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วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาหเรน – มัสยิดAl Fateh – ปอมปราการบาหเรน Qal’at al–Bahrain – 

ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain) – ชอปปงตลาดพืน้เมือง Manama Souq 

08.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บรเิวณผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร U 

เคานเตอรเช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) เจาหนาทีข่องบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกใน

การเช็คอินรับบัตรโดยสาร 

**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาท ีและผูโดยสารพรอม ณ 

ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกสูงสุด และเปนไปตามกฎของสายการบนิ GULF AIR ใหทานจัดกระเปาสัมภาระใบเล็กออกมา 

1 ชุด สําหรับพักคางคืนที่บาหเรน  เนื่องจากกระเปาใบใหญจะทําการ  Check Through ไปยังปลายทาง

ประเทศจอรเจีย  

 

เที่ยวบนิขาไปและขากลบั มีการเปลี่ยนแปลงเวลาโดยประมาณ เปนการเปลี่ยนแปลงตามตารางบนิ 

ของแตละเดือนแตละซีซัน่  กอนทําการออกต๋ัวภายในทกุครั้ง  กรุณาเชคกับทางเจาหนาทีบ่ริษัท ตามวันที่ ที่ลกูคาเดินทาง 

 

11.00/11.50 น.  บินลัดฟาสู บาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF153 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 45 นาที 

14.35 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน (เวลาทองถ่ินชากวาไทย 4 ช.ม. กรุณาปรับ

นาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับ

สัมภาระเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเขาชม มัสยิด Al Fateh หน่ึงในมัสยิดที่ขึ้นช่ือวามีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ

ตนๆ ของโลก ที่ถูกต้ังช่ือตามกษัตริยผูสรางเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เปนสถาปตยกรรมที่ถูกสรางขึ้นในป 1987 

และเปนมัสยิดที่ถูกตกแตงดวยวัสดุช้ันเลิศที่รวบรวมมาจากทั่วโลก อาทิเชน ลูกแกวตกแตงบนพ้ืนจากอิตาลี โคมไฟ

จากออสเตรีย หรือแมแตประตูไมสุดอลังการที่ทําจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเปนมัสยิดที่เปนจุดศูนยรวมดวงใจของ

ชาวบาหเรนแลว ในป 2006 มัสยิดแหงน้ียังถูกประกาศใหเปนหอสมุดแหงชาติอีกดวย ***ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการ

เขาชมดานในมัสยิดในกรณีที่มีการทําพิธีทางศาสนา หรือมีประกาศหามเขาชมภายในมัสยิด เปนการถายรูปชม

รอบมัสยิดดานนอกแทน***  

จากน้ันเราจะพาทานไปสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร 5,000 ป ที่ ปอมปราการบาหเรน (Qal’at al-Bahrain) 

หรือที่รูจักกัน อีกช่ือวา ‘Bahrain Fort’ แหลงอารยธรรมโบราณที่นักโบราณคดีคาดวามันถูกสรางขึ้นมาต้ังแตชวง 

2,300 ป กอนคริสตศักราช ซึ่งในอดีตมันเคยเปนทั้งที่พํานักของกษัตริย ปอมปราการสําหรับปองกันเมืองจากขาศึก 

และยังเปนสถานที่ๆ ชาวสุเมเรี่ยนเช่ือวาเปนจุดนัดพบเพ่ือเขาถึงพระเจา และที่ปอมปราการแหงน้ีทานจะไดเห็น

ความนามหัศจรรยใจของภูมิปญญาในการกอสรางปอมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกรงมานานนับพันปที่

แมแตนักโบราณคดีก็ยังหาคําตอบที่แนชัดไมได อีกทั้งยังเปนหน่ึงในสถานที่ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจาก 



 

 

UNESCO World Heritage Site ในป ค.ศ.200 จากน้ันนําทานเดินทางเขาชม ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain) 

ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจาผูครองรัฐบาหเรนเพ่ือเปนทางเขาไปสูตลาดมานามาซึ่งเปนยาน

