐบาหเ์รนเพอืเป็นทางเขา้ไปสูต่ลาดมานามาซงึเป็นย่านธรุกจิทสํีาคัญและแหลง่จับจา่ยของทอ้งถนิ สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมอื
ค.ศ. 1945 และไดรั้บการตกแตง่เพมิเตมิในปี ค.ศ.1986 เพอืปรับเปลยีนใหม้รีูปร่างเป็นสถาปัตยกรรมอสิลามมากขนึ

จากนันเราจะพาทา่นไปเปิดประตสููวั่ฒนธรรมวถิชีวีติการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนท ีตลาดพนืเมอืง Manama Souq
ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงทมีคีวามสําคัญตอ่วถิชีวีติของชาวเมอืง ซงึทนีีทา่นจะไดส้มัผัสกับวถิชีวีติของคนทอ้งถนิอย่างเป็นกันเอง
พรอ้มชอ้ปปิงของฝากอันเป็นเอกลักษณ์จากประเทศบาหเ์รน และลมิรสอาหารพนืเมอืงขนานแทท้หีาชมิทไีหนไม่ไดใ้นโลกนี นอกจากทนีีเทา่นัน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Juffair Gate Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
บาหเ์รน - ทบลิซิ ี- เมอืงกอร ี- อพุลสิชเิค ่- ถ้าํอพุลสิชเิค่

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นผา่นชมและแวะถ่ายรูปดา้นนอก ตกึ Bahrain World Trade Center
ศนูยก์ลางทางการเงนิของบาหเ์รนตกึคูท่สีงูทสีดุในประเทศบาหเ์รน ดว้ยระยะความสงูกวา่ 240 เมตร
ซงึเป็นตกึทเีกดิจากการร่วมมอืของสถาปนกิจากทัวโลก
และทสํีาคัญมันยังเป็นตกึแรกในโลกทมีกีารนําเทคโนโลยีกังหันเชอืมตอ่เขา้กับตัวอาคารอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน

10.20 น.



บนิลัดฟ้าสู ่กรุงทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิ GULF AIR เทยีวบนิท ีGF082 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบน เครือง)
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง 20 นาที

14.25 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตทิบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ไทย 3
ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) หลังผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

จากนันนําทา่นเขา้ชมประวัตศิาสตรข์องมนุษยชาตทิ ีอพุลสิชเิค ่(Ulistsikhe Cave) หนงึในเมอืงถ ้าํเกา่แกข่องจอรเ์จยี
มกีารตังถนิฐานในดนิแดนแถบนีกันมานานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น ในอดตีชว่งยุคโบราณกอ่นยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods)
ชว่ง500 ปีกอ่นครสิตกาล ถงึ ค.ศ.500 เมอืงนีเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และชว่งทเีมอืงนีมคีวามเจรญิสดุขดีคอื ในชว่งครสิตวรรษที
9 ถงึ 11 กอ่นจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี13 และถูกปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป
ทา่นจะไดพ้บกับศาสนสถานทมีหีอ้งโถงขนาดใหญ่ทชีาวเพเกน้ (Pagan) ใชเ้ป็นทปีระกอบพธิกีรรมซงึเป็นลัทธบิชูาไฟ
เป็นลัทธขิองคนในแถบนีกอ่นทศีาสนาครสิตจ์ะเขา้เมอื 1700 ปีกอ่น และยังมหีอ้งตา่ง  ๆซงึคาดวา่เป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิต์
ทสีรา้งขนึในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี9

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Riverside Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ทบลิซิ ี- ซาดาโคล - อารเ์มเนยี - โบสถฮ์คัพทั - เมอืงดลีจีาน - ทะเลสาบเซวาน - วหิารเซวาน - กรุงเยเรวาน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาดาโคล เพอืเดนิทางสูป่ระเทศอารเ์มเนีย เมอืถงึดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทกุทา่นตอ้งลงจากรถ
เพอืมาผา่นดา่นและตรวจเอกสารขาออกจากอารเ์มเนีย เพอืเขา้ประเทศจอรเ์จยี โดยทกุทา่นตอ้งนํากระเป๋าเดนิทางและสงิของทกุอย่างลงจากรถ
เพอืผา่นการ X-ray และผา่นดา่นการตรวจเอกสารคนเขา้เมอืง ประเทศอารม์เีนียเป็นประเทศทไีม่มทีางออกสูท่ะเล
ตังอยู่ทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสัและอยู่ระหวา่งทะเลดํากับทะเลแคสเปียน โดยทางเหนือตดิกับประเทศจอรเ์จยีและอาเซอรไ์บจาน
ทางใตต้ดิกับประเทศอหิร่านและตรุก ีอารเ์มเนีย หนงึในประเทศทเีขา้โดดเดยีวทสีดุในโลก ทถีงึแมว้า่จะมปีระเทศลอ้มรอบทังสดีา้น
แตเ่นืองดว้ยภาวะสงครามละความขัดแยง้กับประเทศโดยรอบ ปัจจบัุนการเดนิทางเขา้อารเ์มเนียจะเขา้ไดจ้ากทางฝังประเทศจอรเ์จยีเทา่นัน 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮคัพทั

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม ฮคัพทั เป็นอารามครสิตอ์ารเ์มเนีย หนงึในสาขาของครสิตอ์อโทด็อกซ ์ทกีอ่ตังขนึในศตวรรษท ี10 ในสมัยราชวงศค์ลรูเิคยีน
(Klurikain dynasty) ตัวอารามตังอยุ่ยอดเขาทรีายลอ้มดว้ยหมู่บา้นขนาดย่อมๆ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดลีจีาน ของจังหวัดทาวสุ ทตัีงอยู่ทางดา้นเหนือของกรุงเยเรวาน อยู่รมิ ทะเลสาบเซวาน
ทะเลสาบน ้าํจดืขนาดใหญ่ลําดับตน้ๆของโลก 

จากนันนําทา่นชมความงดงามของ วหิารเซวาน กลุม่วหิารรมิทะเลสาบทมีอีายุเกอืบหนงึพันปี ตังอยู่บรเิวณคาบสมุทรของทะเลสาบเซวาน
แตเ่ดมินันตังอยู่ในบรเิวณเกาะเล็กๆในทะเลสาบ แตห่ลังจากการผันน ้าํในยุคสมัยของสตาลนิ ทําใหป้รมิาณน ้าํลดลง
เกาะเดมิจงึเชอืมตอ่กับแผน่ดนิใหญ่โดยปรยิาย โบสถแ์หง่นีก็เชน่เดยีวกับโบสถค์รสิตส์ว่นมากในแถบทรานคอเคเซยี
ทจีะตังอยู่หา่งไกลฃจากชมุชน ทําใหใ้นบางครังหากไม่มกีารประกอบศาสนพธิ ีตัวโบสถจ์ะเหมอืนถูกทงิรา้งทา่มกลางความโดดเดยีว

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนีย เมอืงทมีปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึสพัีนปี
ในอดตีกรุงเยเรวานเป็นชมุทางสําคัญของเสน้ทางสายไหม ดังนันจงึมกีารสะสมเอกสารตน้ฉบับของอารม์เีนียโบราณ กรีก จนี ญปีุ่ น ซเีรีย ฮบีรู
โรมัน และเปอรเ์ซยีทมีคีา่เอาไวม้ากมาย ปัจจบัุนเยเรวานมปีระชากรราว หนงึลา้นคน จากประชากรทัวประเทศ 3 ลา้นคนโดยประมาณ

ค่าํ
Anil Plaza Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่



วนัท ี4
กรุงเยเรวาน - เมอืงเอคดิไมอดัซนิ - วหิารชวารท์น็อตส ์- กรุงเยเรวาน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เอคดิไมอดัซนิ เมอืงสําคัญทางศาสนาของชาวอารเ์มเนีย ถูกสรา้งขนึโดยนักบญุเกรกอรีในชว่งราว ศตวรรษท ี3
จากนันนําทา่นเขา้ชม วหิารเอคดิไมอัดซนิ โบสถค์รสิตแ์หง่แรกทสีรา้งขนึในอารเ์มเนียและคาดการณ์กันวา่เป็นวหิารทเีกา่แกท่สีดุในโลก
ในราวชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี3 ตัวโบสถส์รา้งขนึบนบรเิวนวัดของศาสนาทอ้งถนิ สรา้งในยุคของกษัตรยิ ์ทรีีดาเทสท ี3 แหง่อารเ์มเนีย
ตัววหิารไดรั้บความเสยีหายจากสงครามหลายครัง ความพเิศษของโบสถแ์หง่นีคอื ประตขูนาดใหญ่ทําดว้ยไมท้มีภีาพวาดเรืองราวในศาสนาครสิต ์
รวมทังภาพวาดอันวจิติรงดงามของเพดาน ชาวครสิตมั์กจะมาทําการแสวงบญุทนีีอยู่เสมอ

