
#13377 ทัวรจอรเจีย อารเมเนีย บาหเรน 8 วัน 6 คืน
มัสยิดAl Fateh อารามเก็กฮารด ปอมอนานูรี่ บิน GF
ทัวรจอรเจีย อารเมเนีย บาหเรน ปอมปราการบาหเรน ประตูสูบาหเรน ตลาด
Manama Souq ทบิลิซ่ี ถํ้าอุพลิสชิเค โบสถฮัคพัท ทะเลสาบเซวาน วิหารเซวาน
กรุงเยเรวาน เมืองเอคิดไมอัดซิน วิหารชวารทน็อตส หุบเขาเอวาน วิหารการนี่ วิ
หารสเวติสเคอเวรี ปอมนาริคาลา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบาหเรน - มัสยิดอัลฟาเตห - ปอมปราการบาหเรน
- ประตูสูบาหเรน - ตลาดมานามา   

Juffair
Gate
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 ตึกบาหเรนเวิลดเทรดเซ็นเตอร - ทาอากาศยานบาหเรน - ทาอากาศยานทบิลิซี - เมืองถ้ําอุ
พลิสชิเค   

Riverside
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ซาดาโคล - ฮักหพาท - อารามฮักหพาท - ดีลีจาน - อารามเซวาน - เยเรวาน   

Anil
Plaza
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 มหาวิหารเอคมิอัดซิน - ซากมหาวิหารซวารทนอทส - ตลาดกลางพาค ชูคา - เดอะคาสเคด -
โรงงานผลิตเหลาและไวนยี่หออะรารัต - จัตุรัสกลางเมืองเยเรวาน   

Anil
Plaza
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 หุบเขาเอวาน (หุบเขาการนี) - วิหารการนี - วิหารเกกฮารด - บากราทาเชน - ซาดาโคล - ทบิ
ลิซี   

Anil
Plaza
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 มิสเคตา - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ปอมอันนานูรี - เทือกเขาคอเคซัส - คาซเบก้ี (สเตพา
นมินดา) - โบสถเกอรเกต้ี   

Riverside
Hotel หรือ
เทียบเทา

7 ปอมนาริคาลา - โบสถเมเตหคี - มหาวิหารซีโอนี - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยาน
บาหเรน    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 ฿55,990 ฿55,990 ฿55,990 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบาหเรน - มัสยิด
อัลฟาเตห - ปอมปราการบาหเรน - ประตูสูบาหเรน - ตลาด
มานามา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร U
เคานเตอรเช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
รับบัตรโดยสาร**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ
ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที

หมายเหตุ เพ่ือความสะดวกสูงสุด และเป็นไปตามกฎของสายการบิน GULF AIR ใหทานจัดกระเปาสัมภาระใบเล็กออกมา 1
ชุด สําหรับพักคางคืนท่ีบาหเรน เน่ืองจากกระเปาใบใหญจะทําการ Check Through ไปยังปลายทางประเทศจอรเจีย

เท่ียวบินขาไปและขากลับ มีการเปล่ียนแปลงเวลาโดยประมาณ เป็นการเปล่ียนแปลงตามตารางบินของแตละเดือนแตละซีซ่ัน
กอนทําการออกตั๋วภายในทุกครั้ง กรุณาเชคกับทางเจาหนาท่ีบริษัท ตามวันท่ี ท่ีลูกคาเดินทาง

11.00 บินลัดฟาสู บาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เท่ียวบินท่ี GF153 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลา
เดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที

บาย

14.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว

จากนั้นนําทานเขาชม มัสยิด Al Fateh หน่ึงในมัสยิดท่ีขึ้นชื่อวามีขนาดใหญท่ีสุดเป็นอันดับตนๆ ของโลก ท่ีถูกตั้งชื่อตาม
กษัตริยผูสรางเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสรางขึ้นในปี 1987 และเป็นมัสยิดท่ีถูกตกแตงดวยวัสดุชั้น
เลิศท่ีรวบรวมมาจากท่ัวโลก ***ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเขาชมดานในมัสยิดในกรณีท่ีมีการทําพิธีทางศาสนา หรือมีประกาศหาม
เขาชมภายในมัสยิด เป็นการถายรูปชมรอบมัสยิดดานนอกแทน***

จากนั้นเราจะพาทานไปสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร 5,000 ปี ท่ี ปอมปราการบาหเรน (Qal’at al-Bahrain) หรือท่ีรูจัก
กัน อีกชื่อวา ‘Bahrain Fort’ แหลงอารยธรรมโบราณท่ีนักโบราณคดีคาดวามันถูกสรางขึ้นมาตั้งแตชวง 2,300 ปี กอนคริสต
ศักราช ซ่ึงในอดีตมันเคยเป็นท้ังท่ีพํานักของกษัตริย ปอมปราการสําหรับปองกันเมืองจากขาศึก และยังเป็นสถานท่ีๆ ชาวสุเม
เรี่ยนเชื่อวาเป็นจุดนัดพบเพ่ือเขาถึงพระเจา และท่ีปอมปราการแหงน้ีทานจะไดเห็นความนามหัศจรรยใจของภูมิปัญญาในการ
กอสรางปอมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกรงมานานนับพันปี

จากนั้นนําทานเดินทางเขาชม ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ท่ีปรึกษาเจาผู
ครองรัฐบาหเรนเพ่ือเป็นทางเขาไปสูตลาดมานามาซ่ึงเป็นยานธุรกิจท่ีสําคัญและแหลงจับจายของทองถิ่น สรางเสร็จสมบูรณเมื่อ
ค.ศ. 1945 และไดรับการตกแตงเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1986 เพ่ือปรับเปล่ียนใหมีรูปรางเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น

จากนั้นเราจะพาทานไปเปิดประตูสูวัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยูของชาวบาหเรนท่ี ตลาดพ้ืนเมือง Manama Souq ตลาด
ขนาดใหญใจกลางเมืองท่ีมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวเมือง ซ่ึงท่ีน่ีทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนทองถิ่นอยางเป็นกันเอง
พรอมช็อปป้ิงของฝากอันเป็นเอกลักษณจากประเทศบาหเรน และล้ิมรสอาหารพ้ืนเมืองขนานแทท่ีหาชิมท่ีไหนไมไดในโลกน้ี
นอกจากท่ีน่ีเทานั้น!!