ธุรกิจที่สําคัญและแหลงจับจายของทองถิ่น สรางเสร็จสมบูรณเมื่อ ค.ศ. 1945 และไดรับการตกแตงเพ่ิมเติมในป 

ค.ศ. 1986 เพ่ือปรับเปลี่ยนใหมีรูปรางเปนสถาปตยกรรมอิสลามมากขึ้น จากน้ันเราจะพาทานไปเปดประตูสู

วัฒนธรรมวิถีชีวิตการเปนอยูของชาวบาหเรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญใจกลางเมืองที่มี

ความสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวเมือง ซึ่งที่น่ีทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนทองถิ่นอยางเปนกันเอง พรอมช็อปปง

ของฝากอันเปนเอกลักษณจากประเทศบาหเรน และลิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองขนานแทที่หาชิมที่ไหนไมไดในโลกน้ี 

นอกจากที่น่ีเทาน้ัน!! 

  ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Juffair Gate Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา 

วันที่สอง บาหเรน – ทบิลิซี่ – เมืองกอรี ่– อุพลิสชเิค – ถํ้าอุพลิสชิเค 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานผานชมและแวะถายรูปดานนอก ตึก Bahrain World Trade Center ศูนยกลางทางการเงินของ

บาหเรนตึกคูที่สูงที่สุดในประเทศบาหเรน ดวยระยะความสูงกวา 240 เมตร  ซึ่งเปนตึกที่เกิดจากการรวมมือของ

สถาปนิกจากทั่วโลก และที่สําคัญมันยังเปนตึกแรกในโลกที่มีการนําเทคโนโลยีกังหันเช่ือมตอเขากับตัวอาคารอีกดวย  

จากน้ันนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน 

10.20 น.  บินลัดฟาสู กรุงทบิลิซ่ี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF082 (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบน 

เครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาที 

14.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 3 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของ

ทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอย

แลว จากน้ันนําทานเขาชมประวัติศาสตรของมนุษยชาติที่ อุพลิสชิเค (Ulistsikhe Cave) หน่ึงในเมืองถ้ําเกาแก

ของจอรเจีย มีการต้ังถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีตชวงยุคโบราณกอนยุคกลาง 

(Hellenistic and Late Antique periods) ชวง500 ปกอนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเปนศูนยกลางทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม และชวงที่เมืองน้ีมีความเจริญสุดขีดคือ ในชวงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 กอนจะถูกรุกรานโดย

ชาวมองโกลในชวงคริสตศตวรรษที่ 13 และถูกปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะไดพบกับศาสนสถานที่มีหองโถง

ขนาดใหญที่ชาวเพเกน (Pagan) ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเปนลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิของคนในแถบน้ีกอนที่

ศาสนาคริสตจะเขาเมื่อ 1700 ปกอน และยังมีหองตางๆ ซึ่งคาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สรางขึ้นในชวง

คริสตศตวรรษที่ 9 

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Riverside Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สาม ทบิลิซี่ – ซาดาโคล – อารเมเนีย – โบสถฮคัพัท – เมืองดีลีจาน – ทะเลสาบเซวาน – วิหารเซวาน – กรุงเยเรวาน  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานเดินทางสู เมืองซาดาโคล เพ่ือเดินทางสูประเทศ

อารเมเนีย เมื่อถึงดานตรวจคนเขาเมือง ทุกทานตองลง

จากรถ เพ่ือมาผานดานและตรวจเอกสารขาออกจาก

อารเมเนีย เพ่ือเขาประเทศจอรเจีย โดยทุกทานตองนํา

กระเปาเดินทางและสิ่งของทุกอยางลงจากรถ เพ่ือผาน

การ X-ray และผานดานการตรวจเอกสารคนเขาเมือง 

ประเทศอารมีเนียเปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล ต้ังอยู

ทางใตของเทือกเขาคอเคซัสและอยูระหวางทะเลดํากับ

ทะเลแคสเปยน โดยทางเหนือติดกับประเทศจอรเจียและอาเซอรไบจาน ทางใตติดกับประเทศอิหรานและตุรกี 