จากนันชม โบราณสถานซวารท์น็อตส ์ชมผลงานสถาปัตยกรรมชนัเอกจากการอุทศิตนเพอืศาสนาของชาวครสิตใ์นยุคกลาง
ตัวอาคารกอ่สรา้งขนึในปี ค.ศ. 643 เพอืเป็นการอุทศิแด ่นักบญุเกรกอรี แมว้า่ปัจจบัุนโครงสรา้งสว่นใหญ่ของวหิารจะเสอืมสลายไปตามกาลเวลา
ทวา่บรเิวณโดยรอบยังเหลอืวัตถุโบราณเป็นหลักฐานสําหรับความยงิใหญ่ในอดตีใหไ้ดช้ม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่กรุงเยเรวาน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นอสิระชมสนิคา้พนืเมอืง ณ ตลาด พาค ชูกา ตลาดทอ้งถนิในร่มชอืดัง
ภายใตโ้ครงสรา้งรูปโดมครงึวงกลมทแีกะสลักลวดลายอย่างวจิติรงดงาม

จากนันนําทา่นชม The Cascade ซงึสงิกอ่สรา้งทใีหญ่ทสีดุของเยเรวาน อุทยานทางศลิปะขนาดยักษ์ สรา้งเป็นบันไดขนาดมหมึา 572 ขัน
ถูกสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์หง่ชยัชนะของโซเวยีตรัสเซยี 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานไวนอ์ารารตั หนงึในโรงงานผลติบรันดรีะดับแนวหนา้ของโลก เปิดกจิการมาตังแตปี่ค.ศ. 1887
สนิคา้เป็นทขีนึชอืจนถงึขัน ประธานาธบิดสีหรัฐฯ ทา่นหนงึคอื ธโีอดอร ์รูสเวลท ์ทฟัีนธงวา่ “ถา้จะดมืบรันด ีก็ตอ้งเป็นของอารเ์มเนียเทา่นัน”
ชมพพิธิภัณฑข์องโรงงาน ชมขันตอนการผลติ ชมโรงบม่บรันดดีว้ยถังไมโ้อ๊ก

จากนันนําทา่นชม จตัรุสั Republic Square ชมความสวยงามของอาคารนีโอคลาสสกิสชีมพ ูบรเิวณรอบๆจัตรัุสมซีุม้แกะสลักทน่ีาประทับใจ
ในชว่งหลังจากพระอาทติยต์กดนินัน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Anil Plaza Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
กรุงเยเรวาน - หบุเขาเอวาน - วหิารการน์ ี- อารามเก็กฮารด์ - เมอืงบากราทาเชน - ซาดาโคล - ทบลิซิี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นไปเทยีวชมความสวยงามของ หบุเขาเอวาน (Avan Canyon) ทมีคีวามสวยงามของหนา้ผาทมีคีวามสงูชนั
และมแีม่น ้าํอาซดัไหลผา่นทําใหเ้กดิบรรยากาศทสีวยงดงาม ใหท้า่นไดถ้่ายภาพเก็บความประทับใจฃ

นําทา่นชม วหิารการน์ ี(Garni Temple) เมอืประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บรเิวณนีเคยเป็นพระราชวังฤดรูอ้นของกษัตรยิอ์ารเ์มเนีย
ปัจจบัุนยังคงมสีถาปัตยากรรมหลงเหลอือยู่ ซากหอ้งสรงน ้าํ (Royal Bath House) และอาคารรูปทรงกรีก ทถีูกสรา้งขนึชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี1
โดยกษัตรยิอ์ารเ์มเนียในสมัยนัน ดา้นขา้งของวหิารทรงกรีกก็มซีากตอของโบสถค์รสิต ์ทสีรา้งขนึเมอืครสิตวรรษท ี9 เหลอือยู่
ตอ่มาวหิารแหง่นีถูกทําลายดว้ยเกดิแผน่ดนิไหวเมอืปี ค.ศ.1679 สําหรับอาคารทพีบเห็นอยู่ทกุวันนี
เพงิมาประกอบใหม่ในสมัยของสหภาพโซเวยีตเมอืปี ค.ศ.1974 นีเอง โดยใชเ้ศษซากปรักหักพังของเกา่ผสมกับของใหม่