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก Juffair Gate Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา

 เชา



่ ้ ่ ่

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานบาหเรน

มัสยิดอัลฟาเตห

ปอมปราการบาหเรน

ประตูสูบาหเรน

ตลาดมานามา

 บาย

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศบาหเรน ตั้งอยูท่ีเกาะอัล มูฮารรัก บริเวณทางตอนเหนือ
สุดของมานามา ประเทศบาหเรน และเป็นทาอากาศยานปฏิบัติการหลักของสายการบิ
นกัลฟแอร (Gulf Air)

เป็นหน่ึงในมัสยิดท่ีใหญท่ีสุดในโลก ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6,500 ตารางเมตร มีความสามารถ
ในการรองรับผูละหมาดมากกวา 7,000 คน ตั้งอยูติดกับ King Faisal Highway ใน
Juffair ซ่ึงเป็นยานชานเมืองของ มานามา มัสยิดแหงน้ีสรางขึ้นโดยชีคอิซาอินซัลมานอัล
คาลิฟาเมื่อตอนปลายปี 1987 และไดรับการตั้งชื่อตามอาเหม็ดอัลฟาเตห

เป็นปอมปราการโบราณท่ีตั้งอยูในบาหเรน ท่ีน่ีเกิดจากการขุดคนทางโบราณคดีดําเนิน
การมาตั้งแตปี 1954 มีความสูง 12 เมตร ตัวปอมแบงออกเป็น 7 ชั้นซ่ึงมีรองรอยวาท่ีน่ี
ถูกสรางขึ้นตั้งแต 2300 ปีกอนคริสตกาลและคงอยูมาจนถึงชวงศตวรรษท่ี 18 และทําให
พบวาชาวกรีก ชาวโปรตุเกส และชาวเปอรเซียครั้งหน่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอารยธรรม
Dilmun ปอมปราการน้ีถูกจารึกไวเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2005

เป็นอาคารประวัติศาสตรซ่ึงตั้งอยูท่ีดานศุลกากรในบริเวณเขตศูนยกลางธุรกิจของ
มานามา ประเทศบาหเรน ท่ีน่ีออกแบบโดยเซอรชารลสเบลเกรฟ ท่ีปรึกษาของประมุขและ
สรางเสร็จในปี 1949 สิ่งปลูกสรางน้ีประกอบดวยซุมประตูขนาดใหญดานลางซ่ึงว่ิงไปตาม
ถนน โดยมักเรียกกันวาประตูทางเขามานามา

เป็นตลาดอันเกาแกของมานามา เมืองหลวงของประเทศบาหเรน ตั้งอยูทางตอนเหนือ
ของมานามาซ่ึงอยูระหวางสวนเกาของเมืองและยานธุรกิจ ตอนน้ีถูกแบงออกเป็นสวน
ใหมและสวนเกา เป็นถนนคนเดินในขณะท่ีพ้ืนท่ีเกามีถนนสําหรับรถยนตและทางเดิน
สําหรับคนเดินเทา ท้ังยังมีรานอาหาร รานกาแฟเปิดใหบริการอยูรอบๆ ตลาดแหงน้ีถือ
เป็นจุดนัดพบท่ีสําคัญอีกแหงของชาวเมือง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Juffair Gate Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ตึกบาหเรนเวิลดเทรดเซ็นเตอร - ทาอากาศยานบาหเรน - ทา
อากาศยานทบิลิซี - เมืองถ้ําอุพลิสชิเค

เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 30 นาที

เพ่ือความสะดวกสูงสุด และเป็นไปตามกฎของสายการบิน GULF AIR ใหทานจัดกระเปาสัมภาระใบเล็กออกมา 1 ชุด
สําหรับพักคางคืนท่ีบาหเรน เน่ืองจากกระเปาใบใหญจะทําการ Check Through ไปยังปลายทางประเทศจอรเจีย

เท่ียวบินขาไปและขากลับ มีการเปล่ียนแปลงเวลาโดยประมาณ เป็นการเปล่ียนแปลงตามตารางบินของแตละเดือนแตละซีซ่ัน
กอนทําการออกตั๋วภายในทุกครั้ง กรุณาเชคกับทางเจาหนาท่ีบริษัท ตามวันท่ี ท่ีลูกคาเดินทาง

เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเขาชมดานในมัสยิดในกรณีท่ีมีการทําพิธีทางศาสนา หรือมีประกาศหามเขาชมภายในมัสยิด
เป็นการถายรูปชมรอบมัสยิดดานนอกแทน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานผานชมและแวะถายรูปดานนอก ตึก Bahrain World Trade Center ศูนยกลางทางการเงินของบาหเรน
ตึกคูท่ีสูงท่ีสุดในประเทศบาหเรน ดวยระยะความสูงกวา 240 เมตร ซ่ึงเป็นตึกท่ีเกิดจากการรวมมือของสถาปนิกจากท่ัวโลก
และท่ีสําคัญมันยังเป็นตึกแรกในโลกท่ีมีการนําเทคโนโลยีกังหันเชื่อมตอเขากับตัวอาคารอีกดวย