อารเมเนีย หน่ึงในประเทศที่เขาโดดเด่ียวที่สุดในโลก ที่ถึงแมวาจะมีประเทศลอมรอบทั้งสี่ดาน แตเน่ืองดวยภาวะ

สงครามละความขัดแยงกับประเทศโดยรอบ ปจจุบันการเดินทางเขาอารเมเนียจะเขาไดจากทางฝงประเทศจอรเจีย

เทาน้ัน จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองฮัคพัท นําทานเขาชม ฮัคพัท เปนอารามคริสตอารเมเนีย หน่ึงในสาขาของ

คริสตออโทด็อกซ ที่กอต้ังขึ้นในศตวรรษที่ 10 ในสมัยราชวงศคลูริเคียน (Klurikain dynasty) ตัวอารามต้ังอยุยอด

เขาที่รายลอมดวยหมูบานขนาดยอมๆ จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองดีลีจานของจังหวัดทาวุส ที่ต้ังอยูทางดานเหนือ

ของกรุงเยเรวาน อยูริม ทะเลสาบเซวาน ทะเลสาบ

นํ้าจืดขนาดใหญลําดับตนๆของโลก นําทานชม

ทะเลสาบเซวาน จากน้ันนําทานชมความงดงามของ 

วิหารเซวาน กลุมวิหารริมทะเลสาบที่มีอายุเกือบหน่ึง

พันป ต้ังอยูบริเวณคาบสมุทรของทะเลสาบเซวาน แต

เดิมน้ันต้ังอยูในบริเวณเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ แต

หลังจากการผันนํ้าในยุคสมัยของสตาลิน ทําให

ปริมาณนํ้าลดลง เกาะเดิมจึงเช่ือมตอกับแผนดินใหญ

โดยปริยาย โบสถแหงน้ีก็เชนเดียวกับโบสถคริสต

สวนมากในแถบทรานคอเคเซีย ที่จะต้ังอยูหางไกลฃจากชุมชน ทําใหในบางครั้งหากไมมีการประกอบศาสนพิธี ตัว

โบสถจะเหมือนถูกทิ้งรางทามกลางความโดดเด่ียว จากน้ันนําทานเดินทากลับสู กรุงเยเรวาน  เมืองหลวงของ

ประเทศอารเมเนีย เมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานถึงสี่พันป  ในอดีตกรุงเยเรวานเปนชุมทางสําคัญของเสนทางสาย

ไหม ดังน้ันจึงมีการสะสมเอกสารตนฉบับของอารมีเนียโบราณ กรีก จีน ญี่ปุน ซีเรีย ฮีบรู โรมัน และเปอรเซียที่มีคา

เอาไวมากมาย ปจจุบันเยเรวานมีประชากรราว หน่ึงลานคน จากประชากรทั่วประเทศ 3 ลานคนโดยประมาณ  

ค่ํา      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 

 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Anil Plaza Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา 

วันที่สี ่ กรุงเยเรวาน – เมืองเอคิดไมอัดซิน – วิหารชวารทน็อตส – กรุงเยเรวาน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง เอคิดไมอัดซิน เมืองสําคัญทางศาสนาของ

ชาวอารเมเนีย ถูกสรางขึ้นโดยนักบุญเกรกอรี่ในชวงราว ศตวรรษที่ 

3 จากน้ันนําทานเขาชม วิหารเอคิดไมอัดซิน โบสถคริสตแหงแรก

ที่สรางขึ้นในอารเมเนียและคาดการณกันวาเปนวิหารที่เกาแกที่สุด

ในโลก ในราวชวงคริสตศตวรรษที่ 3 ตัวโบสถสรางขึ้นบนบริเวนวัด

ของศาสนาทองถิ่น สรางในยุคของกษัตริย ทีรีดาเทสที่ 3 แหง

อารเมเนีย ตัววิหารไดรับความเสียหายจากสงครามหลายครั้ง 

ความพิเศษของโบสถแหงน้ีคือ ประตูขนาดใหญทําดวยไมที่มี

ภาพวาดเรื่องราวในศาสนาคริสต รวมทั้งภาพวาดอันวิจิตรงดงามของเพดาน ชาวคริสตมักจะมาทําการแสวงบุญที่น่ี