จงึดสูมบรูณ์อย่างทเีห็นในปัจจบัุน

จากนันนําทา่นชม วหิารเกก๊ฮารด์ (Geghard Monastery) หนงึในความสวยงามของอารเ์มเนีย
เพราะวหิารทสีรา้งอยู่ทา่มกลางเทอืกเขาทสีวยงาม ยังมสีว่นทสีรา้งโดยการตัดหนิเขา้ไปในภเูขาอกีดว้ย
ตัวอาคารของวหิารเก๊กฮารด์นีถูกสรา้งขนึในชว่งครสิตศตวรรษท ี12-13
ใหท้า่นไดช้มสว่นของหอ้งโถงของตัวโบสถท์มีกีารตัดหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงาม
ทถีูกตกแตง่อย่างสวยงามดว้ยความศรัทธาในศาสนาครสิตอ์ย่างเต็มเปียม และยังมวีหิารทสีรา้งโดยการตัดหนิใหก้ลายเป็นหอ้งโถง
และไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมอืปี ค.ศ.2000

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เป็นการเดนิทางขา้มพรมแดน
โดยมเีมอืงชายแดนของอารเ์มเนียซงึอยู่ตดิกับประเทศจอรเ์จยี

จากนันเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงซาดาโคล (SADAKHLO) (ระยะทางประมาณ 100 กม.) ซงึเป็นเมอืงพรมแดนทอียู่ตดิกับอารเ์มเนีย
ตลอดการเดนิทางทา่นจะไดช้มววิธรรมชาตอัินสวยงาม ของเทอืกเขาคอเคซสันอ้ยทอียู่ระหวา่งอารเ์มเนียและอาเซอรไ์บจาน
(เมอืถงึดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทกุทา่นตอ้งลงจากรถ เพอืมาผา่นดา่นและตรวจเอกสารขาออกจากอารเ์มเนีย เพอืเขา้ประเทศจอรเ์จยี
โดยทกุทา่นตอ้งนํากระเป๋าเดนิทางและสงิของทกุอย่างลงจากรถ เพอืผา่นการ X-ray และผา่นดา่นการตรวจเอกสารคนเขา้เมอืง) 

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง กรุงทบลิซิ ี(TBILISI) ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํครูา ในภาษาทอ้งถนิบางครังถูกอา้งถงึในชอืวา่ ตฟิลสิ
ประชากรของเมอืงนีมคีวามหลากหลาย เพราะเมอืงนีเป็นทอียู่ของผูค้นตา่งวัฒนธรรม ตา่งศาสนา และตา่งชาตพัินธุม์าชา้นาน (ระยะทางประมาณ
80 กม.)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Anil Plaza Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เมอืงมสิเคดา้ - วหิารสเวตสิเคอเวร ี- ป้อมอนานูร ี- เมอืงคาซเกบ ี- โบสถเ์กอรเ์กต ี- ทบลิซิี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี
เมอืงมสิเคตา้เป็นเมอืงทเีกา่แกท่สีดุของจอรเ์จยีอายุกวา่ 3,000 ปี ตังอยู่หา่งจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม.
ในอดตีเมอืงนีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรอเิบเรีย และเป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปี กอ่นครสิตกาล ถงึปี ค.ศ.500
แตต่อนนีไม่มอีะไรจากสมัยนันหลงเหลอือยู่แลว้ ศาสนาครสิตไ์ดเ้ขา้มาเผยแผใ่นเมอืงนีในชว่งศตวรรษท ี4 ตอ่มาองคก์ารยูเนสโกไดข้นึทะเบยีน
โบราณสถานแหง่เมอืงมสิเคตา้ (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก เมอืปี ค.ศ.1994 

จากนันทา่นชม วหิารสเวตสิเคอเวร ี(Svetitkhoveli Cathedral) ซงึคําวา่ sveti หมายถงึ "เสา" และ tskhoveli หมายถงึ "ชวีติ"
เรียกงา่ยๆรวมกันก็คอืวหิารเสามชีวีติ สรา้งราวศตวรรษท ี11 โบสถแ์หง่นีถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทศัีกดสิทิธทิสีดุของจอรเ์จยี
สรา้งขนึโดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
อกีทังยังเป็นศนูยก์ลางททํีาใหช้าวจอรเ์จยีเปลยีนความเชอืและหันมานับถอืศาสนาครสิต์