จากนั้นนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน

10.10 น. บินลัดฟาสู กรุงทบิลิซ่ี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน GULF AIR เท่ียวบินท่ี GF081 (บริการอาหารและเครื่อง
ด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที

บาย

15.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 3 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว

จากนั้นนําทานเขาชมประวัติศาสตรของมนุษยชาติท่ี อุพลิสชิเค (Ulistsikhe Cave) หน่ึงในเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย มี
การตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ปีกอน ทานจะไดพบกับศาสนสถานท่ีมีหองโถงขนาดใหญท่ีชาวเพ
เกน (Pagan) ใชเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซ่ึงเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบน้ีกอนท่ีศาสนาคริสตจะเขาเมื่อ 1700 ปี
กอน และยังมีหองตางๆ ซ่ึงคาดวาเป็นโบสถเกาแกของชาวคริสต ท่ีสรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษท่ี 9

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก Riverside Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 3 ซาดาโคล - ฮักหพาท - อารามโบราณฮักหพาท - ดีลีจาน -
อารามเซวาน - เยเรวาน

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นชากวาไทย 3 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

ตึกบาหเรนเวิลดเทรดเซ็นเตอร

ทาอากาศยานบาหเรน

เป็นตึกแฝดระฟาประจําประเทศบาหเรนท่ีมีความสูง 240 เมตร ออกแบบโดย Atkins ซ่ึง
เป็นบริษัทสถาปัตยกรรมขามชาติ การกอสรางหอคอยเสร็จสมบูรณในปี 2008 ป็น
ตึกระฟาแหงแรกของโลกท่ีรวมกังหันลมซ่ึงเป็นกังหันผลิตไฟฟาเขากับการออกแบบอัน
เป็นสัญลักษณของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงไดสรางและติดตั้งโดยบริษัท Norwin A ของ
เดนมารค ตึกท้ังสองเชื่อมตอกันดวยสะพานสามสายซ่ึงแตละแหงมีกังหันลมขนาด 225
กิโลวัตต ตึกน้ียังเป็นการสรางความกาวหนาท่ีสําคัญในสถาปัตยกรรมท่ีมีความสมดุลตอ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงไดรับการยกยองวาเป็นความภาคภูมิใจของชาวบาหเรนเลย

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศบาหเรน ตั้งอยูท่ีเกาะอัล มูฮารรัก บริเวณทางตอนเหนือ
สุดของมานามา ประเทศบาหเรน และเป็นทาอากาศยานปฏิบัติการหลักของสายการบิ
นกัลฟแอร (Gulf Air)

ทาอากาศยานทบิลิซี

เมืองถํ้าอุพลิสชิเค

 บาย

เป็นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปัตยกรรมสตาลินนิสต เพ่ือเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอ่ืนๆ หลังโซเวียตลมสลายท่ีน่ีไดกลายเป็นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป

เป็นเมืองท่ีมีลักษณะเป็นถํ้าหินอันเกาแกทางตะวันออกของประเทศจอรเจีย อยูหางจาก
เมืองกอรี่ไปประมาณ 10 กิโลเมตร สรางขึ้นบนฝ่ังซายของแนวหินสูงริมแมน้ํา Mtkvari
มีโครงสรางตางๆ ตั้งแตยุคเหล็กตนถึงปลายยุคกลางและโดดเดนดวยการผสมผสานท่ี
เป็นเอกลักษณของวัฒนธรรมการตัดหินหลากหลายรูปแบบจากอนาโตเลีย อิหราน รวม
ถึงการมีอยูรวมของคนตางศาสนา และสถาปัตยกรรมคริสเตียน ท่ีน่ีไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2007

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Riverside Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองซาดาโคล เพ่ือเดินทางสูประเทศอารเมเนีย เมื่อถึงดานตรวจคนเขาเมือง ทุกทานตองลงจากรถ เพ่ือมา
ผานดานและตรวจเอกสารขาออกจากอารเมเนีย เพ่ือเขาประเทศจอรเจีย โดยทุกทานตองนํากระเปาเดินทางและสิ่งของทุกอยาง
ลงจากรถ เพ่ือผานการ X-ray และผานดานการตรวจเอกสารคนเขาเมือง

้ ่ ่



จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองฮัคพัท นําทานเขาชม ฮัคพัท เป็นอารามคริสตอารเมเนีย หน่ึงในสาขาของคริสตออโทด็อกซ ท่ี
กอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 10 ในสมัยราชวงศคลูริเคียน (Klurikain dynasty) ตัวอารามตั้งอยุยอดเขาท่ีรายลอมดวยหมูบานขนาด
ยอมๆ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองดีลีจานของจังหวัดทาวุส ท่ีตั้งอยูทางดานเหนือของกรุงเยเรวาน อยูริม ทะเลสาบเซวาน
ทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญลําดับตนๆของโลก นําทานชมทะเลสาบเซวาน

จากนั้นนําทานชมความงดงามของ วิหารเซวาน กลุมวิหารริมทะเลสาบท่ีมีอายุเกือบหน่ึงพันปี ตั้งอยูบริเวณคาบสมุทรของ
ทะเลสาบเซวาน แตเดิมนั้นตั้งอยูในบริเวณเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ แตหลังจากการผันน้ําในยุคสมัยของสตาลิน ทําใหปริมาณ
น้ําลดลง เกาะเดิมจึงเชื่อมตอกับแผนดินใหญโดยปริยาย โบสถแหงน้ีก็เชนเดียวกับโบสถคริสตสวนมากในแถบทรานคอเคเซีย
ท่ีจะตั้งอยูหางไกลฃจากชุมชน ทําใหในบางครั้งหากไมมีการประกอบศาสนพิธี ตัวโบสถจะเหมือนถูกท้ิงรางทามกลางความโดด
เด่ียว