อยูเสมอ จากน้ันชม โบราณสถานซวารทน็อตส ชมผลงานสถาปตยกรรมช้ันเอกจากการอุทิศตนเพ่ือศาสนาของชาว

คริสตในยุคกลาง ตัวอาคารกอสรางขึ้นในป ค.ศ. 643 เพ่ือเปนการอุทิศแด นักบุญเกรกอรี่ แมวาปจจุบันโครงสราง

สวนใหญของวิหารจะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ทวาบริเวณโดยรอบยังเหลือวัตถุโบราณเปนหลักฐานสําหรับความ

ย่ิงใหญในอดีตใหไดชม จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเยเรวาน  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานอิสระชมสินคาพ้ืนเมือง ณ ตลาด พาค ชูกา ตลาด

ทองถิ่นในรมช่ือดัง ภายใตโครงสรางรูปโดมครึ่งวงกลมที่

แกะสลักลวดลายอยางวิจิตรงดงาม จากน้ันนําทานชม The 

Cascade  ซึ่งสิ่งกอสรางที่ใหญที่สุดของเยเรวาน อุทยาน

ทางศิลปะขนาดยักษ สรางเปนบันไดขนาดมหึมา 572 ขั้น  

ถูกสรางใหเปนอนุสาวรียแหงชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย 

จากน้ันนําทานเดินทางสู  โรงงานไวนอารารัต หน่ึงใน

โรงงานผลิตบรั่นดีระดับแนวหนาของโลก เปดกิจการมาต้ังแตปค.ศ. 1887 สินคาเปนที่ขึ้นช่ือจนถึงขั้น ประธานาธิบดี

สหรัฐฯ ทานหน่ึงคือ ธีโอดอร รูสเวลท ที่ฟนธงวา “ถาจะด่ืมบรั่นดี ก็ตองเปนของอารเมเนียเทาน้ัน” ชมพิพิธภัณฑ

ของโรงงาน ชมขั้นตอนการผลิต ชมโรงบมบรั่นดีดวยถังไมโอก จากน้ันนําทานชม จัตุรัส Republic Square  ชม

ความสวยงามของอาคารนีโอคลาสสิกสีชมพู บริเวณรอบ ๆ จัตุรัสมีซุมแกะสลักที่นาประทับใจ ในชวงหลังจากพระ

อาทิตยตกดินน้ัน 

ค่ํา     รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Anil Plaza Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา 



 

 

 

วันที่หา  กรุงเยเรวาน – หุบเขาเอวาน – วิหารการนี่ – อารามเก็กฮารด – เมืองบากราทาเชน – ซาดาโคล – ทบิลิซี่  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานไปเที่ยวชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของหนาผาที่มีความสูงชัน 

และมีแมนํ้าอาซัดไหลผานทําใหเกิดบรรยากาศที่สวยงดงาม ใหทานไดถายภาพเก็บความประทับใจ นําทานชม 

วิหารการนี (Garni Temple) เมื่อประมาณ 1,700 ปมาแลว บริเวณนี้เคยเปนพระราชวังฤดูรอนของกษัตริย

อารเมเนีย ปจจุบันยังคงมีสถาปตยากรรมหลงเหลืออยู ซากหองสรงนํ้า(Royal Bath House)และอาคารรูปทรง

กรีก ที่ถูกสรางขึ้นชวงคริสตศตวรรษที่ 1 โดยกษัตริยอารเมเนียในสมัยน้ัน ดานขางของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอของ

โบสถคริสต ที่สรางขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 9 เหลืออยู 

ตอมาวิหารแหงน้ีถูกทําลายดวยเกิดแผนดินไหวเมื่อป 

ค.ศ. 1679 สําหรับอาคารที่พบเห็นอยูทุกวันน้ี เพ่ิงมา

ประกอบใหมในสมัยของสหภาพโซเวียตเมื่อป ค.ศ.