นําทา่นออกเดนิทางไปตามทางหลวงทสํีาคัญ เป็นเสน้ทางสําหรับใชใ้นดา้นการทหารทเีรียกวา่ Georgian Military Highway
สรา้งขนึโดยสหภาพโซเวยีตสมัยทจีอรเ์จยีตกอยู่ ภายใตก้ารปกครองสําหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายังภมูภิาคแหง่นี
และเป็นถนนเสน้ทางเดยีวทจีะนําทา่นเดนิทางสู ่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ ่(Greater Caucasus)
เป็นเทอืกเขาสงูขนาดใหญ่แหง่หนงึของทวปียุโรป มคีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทเีป็นเสน้กันพรมแดนระหวา่ง รัสเซยีและจอรเ์จยี
ระหวา่งทางใหท้า่นไดส้มัผัสความยงิใหญ่ของ ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก ่ถูกสรา้งขนึในสมัยศตวรรษท ี16-17
ชมร่องรอยของซากกําแพงทลีอ้มรอบป้อมปราการแหง่นีไวเ้ปรียบเสมอืนม่านทซีอ่นเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลังทตัีงอยู่ภายใน
ซงึเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์นิ ภายในยังม ีหอคอยทรงสเีหลยีมใหญ่ทตัีงตระหงา่น จากมุมสงูของป้อมปราการนีจะมองทัศนียภาพทสีวยงามของ
อ่างเก็บน ้าํชนิวารี (Zhinvali) และชนืชมทัศนียภาพทวิทัศน ์ของภเูขาลอ้มรอบสถานทแีหง่นี



เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงคาซเบก ี(KAZBEGI) เป็นเมอืงเล็กๆทตัีงอยู่ตามรมิ ฝังแม่น ้าํเทอรก์ทีมีคีวามยาวประมาณ 157 กม.
และตังอยู่บนความสงูจากระดับน ้าํทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดรูอ้นจะมอีุณหภมู ิอยู่ปานกลางท ี14.5 องศา
ในฤดหูนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน อุณหภมูทิปีระมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคมซงึเป็นเดอืนทหีนาวเย็นทสีดุ

นําทา่นไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กต ี(Gergeti Trinity Church) ซงึถูกสรา้งขนึในราวศตวรรษท ี14 มอีกีชอืเรียกกันวา่ ทสมนิดา
ซามบีา (Tsminda Sameba) ชอืทเีรียกทนียิมกันของโบสถศั์กดแิหง่นีสถานทแีหง่นีตังอยู่รมิฝังขวาของ แม่น ้าํชคเฮรี
อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบก ี(การเดนิทางมายังสถานทแีหง่นี ขนึอยู่กับสภาพอากาศในกรณีทฝีนตกหนักหรือถนนถูกปิดกันดว้ยหมิะทปีกคลมุอยู่
ทําใหก้ารเดนิทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงสถานทเีขา้ชมตรมความเหมาะสม) 

จากนันนําทา่นออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงทบลิซิี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Riverside Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
กรุงทบลิซิ ี- ป้อมนารคิาลา่ - โบสถ ์Metekhi - วหิารซโิอน ี- ทบลิซิ ี- บาหเ์รน - กรุงเทพ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นขนึเดนิทางสู ่ป้อมนารคิาลา่ (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซงึเป็นป้อมโบราณ สรา้งในราวศตวรรษท ี4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค
และตอ่มาในราวศตวรรษท ี7 สมัยของราชวงศอ์ูมัยยาดไดม้กีารกอ่สรา้งตอ่ขยายออกไปอกี และตอ่มาในสมัยของกษัตรยิ ์เดวดิ (ปีค.ศ.1089-
1125) ไดม้กีารสรา้งเพมิเตมิขนึอกี ซงึตอ่มาเมอืพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รียกชอื ป้อมแหง่นีวา่ นารนิ กาลา (Narin Qala)
ซงึมคีวามหมายวา่ ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) 

นําทา่นไปชม โบสถเ์มเตหค์ ี(Metekhi Church) โบสถท์มีปีระวัตศิาสตรอ์ยู่คูบ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ีตังอยู่บรเิวณรมิหนา้ผาของแม่น ้าํมทวารี
เป็นโบสถห์นงึทสีรา้งอยู่ในบรเิวณทมีปีระชากรอาศัยอยู่ ซงึเป็นประเพณีโบราณทมีมีาแตก่อ่น กษัตรยิว์าคตัง ท ี1 แหง่จอรก์าซาลี
ไดสร้า้งป้อมและโบสถไ์วท้บีรเิวณนี ตอ่มาในปี ค.ศ.1278-1284 