จากนั้นนําทานเดินทากลับสู กรุงเยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอารเมเนีย เมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานถึงสี่พันปี ใน
อดีตกรุงเยเรวานเป็นชุมทางสําคัญของเสนทางสายไหม ดังนั้นจึงมีการสะสมเอกสารตนฉบับของอารมีเนียโบราณ กรีก จีน
ญ่ีป ุน ซีเรีย ฮีบรู โรมัน และเปอรเซียท่ีมีคาเอาไวมากมาย ปัจจุบันเยเรวานมีประชากรราว หน่ึงลานคน จากประชากรท่ัวประเทศ
3 ลานคนโดยประมาณ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก Anil Plaza Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา

ซาดาโคล

ฮักหพาท

อารามฮักหพาท

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นยานๆ หน่ึงในรัฐจอรเจียท่ีตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศในเขตปกครอง
Marneuli บริเวณใกลๆ กับชายแดนฝ่ังประเทศอารเมเนีย ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในดานทางผาน
สําคัญในการขามไปมาระหวางสองประเทศน้ี

เป็นหมูบานท่ีตั้งอยูในเขต Lori Province ตั้งอยูใกลกับเมือง Alaverdi และชายแดนฝ่ัง
ประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนท่ีราบสูงซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีราบขนาดใหญท่ีถูกตัดดวยแนวเสมือนรอย
แตก ท่ีเกิดจากแมน้ํารวมถึงแมน้ําเดเบด

เป็นอารามยุคกลางอันซับซอนท่ีตั้งอยูในเมืองฮักหพาท ประเทศอารเมเนีย อารามกอตั้ง
โดยสมเด็จพระราชินี Khosrovanuysh ภรรยาของ Bagratid กษัตริย Ashot iii ในชวง
ประมาณศตวรรษท่ี 10 ตัวอารามอยูขึ้นไปบนเนินเขาในสวนท่ีเคยยากแกการเขาถึง ท่ีน่ี
ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก จากการเป็นคอมเพล็กซอารามท้ังสอง
แสดงถึงการออกดอกท่ีสูงท่ีสุดของสถาปัตยกรรมทางศาสนาของอารเมเนีย และเป็นผล
งานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเป็นศูนยกลางการเรียนรูท่ีสําคัญในยุค
กลาง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 มหาวิหารเอคมิอัดซิน - ซากมหาวิหารซวารทนอทส - ตลาด
กลางพาค ชูคา - เดอะคาสเคด - โรงงานผลิตเหลาและไวนย่ีหอ
อะรารัต - จัตุรัสกลางเมืองเยเรวาน

ดีลีจาน

อารามเซวาน

เยเรวาน

เป็นเมืองตากอากาศท่ีอยูในเขต Tavush Province ของประเทศอารเมเนีย ตั้งอยู
ภายในอุทยานแหงชาติดีลีจาน ตัวเมืองเต็มไปดวยบรรยากาศปาไมอันสันโดษท่ีมี
บรรยากาศอันแสนสงบ และไดชื่อวาเป็นสวิตเซอรแลนดแหงอารเมเนีย

เป็นคอมเพล็กซของอารามนักบวชตั้งอยูบนคาบสมุทรท่ีชายฝ่ังตะวันตกเฉียงเหนือของ
ทะเลสาบเซวาน อารามถูกสรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษท่ี 9 โดยเจาหญิงมาเรียม
ลูกสาวของกษัตริย Ashot I ท่ีชายฝ่ังทางใตของเกาะเล็กๆ สภาพปัจจุบันท่ีเห็นมาจาก
การบูรณะครั้งใหญประมาณชวงปี 1956

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของอารเมเนียเชนเดียวกับเมืองท่ีมีอายุเกาแกท่ีสุด
แหงหน่ึงของโลก ตั้งอยูริมแมน้ํา Hrazdan มีภูเขาอะรารัตเป็นฉากประกอบอันสวยงาม
เมืองเยเรวานเป็นศูนยกลางการปกครองวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ และยัง
ทําหนาท่ีเป็นเมืองท่ีน่ังของสังฆราชาอาเรียนอาเรียน ผูเป็นสังฆมณฑลท่ีใหญท่ีสุดของ
โบสถอารเมเนีย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Anil Plaza Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมือง เอคิดไมอัดซิน เมืองสําคัญทางศาสนาของชาวอารเมเนีย ถูกสรางขึ้นโดยนักบุญเกรกอรี่ในชวงราว
ศตวรรษท่ี 3

จากนั้นนําทานเขาชม วิหารเอคิดไมอัดซิน โบสถคริสตแหงแรกท่ีสรางขึ้นในอารเมเนียและคาดการณกันวาเป็นวิหารท่ีเกาแก
ท่ีสุดในโลก ในราวชวงคริสตศตวรรษท่ี 3 ตัวโบสถสรางขึ้นบนบริเวนวัดของศาสนาทองถิ่น สรางในยุคของกษัตริย ทีรีดาเทสท่ี
3 แหงอารเมเนีย ตัววิหารไดรับความเสียหายจากสงครามหลายครั้ง ความพิเศษของโบสถแหงน้ีคือ ประตูขนาดใหญทําดวยไมท่ีมี
ภาพวาดเรื่องราวในศาสนาคริสต รวมท้ังภาพวาดอันวิจิตรงดงามของเพดาน ชาวคริสตมักจะมาทําการแสวงบุญท่ีน่ีอยูเสมอ