1974 น้ีเอง โดยใชเศษซากปรักหักพังของเกาผสมกับ

ของใหม จึงดูสมบูรณอยางที่เห็นในปจจุบัน จากน้ัน

นําทานชม วิหารเกกฮารด (Geghard Monastery) 

หน่ึงในความสวยงามของอารเมเนีย เพราะวิหารที่สรางอยูทามกลางเทือกเขาที่สวยงาม ยังมีสวนที่สรางโดยการตัด

หินเขาไปในภูเขาอีกดวย ตัวอาคารของวิหารเกกฮารดน้ีถูกสรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 12-13 ใหทานไดชมสวน

ของหองโถงของตัวโบสถที่มีการตัดหินสรางเปนโดมแกะสลักอยางสวยงาม ที่ถูกตกแตงอยางสวยงามดวยความ

ศรัทธาในศาสนาคริสตอยางเต็มเปยม และยังมีวิหารที่สรางโดยการตัดหินใหกลายเปนหองโถง และไดขึ้นทะเบียนให

เปนมรดกโลกเมื่อป ค.ศ. 2000  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเดินทางสู เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เปนการเดินทางขามพรมแดน โดยมีเมืองชายแดนของ

อารเมเนียซึ่งอยูติดกับประเทศจอรเจีย จากน้ันเดินทางตอไปยัง เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) (ระยะทาง

ประมาณ 100 กม.) ซึ่งเปนเมืองพรมแดนที่อยูติดกับอารเมเนีย ตลอดการเดินทางทานจะไดชมวิวธรรมชาติอัน

สวยงาม ของเทือกเขาคอเคซัสนอยที่อยูระหวางอารเมเนียและอาเซอรไบจาน (เมื่อถึงดานตรวจคนเขาเมือง ทุกทาน

ตองลงจากรถ เพ่ือมาผานดานและตรวจเอกสารขาออกจากอารเมเนีย เพ่ือเขาประเทศจอรเจีย โดยทุกทานตองนํา

กระเปาเดินทางและสิ่งของทุกอยางลงจากรถ เพ่ือผานการ X-ray และผานดานการตรวจเอกสารคนเขาเมือง) 

จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง กรุงทบิลิซ ี(TBILISI) ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าคูรา ในภาษาทองถิ่นบางครั้งถูกอางถึงในช่ือ

วา ติฟลิส ประชากรของเมืองน้ีมีความหลากหลาย เพราะเมืองน้ีเปนที่อยูของผูคนตางวัฒนธรรม ตางศาสนา และ

ตางชาติพันธุมาชานาน (ระยะทางประมาณ 80 กม.)  

ค่ํา     รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  



 

 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Anil Plaza Hotel ระดับ4* หรือเทียบเทา 

วันที่หก  เมืองมิสเคดา – วิหารสเวติสเคอเวรี – ปอมอนานูรี่ – เมืองคาซเกบี้ – โบสถเกอรเกต้ี – ทบิลิซี่  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) เปนศูนยกลางทางศาสนาของประเทศจอรเจีย เมืองมิสเคตาเปนเมือง

ที่เกาแกที่สุดของจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ต้ังอยูหางจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. ในอดีตเมืองน้ีเคยเปนเมือง

หลวงของอาณาจักรอิเบเรีย และเปนราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ป กอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 แต

ตอนน้ีไมมีอะไรจากสมัยน้ันหลงเหลืออยูแลว ศาสนาคริสตไดเขามาเผยแผในเมืองน้ีในชวงศตวรรษที่ 4 ตอมา

องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียน โบราณสถานแหงเมืองมิสเคตา (Historical monument of Mtskheta) เปนมรดก