นําทา่นไปชม วหิารซโีอน ี(Sioni Cathedral) โบสถห์ลังใหญ่ของนกิายออรโ์ธดอ๊กทถีูกสรา้งขนึในเมอืงนี
ชอืของโบสถไ์ดนํ้ามาจากดนิแดนอันศักดสิทิธ ิคอื ภเูขาไซออนในเจรูซาเล็มสถานทแีหง่นีก็ไดม้ชีอืเป็น ซโิอนีแหง่ทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni)
ถูกสรา้งขนึในราวศตวรรษท ี6-7 และตอ่มาก็ไดถู้กทําลายลงโดยผูท้บีกุรุกแตก็่ไดม้กีารสรา้งขนึใหม่หลายครังดว้ยกัน
จนกระทังเป็นโบสถท์ไีดเ้ห็นอยู่ในปัจจบัุนนี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตทิบลิซิี

17.50 น.
ออกเดนิทางบนิลัดฟ้ากลับสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิกลัฟ์แอร ์(GF) เทยีวบนิท ีGF082 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

19.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงมานามา่ ประเทศบาหเ์รน เพอืเปลยีนเครือง

22.25 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิกลัฟ์แอร ์(GF) เทยีวบนิท ีGF152

วนัท ี8
กรุงเทพฯ(สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู)ิ



09.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์อรเ์จยี อารเ์มเนยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 16:37 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์อรเ์จยี อารเ์มเนยี

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดระบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 6 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 23 กก.

• คา่รถรบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต(ิRe-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้23 ก.ก.

• คา่ธรรมเนยีมยนืวซีา่อารเ์มเนยี 1,500 บาทตอ่ทา่น

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ 48 USD /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (ชําระทสีนามบนิในวันเดนิทาง)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์24 USD /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นัน โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชอืและหนา้หนังสอืเดนิทางเพอืยันการจองทนัีง
พรอ้มชําระมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯจะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมด 15 วันกอ่นการเดนิทาง มเิช่นนันบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางของท่าน
และการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขการใหบ้รกิารทไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนทีังหมดนแีลว้

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่นคา่ธรรมเนยีมวซีา่
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทัวร ์50%



• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร ์ตอ่ท่าน

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ 20 ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
หากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน
ตอ้งเพมิเงนิท่านละ 2,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,000 บาท

• ในกรณทีทีางประเทศจอรเ์จยี หรอื ประเทศ อารเ์มเนยี สงัใหม้กีารระงับการใหว้ซีา่า ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารเพมิเตมิตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เพอืดาํเนนิการขอวซีา่โดยตรงกบัทางศนูยร์บัยนืวซีา่

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน
อกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา
ณ วันทเีดนิทางจรงิ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนื ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน
การคา้ประเวณ ีการคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อนื ๆ ทเีขา้ขา่ยผดิกฏหมาย
ผดิศลีธรรมอนัด ีบรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกยีวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจ
และความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิทังหมด

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง บรษัิทฯ
จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวนี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ
หากเกดิการสญูหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื
การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิัต ิรฐัประหาร ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทเีกยีวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ
ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์



• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายในประเทศ เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้

ขอ้มลูเอกสารการยนืวซีา่

หมายเหต ุ: การยนืวซีา่แตล่ะครงักบับรษัิททัวร ์จะตอ้งทําการยนืวซีา่กอ่นลว่งหนา้ไมต่่าํกวา่ 20 วันนับจากวันเดนิทาง ในกรณทีเีหลอืระยะเวลายนืวซีา่นอ้ยกวา่
20 วัน นับจากวันเดนิทาง อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิโดยบรษัิทจะเรยีเกบ็ตามจรงิ 

**กรณุาอยา่ยดึตดิกบัขอ้มลูการยนืขอวซีา่ในอดตี เพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูต่ลอดเวลา**

เอกสารทตีอ้งใชส้ําหรบัการยนืวซีา่มดีงัน ี
• แสกนสหีนังสอืเดนิทาง หนังสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 3 หนา้
อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่
กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) ในกรณทีถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่าํนักอยูต่า่งประเทศ, ทางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนักเรยีน
นักศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทใหท้ราบทันท  ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ
ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้
ขอ้กาํหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย

• รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 45 ม.ม.หรอื 1.5 x 2 นวิ 2 รปู จํานวน 2 ใบ (พนืหลงัขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื เครอืงประดบั
ไมใ่สค่อนแท็คเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ)

• ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัการขอวซีา่ กรณทีรีะเบยีบวซีา่มกีารเปลยีนแปลง (บรษัิทจะสง่ใหท้่านทันททีทีางบรษัิทไดร้บัแจง้อยา่งเป็นทางการ)
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