จากนั้นชม โบราณสถานซวารทน็อตส ชมผลงานสถาปัตยกรรมชั้นเอกจากการอุทิศตนเพ่ือศาสนาของชาวคริสตในยุคกลาง
ตัวอาคารกอสรางขึ้นในปี ค.ศ. 643 เพ่ือเป็นการอุทิศแด นักบุญเกรกอรี่ แมวาปัจจุบันโครงสรางสวนใหญของวิหารจะเสื่อม
สลายไปตามกาลเวลา ทวาบริเวณโดยรอบยังเหลือวัตถุโบราณเป็นหลักฐานสําหรับความย่ิงใหญในอดีตใหไดชม จากนั้นนําทาน
เดินทางสูกรุงเยเรวาน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

้ ่ ่ ่ ่



นําทานอิสระชมสินคาพ้ืนเมือง ณ ตลาด พาค ชูกา ตลาดทองถิ่นในรมชื่อดัง ภายใตโครงสรางรูปโดมครึ่งวงกลมท่ีแกะสลัก
ลวดลายอยางวิจิตรงดงาม

จากนั้นนําทานชม The Cascade ซ่ึงสิ่งกอสรางท่ีใหญท่ีสุดของเยเรวาน อุทยานทางศิลปะขนาดยักษ สรางเป็นบันได
ขนาดมหึมา 572 ขั้น ถูกสรางใหเป็นอนุสาวรียแหงชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย

จากนั้นนําทานเดินทางสู โรงงานไวนอารารัต หน่ึงในโรงงานผลิตบรั่นดีระดับแนวหนาของโลก เปิดกิจการมาตั้งแตปีค.ศ.
1887 สินคาเป็นท่ีขึ้นชื่อจนถึงขั้น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทานหน่ึงคือ ธีโอดอร รูสเวลท ท่ีฟันธงวา “ถาจะด่ืมบรั่นดี ก็ตองเป็น
ของอารเมเนียเทานั้น” ชมพิพิธภัณฑของโรงงาน ชมขั้นตอนการผลิต ชมโรงบมบรั่นดีดวยถังไมโอก

จากนั้นนําทานชม จัตุรัส Republic Square ชมความสวยงามของอาคารนีโอคลาสสิกสีชมพู บริเวณรอบ ๆ จัตุรัสมีซุม
แกะสลักท่ีนาประทับใจ ในชวงหลังจากพระอาทิตยตกดินนั้น

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก Anil Plaza Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา

มหาวิหารเอคมิอัดซิน

ซากมหาวิหารซวารทนอทส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นมหาวิหารท่ีเผยแพรศาสนาอารเมเนียเป็นแหงแรกๆ นักวิชาการสวนใหญพบวาท่ีน่ี
เป็นโบสถแรกท่ีสรางขึ้นในอารเมเนียยุคโบราณ และมักจะถือวาท่ีน่ีเป็นโบสถท่ีเกาแก
ท่ีสุดในโลก อาคารด้ังเดิมถูกสรางขึ้นในชวงตนศตวรรษท่ี 4 โดยนักบุญอุปถัมภของอาร
เมเนียชื่อเกรกอรี ถูกสรางขึ้นเหนือวิหารท่ีเรียกวาเป็นของคนปาเถื่อนเป็นสัญลักษณ
ของการแปลงจากลัทธินอกศาสนาเป็นคริสต ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นสถานท่ีสําคัญในอารเมเนีย
ท่ีไมเพียงแตเครงศาสนา แตยังรวมถึงการเมืองและวัฒนธรรมดวย ท่ีน่ีไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2000

เป็นซากมหาวิหารท่ีเคยศูนยกลางของโบสถอารเมเนียซ่ึงเป็นรูปแบบ tetraconch ท่ี
สรางขึ้นตามคําสั่งของคาทอลิโกสเนเซอรซีสในชวงประมาณศตวรรษท่ี 7 ซ่ึงเป็นชวงของ
จักรวรรดิไบแซนไทนท่ีมีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแหงน้ี ซากมหาวิหารน้ีไดรับการ
คนพบและขุดขึ้นมาในชวงปี 1901 ภายใตการดูแลของ Vardapet Khachik Dadyan
เปิดเผยฐานรากของมหาวิหารรวมถึงซากของวังคาทอลิโกสและโรงกล่ันเหลาองุน ท่ีน่ีเป็น
อีกหน่ึงในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองเอคมิอัดซิน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดกลางพาค ชูคา

เดอะคาสเคด

 บาย

เป็นตลาดในรมท่ีมีลักษณะอาคารอันดึงดูดสายตา มีซุมดานหนาท่ีตกแตงดวยลวดลาย
โซเวียตปิดทอง ในอดีตท่ีน่ีเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีความขัดแยงหลักระหวางสหภาพโซเวียตกับ
อารเมเนีย ในฐานะเป็นอดีตพ้ืนท่ีตลาดมืดเฉพาะของเยเรวาน เมื่ออารเมเนียไดรับ
เอกราช ตลาดแหงน้ีไดกลายเป็นแหลงชอปป้ิงยอดนิยมในหมูชาวทองถิ่นและเป็นหน่ึงใน
สถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของใจกลางเมือง

เป็นบันไดทางเดินหินปูนขนาดใหญท่ีตั้งอยูในเยเรวาน ตัวบันไดเชื่อมโยงเขต Ketron
ของเยเรวานกับยานอนุสาวรีย ออกแบบโดยสถาปนิก Jim Torosyan, Aslan
Mkhitaryan และ Sargis Gurzadyan ซ่ึงแลวเสร็จในปี 1980 ท่ีน่ีมีการตกแตงหลาย
ระดับดวยน้ําพุและประติมากรรมสมัยใหม มีบันไดเล่ือนเจ็ดตัวท่ีเพ่ิมขึ้นตามความยาวของ
คอมเพล็กซ นอกจากน้ียังมีหองโถงจัดแสดงท่ีเชื่อมตอกับการขึ้นลงบันไดเล่ือนซ่ึงจัดทํา
พิพิธภัณฑศิลปะ Cafesjian ท้ังยังมีรานกาแฟและรานอาหารตามสองฝ่ังบันได



วันท่ี 5 หุบเขาเอวาน (หุบเขาการนี) - วิหารการนี - วิหารเกกฮารด -
บากราทาเชน - ซาดาโคล - ทบิลิซี

โรงงานผลิตเหลาและไวนยี่หออะรารัต

จัตุรัสกลางเมืองเยเรวาน

เป็นโรงงานผลิตเบียรในเยเรวาน กับย่ีหอท่ีรูจักกันดีในชื่อ "อะรารัต Ararat" กอตั้งขึ้น
ในปี 1887 ในชวงระยะเวลาของจักรวรรดิรัสเซียท่ีถูกครอบครองมาจนถึงยุคสหภาพ
โซเวียต หลังไดรับเอกราช ในปี 1999 รัฐบาลอิสระอารเมเนียขายโรงงานใหกับบริษัท
Pernod Ricard ของฝรั่งเศสซ่ึงเป็นกลุมทุนท่ีเนนผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอลตางๆ เบียร
ย่ีหอน้ีเป็นหน่ึงในผลงานชิ้นเอกของโรงงานดังกลาวท่ีเป็นท่ีรูจักในกลุมนักด่ืมเบียรท่ัว
โลก

เป็นจัตุรัสหลักท่ีตั้งอยูใจกลางเยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอารเมเนีย ตัวจัตุรัส
ประกอบดวยสองสวนหลัก คือสวนท่ีเป็นวงเวียนลักษณะวงรีและสวนรูปสี่เหล่ียมซ่ึงมี
น้ําพุตั้งอยู จัตุรัสลอมรอบดวยอาคารหลักหาหลังสรางดวยสีชมพูและสีเหลืองทัฟฟาใน
สไตลนีโอคลาสสิกโดยใชลวดลายของศิลปะอารเมเนียนท่ีสวยงาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Anil Plaza Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานไปเท่ียวชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ท่ีมีความสวยงามของหนาผาท่ีมีความสูงชัน และมี
แมน้ําอาซัดไหลผานทําใหเกิดบรรยากาศท่ีสวยงดงาม ใหทานไดถายภาพเก็บความประทับใจ

นําทานชม วิหารการนี (Garni Temple) เมื่อประมาณ 1,700 ปีมาแลว บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวังฤดูรอนของกษัตริย
อารเมเนีย ปัจจุบันยังคงมีสถาปัตยากรรมหลงเหลืออยู ซากหองสรงน้ํา(Royal Bath House)และอาคารรูปทรงกรีก สําหรับ
อาคารท่ีพบเห็นอยูทุกวันน้ี เพ่ิงมาประกอบใหมในสมัยของสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1974 น้ีเอง โดยใชเศษซากปรักหักพังของ
เกาผสมกับของใหม จึงดูสมบูรณอยางท่ีเห็นในปัจจุบัน

จากนั้นนําทานชม วิหารเกกฮารด (Geghard Monastery) หน่ึงในความสวยงามของอารเมเนีย เพราะวิหารท่ีสรางอยู
ทามกลางเทือกเขาท่ีสวยงาม ยังมีสวนท่ีสรางโดยการตัดหินเขาไปในภูเขาอีกดวย ตัวอาคารของวิหารเกกฮารดน้ีถูกสรางขึ้นใน
ชวงคริสตศตวรรษท่ี 12-13 ใหทานไดชมสวนของหองโถงของตัวโบสถท่ีมีการตัดหินสรางเป็นโดมแกะสลักอยางสวยงาม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เป็นการเดินทางขามพรมแดน โดยมีเมืองชายแดนของอารเม
เนียซ่ึงอยูติดกับประเทศจอรเจีย

จากนั้นเดินทางตอไปยัง เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) (ระยะทางประมาณ 100 กม.) ซ่ึงเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยูติดกับอาร
เมเนีย ตลอดการเดินทางทานจะไดชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม ของเทือกเขาคอเคซัสนอยท่ีอยูระหวางอารเมเนียและอาเซอรไบ
จาน (เมื่อถึงดานตรวจคนเขาเมือง ทุกทานตองลงจากรถ เพ่ือมาผานดานและตรวจเอกสารขาออกจากอารเมเนีย เพ่ือเขาประเทศ
จอรเจีย โดยทุกทานตองนํากระเปาเดินทางและสิ่งของทุกอยางลงจากรถ เพ่ือผานการ X-ray และผานดานการตรวจเอกสารคน
เขาเมือง)

จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง กรุงทบิลิซี (TBILISI) ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําคูรา ในภาษาทองถิ่นบางครั้งถูกอางถึงในชื่อวา ติฟ
ลิส ประชากรของเมืองน้ีมีความหลากหลาย เพราะเมืองน้ีเป็นท่ีอยูของผูคนตางวัฒนธรรม ตางศาสนา และตางชาติพันธุมาชา
นาน (ระยะทางประมาณ 80 กม.)