โลก เมื่อป ค.ศ.1994 จากน้ันทานชม วิหารสเวติ

สเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคําวา 

sveti หมายถึง "เสา" และ tskhoveli หมายถึง 

"ชีวิต" เรียกงายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สราง

ราวศตวรรษที่ 11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทาง

ศาสนาที่ศักด์ิสิทธ์ิที่สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดย

สถาปนิกชาวจอรเจีย มีขนาดใหญเปนอันดับสอง

ของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาว

จอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต  นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญ เปนเสนทาง

สําหรับใชในดานการทหารที่เรียกวา Georgian Military Highway สรางขึ้นโดยสหภาพโซเวียตสมัยที่จอรเจียตกอยู 

ภายใตการปกครองสําหรับใชเปนเสนทางมายังภูมิภาคแหงน้ี และเปนถนนเสนทางเดียวที่จะนําทานเดินทางสู 

เทือกเขาคอเคซัสใหญ (Greater Caucasus) เปนเทือกเขาสูงขนาดใหญแหงหน่ึงของทวีปยุโรป มีความยาว

ประมาณ1,100 กม.ที่เปนเสนกั้นพรมแดนระหวาง รัสเซียและจอรเจีย ระหวางทางใหทานไดสัมผัสความย่ิงใหญของ 

ปอมอนานูรี (Ananuri Fortress) ปอมปราการเกาแก ถูกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมรองรอยของซาก

กําแพงที่ลอมรอบปอมปราการแหงน้ีไวเปรียบเสมือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 หลังที่ต้ังอยูภายใน ซึ่ง

เปนโบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ต้ังตระหงาน จากมุมสูงของปอมปราการน้ีจะมอง

ทัศนียภาพที่สวยงามของ อางเก็บนํ้าชินวารี (Zhinvali) และช่ืนชมทัศนียภาพทิวทัศน ของภูเขาลอมรอบสถานที่

แหงน้ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย  จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง เมืองคาซเบก้ี 

(KAZBEGI) เปนเมืองเล็กๆที่ ต้ังอยูตามริม ฝง

แมนํ้าเทอรกี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และ

ต้ังอยูบนความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 

1,740 เมตร ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิ อยูปานกลาง

ที่ 14.5 องศา ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและ

ยาวนาน อุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือน

มกราคมซึ่งเปนเดือนที่หนาวเย็นที่สุด นําทานไป

ชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกต้ี (Gergeti 

Trinity Church) ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 มีอีกช่ือเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) 

ช่ือที่เรียกที่นิยมกันของโบสถศักด์ิแหงน้ีสถานที่แหงน้ีต้ังอยูริมฝงขวาของ แมนํ้าชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบก้ี 

(การเดินทางมายังสถานที่แหงน้ี ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในกรณีที่ฝนตกหนักหรือถนนถูกปดกั้นดวยหิมะที่ปกคลุมอยู 

ทําใหการเดินทางอาจจะเปนอุปสรรคได  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสถานที่เขาชมตรมความเหมาะสม) 

จากน้ันนําทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี  

ค่ํา     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร 

สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Riverside Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา 

วันที่เจ็ด  กรุงทบิลิซี่ – ปอมนารคิาลา – โบสถ Metekhi – วิหารซิโอนี่ – ทบิลซิี่ – บาหเรน – กรุงเทพ  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานขึ้นเดินทางสู ปอมนาริคาลา (Narikala 

Fortress) ชมปอมปราการซึง่เปนปอมโบราณ สราง

ในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และ

ตอมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาด

ไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก และตอมาใน

สมัยของกษัตริย เดวิด (ปค.ศ.1089-1125) ไดมีการ

สรางเพ่ิมเติมขึ้นอีก ซึ่งตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขา

มายึดครอง ก็ไดเรียกช่ือ ปอมแหงน้ีวา นาริน กาลา 

(Narin Qala) ซึ่งมีความหมายวา ปอมอันเล็ก (Little Fortress) นําทานไปชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) 

โบสถที่มีประวัติศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ต้ังอยูบริเวณริมหนาผาของแมนํ้ามทวารี เปนโบสถหน่ึงที่สรางอยู

ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเปนประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน กษัตริยวาคตัง ที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสราง

ปอมและโบสถไวที่บริเวณน้ี ตอมาในป ค.ศ.1278-1284 นําทานไปชม วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) โบสถหลัง

ใหญของนิกายออรโธดอกที่ถูกสรางขึ้นในเมืองน้ี ช่ือของโบสถไดนํามาจากดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเจ



 

 

รูซาเล็มสถานที่แหงน้ีก็ไดมี่ช่ือเปน ซิโอนีแหงทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และตอมาก็ได

ถูกทําลายลงโดยผูที่บุกรุกแตก็ไดมีการสรางขึ้นใหมหลายครั้ง ดวยกน จนกระทั่งเปนโบสถที่ไดเห็นอยูในปจจุบันน้ี  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย   สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบนินานาชาติทบลิิซ ี

17.50 น.  ออกเดินทางบินลัดฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน กัลฟแอร (GF) เที่ยวบินที่ GF082 

(บริการอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครื่อง) 

19.00 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองมานามา ประเทศบาหเรน เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง 

22.25 น.  ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน กัลฟแอร (GF) เที่ยวบินที่ GF152 

 

วันที่แปด  กรุงเทพ ฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) 

09.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 

 

อัตราคาบรกิารตอทานและเงื่อนไขการใหบริการ 

 

 

 

อัตราคาบรกิารนี้รวม 

 ต๋ัวเครื่องบินชัน้ประหยัดระบุวันเดนิทางไป-กลับพรอมคณะ 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิ่มหากสายการบนิปรบัขึ้นกอนวันเดินทาง) 

จอรเจีย อารเมเนีย มหัศจรรย ทรานสคอเคเซีย 

8 วัน 6 คืน โดยสายการบนิ กัลฟ แอร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญพัก 

หองละ 2 – 3 

ทาน 

เด็กอายุไมเกิน12

ปเสริมเตียง 

เด็กอายุไมเกิน 

12ป 

ไมเสริมเตียง 

 

ไมเอา 

ต๋ัวเครื่องบิน 

 

พักเด่ียว 

08 – 15 พ.ย. 2562 55,990 55,990 55,990 32,991 8,900 

29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 2562 55,990 55,990 55,990 32,991 8,900 

06 – 13 ธ.ค. 2562 57,990 57,990 57,990 32,991 8,900 

20 – 27 ธ.ค. 2562 57,990 57,990 57,990 32,991 8,900 



 

 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 23 กก. 

 คารถรบั-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ

 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคา

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  

 

อัตราคาบรกิารไมรวม 

× ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิม่ 7% 

× คาทาํหนงัสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสาํหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทาํใบอนญุาตกลับเขาประเทศของคน

ตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 

× คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและ

เครื่องด่ืมสั่งพเิศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

× คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศ

ซึ่งอยูนอกเหนอืความควบคมุของบริษัทฯ 

× คาปรับ สาํหรบัน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 23 ก.ก. 

× คาธรรมเนียมยื่นวีซาอารเมเนีย 1,500 บาทตอทาน  

× คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ 48 USD /ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน (ชาํระทีส่นามบินในวันเดินทาง) 

× คาทิปหัวหนาทัวร 24 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน  

 

เงื่อนไขการสาํรองที่นั่ง 

1.กรุณาทาํการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทาํการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายชื่อและหนา

หนังสือเดินทางเพื่อยนัการจองที่นั่ง พรอมชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท 

2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนนัน้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก

การเดินทางของทาน และการคนืเงนิทั้งหมดหรือบางสวนตามคาใชจายที่เกิดขึน้จรงิ 

3.เม่ือทานตกลงชาํระเงินคาบริการไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

การใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบบันีท้ั้งหมดนี้แลว 

 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดนิทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงนิคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะหักคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง เชน

คาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไข

ใดๆทั้งสิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 

4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบรษิัทฯเปนผูยืน่วีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคามัดจําทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทานรวมในคณะตามทีก่ําหนดไวเทาน้ัน หากมี

จํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มี

ผูเดินทาง 10-14 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มผีูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท 

2.ในกรณทีี่ทางประเทศจอรเจีย หรือ ประเทศ อารเมเนีย สั่งใหมีการระงับการใหวีซาา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือดําเนินการขอวีซาโดยตรงกับทางศูนยรับย่ืนวีซา 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ

บริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรปุและขอตัดสินใดๆ ของบรษิัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ 

ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน

สูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา (Partner) 

6.อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคา

คาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท 

หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืน

คาบริการได 

8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได 

9.คาบริการทีท่านชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหง

แบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืน

คาบริการไมได 



 

 

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงิน

ใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมสีิทธ์ิในการใหคําสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน 

การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม 

การกอการราย และ อ่ืน ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเหน็ เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบ

ใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น 

13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผล

ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทาง

ทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาทีผู่เดินทางไดซื้อระหวางการ

เดินทางทองเที่ยวน้ี 

15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถ

รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู

เดินทาง 

16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ

บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แตจะทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมที่

เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่

เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

20.กรณใีชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทวัรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

21.กรณทีี่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัว 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆใน

กรณีถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว

แลว 



 

 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสอืเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง

ได  

 

 

ขอมูลเอกสารการยื่นวีซา  

หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทาํการยื่นวีซากอนลวงหนาไมตํ่ากวา 20 วันนับจากวันเดินทาง ในกรณทีี่

เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 20 วัน นบัจากวันเดินทาง อาจมีคาใชจายเพิ่มโดยบริษัทจะเรียเก็บตามจริง  

 

กรุณาอยายึดติดกับขอมูลการยื่นขอวีซาในอดีต เพราะสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูตลอดเวลา 

 

เอกสารที่ตองใชสาํหรับการยื่นวีซามีดังนี ้

1. แสกนสหีนงัสือเดินทาง หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทางตองมีหนาเหลือสําหรบัประทบัวี

ซาอยางนอย 3 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนงัสือเดินทางจะตองไมชํารุด 

(หนังสือเดินทางเลมเกา กรณุานาํมาประกอบการย่ืนวีซาดวย) ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทา

งานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบรษิัทใหทราบทนัที เพราะการย่ืน

ขอวีซาจะมีเงือ่นไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทตูอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ

ไทยได ขอกําหนดนีร้วมไปถึงผูเดินทางทีถื่อพาสปอรตตางชาติดวย 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 45 ม.ม.หรือ 1.5 x 2 นิ้ว 2 รูป จํานวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทานัน้ ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ เครื่องประดับ ไมใสคอนแท็คเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

 

3..ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการขอวีซา กรณีที่ระเบียบวีซามีการเปลีย่นแปลง (บริษัทจะสงใหทานทนัทีทีท่างบริษัทไดรบัแจง

อยางเปนทางการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรมสาํหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเบื้องตน 

(ตองกรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 

ช่ือ – นามสกลุ ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………........................................... 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…........................................... 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………........................................... 

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………............................................. 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………............................................ 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..…… ........................................... 

6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..…................................................ 

7. สญัชาติปจจุบัน .................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากสัญชาติปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)                      แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกนัอยู                             หมาย 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ.........................................     อีเมล............................................. 

12. อาชีพปจจุบัน  

(หากทํากิจการคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน

................. ........................................................................................................ 

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ทีอ่ยู หมายเลขโทรศัพท  /  สาํหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณยี……………… 

 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษิัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆทั้งสิน้ ทั้งนี้บริษทัเปนเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานัน้ 

 



 

 

 