ค่ํา



รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก Anil Plaza Hotel ระดับ4* หรือเทียบเทา

หุบเขาเอวาน (หุบเขาการนี)

วิหารการนี

วิหารเกกฮารด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีอีกชื่อวาหุบเขาการนี เป็นพ้ืนท่ีหุบเขาแหงหน่ึงในอารเมเนีย ท่ีมีความสวยงามของ
หนาผาท่ีสูงชัน มีแมน้ําอาซัดไหลผานทําใหเกิดบรรยากาศท่ีสวยงดงามในพ้ืนท่ีชนบทของ
ประเทศ

เป็นอาคารอาณานิคมกรีกโบราณท่ีตั้งอยูในเขตหมูบานการนีของอารเมเนีย สันนิษฐาน
กันวาท่ีน่ีถูกสรางขึ้นในยุคกรีกโบราณซ่ึงเป็นเจาอาณานิคมในยุคนั้นโดยกษัตริย
Tiridates I ในศตวรรษแรก เพ่ืออุทิศใหกับเทพเจามิฮร หลังจากท่ีอารเมเนียเปล่ียนมา
นับถือศาสนาคริสตในชวงตนศตวรรษท่ีสี่มันก็ถูกดัดแปลงใหเป็นพระราชวังฤดูรอนของ
Khosrovidukht และผานเรื่องราวตางๆ มากมายตามมิติของเวลา สภาพท่ีเห็นปัจจุบันมา
จากการบูรณะในชวงประมาณปี 1970 ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวทาง
ประวัติศาสตรท่ีสําคัญของประเทศอารเมเนีย

เป็นกลุมอารามคอมเพล็กซยุคกลางในเขต Kotayk ของประเทศอารเมเนีย ท่ีแกะสลัก
บางสวนจากภูเขาท่ีอยูติดกันลอมรอบดวยหนาผา อาคารคอมเพล็กซแหงน้ีกอตั้งขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 4 โดย Gregory the Illuminator อารามแหงน้ีเคยมีชื่อวา Ayrivank ซ่ึงมี
ความหมายทองถิ่นวา "อารามแหงถํ้า" รอบอารามมีหนาผาสูงตระหงานท่ีงดงามรอบๆ
อารามซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของหุบเขาอาซัต ความสวยงามและคุณคาทางประวัติศาสตรทําใหท่ี
น่ีเป็นหน่ึงในมรดกโลกท่ีสําคัญของยุเนสโก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บากราทาเชน

ซาดาโคล

 บาย

เป็นเมืองในเขต Tavush ของประเทศอารเมเนียท่ีตั้งอยูบริเวณชายแดนฝ่ังประเทศ
จอรเจีย ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในดานทางผานสําคัญในการขามไปมาระหวางสองประเทศน้ี

เป็นยานๆ หน่ึงในรัฐจอรเจียท่ีตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศในเขตปกครอง
Marneuli บริเวณใกลๆ กับชายแดนฝ่ังประเทศอารเมเนีย ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในดานทางผาน
สําคัญในการขามไปมาระหวางสองประเทศน้ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 มิสเคตา - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ปอมอันนานูรี - เทือกเขา
คอเคซัส - คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - โบสถเกอรเกตี้

เมื่อถึงดานตรวจคนเขาเมือง ทุกทานตองลงจากรถ เพ่ือมาผานดานและตรวจเอกสารขาออกจากอารเมเนีย เพ่ือเขาประเทศ
จอรเจีย โดยทุกทานตองนํากระเปาเดินทางและสิ่งของทุกอยางลงจากรถ เพ่ือผานการ X-ray และผานดานการตรวจเอกสารคน
เขาเมือง

ทบิลิซี
เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Anil Plaza Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) เป็นศูนยกลางทางศาสนาของประเทศจอรเจีย เมืองมิสเคตาเป็นเมืองท่ีเกาแก
ท่ีสุดของจอรเจียอายุกวา 3,000 ปี ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย และเป็นราชอาณาจักรของจอรเจียใน
ชวง 500 ปี กอนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แตตอนน้ีไมมีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยูแลว ศาสนาคริสตไดเขามาเผยแผใน
เมืองน้ีในชวงศตวรรษท่ี 4

จากนั้นทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซ่ึงคําวา sveti หมายถึง "เสา" และ tskhoveli หมายถึง
"ชีวิต" เรียกงายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สรางราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแหงน้ีถือเป็นศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุด
ของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มีขนาดใหญเป็นอันดับสองของประเทศ อีกท้ังยังเป็นศูนยกลางท่ีทําใหชาว
จอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต

นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีสําคัญ เป็นเสนทางสําหรับใชในดานการทหารท่ีเรียกวา Georgian Military
Highway สรางขึ้นโดยสหภาพโซเวียตสมัยท่ีจอรเจียตกอยู ภายใตการปกครองสําหรับใชเป็นเสนทางมายังภูมิภาคแหงน้ี

และเป็นถนนเสนทางเดียวท่ีจะนําทานเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัสใหญ (Greater Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ
แหงหน่ึงของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็นเสนกั้นพรมแดนระหวาง รัสเซียและจอรเจีย

ระหวางทางใหทานไดสัมผัสความย่ิงใหญของ ปอมอนานูรี (Ananuri Fortress) ปอมปราการเกาแก ถูกสรางขึ้นในสมัย
ศตวรรษท่ี 16-17 ชมรองรอยของซากกําแพงท่ีลอมรอบปอมปราการแหงน้ีไวเปรียบเสมือนมานท่ีซอนเรนความงดงามของโบสถ
2 หลังท่ีตั้งอยูภายใน ซ่ึงเป็นโบสถของชาวเวอรจ้ิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญท่ีตั้งตระหงาน จากมุมสูงของปอม
ปราการน้ีจะมองทัศนียภาพท่ีสวยงามของ อางเก็บน้ําชินวารี (Zhinvali) และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน ของภูเขาลอมรอบสถาน
ท่ีแหงน้ี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูตามริม ฝ่ังแมน้ําเทอรกี้ท่ีมีความยาว
ประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบนความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอนจะมีอุณหภูมิ อยูปานกลางท่ี 14.5
องศา ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน อุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด

นําทานไปชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซ่ึงถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 มีอีกชื่อ
เรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถศักดิแ์หงน้ีสถานท่ีแหงน้ีตั้งอยูริมฝ่ังขวาของ
แมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานท่ีแหงน้ี ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในกรณีท่ีฝนตกหนักหรือ
ถนนถูกปิดกั้นดวยหิมะท่ีปกคลุมอยู ทําใหการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเขาชม
ตรมความเหมาะสม)

้



จากนั้นนําทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก Riverside Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา

มิสเคตา

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี

ปอมอันนานูรี

เทือกเขาคอเคซัส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดของรัฐจอรเจีย ตั้งอยูประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางเหนือ
ของทบิลิซีท่ีจุดบรรจบของแมน้ํา Mtkvari และ Aragvi เน่ืองจากความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและอนุสรณสถานทางวัฒนธรรมหลายแหงท่ีอยูในเมืองน้ี จึงถูกขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1994

เป็นมหาวิหารคริสเตียนนิกายอีสเติรนออรโธด็อกซท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองมิสเคตา
ถูกสรางขึ้นประมาณราวศตวรรษท่ี 11 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจอรเจียชื่อ
Arsukisdze ซ่ึงถือผลงานชิ้นเอกท่ียอดเย่ียมอยางหน่ึงของยุคกลาง เป็นสิ่งกอสรางยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย อีกท้ังยังเป็นหน่ึงในศูนยกลางสําคัญท่ี
ทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสตเมื่ออดีต

เป็นปอมปราการอันเกาแกท่ีมีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี สันนิษฐานวาท่ีน่ีถูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 ภายในมีโบสถ 2 หลังท่ีตั้งอยูหลังกําแพง ซ่ึงเป็นโบสถ
ของชาวเวอรจ้ิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญท่ีตั้งตระหงาน ทําใหเห็นภาพ
ทิวทัศนอันสวยงามจากมุมสูงของปอมปราการน้ี

เป็นเทือกเขาขนาดใหญอันซับซอนท่ีเป็นจุดตัดของทวีปยุโรปและเอเชีย ท้ังยังเป็นเทือก
เขาท่ีกั้นพรมแดนระหวางประเทศจอรเจียกับรัสเซีย มีความยาวประมาณ 1,100 กิโลเมตร
ตัวเทือกเขาทอดยาวไประหวางทะเลดําและทะเลแคสเปียน ประกอบดวยเทือกเขาคอเคซัส
ทางตอนเหนือและเทือกเขาคอเคซัสทางใต เทือกเขาคอเคซัสสวนใหญว่ิงไปทางตะวันตก
เฉียงเหนือไปทางตะวันออกเฉียงใตจากเขตอนุรักษธรรมชาติคอเคเชี่ยนในบริเวณโซซี
ทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลดําเกือบจะถึงบากูในทะเลแคสเปียน ท่ีน่ีเป็นหน่ึง
ในเทือกเขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นอันดับตนๆ ของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา) บาย

เมืองน้ีมีอีกชื่อทองถิ่นวาสเตพานมินดา (Stepantsminda) ตั้งอยูในแนวเทือกเขาคอ
เคซัส ทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอรเจีย บนความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามอันเป็นเอกลักษณของเมืองบน
ธรรมชาติท่ีราบสูงท่ีเป็นหน่ึงในจุดหมายสําคัญของนักทองเท่ียว



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 ปอมนาริคาลา - โบสถเมเตหคี - มหาวิหารซีโอนี - ทาอากาศยา
นทบิลิซี - ทาอากาศยานบาหเรน

การเดินทางมายังสถานท่ีแหงน้ี ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในกรณีท่ีฝนตกหนักหรือถนนถูกปิดกั้นดวยหิมะท่ีปกคลุมอยู ทําให
การเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเขาชมตรมความเหมาะสม

โบสถเกอรเกต้ี
โบสถน้ีอยูใกลกับหมูบาน Gergeti ในเมืองคาชเบกี้ของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนฝ่ังขวา
ของแมน้ํา Chkheri บนระดับความสูง 2170 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 14 โดยตั้งโดดเด่ียวบนยอดเขาสูงชันท่ีลอมรอบดวยธรรมชาติอันกวางใหญสุด
สวยงาม การเขาถึงโบสถน้ีกอนหนาน้ีจะตองเดินเขาขึ้นไปซ่ึงตองใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง กระท่ังในธันวาคม 2018 มีการทําถนนลาดยางขึ้นไป ใหพาหนะอยางรถยนต
สามารถเขาถึงไดในเวลาไมกี่นาที

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Riverside Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานขึ้นเดินทางสู ปอมนาริคาลา (Narikala Fortress) ชมปอมปราการซ่ึงเป็นปอมโบราณ สรางในราวศตวรรษท่ี 4 ใน
รูปแบบของชูริส ทซิเค และตอมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก และตอมาใน
สมัยของกษัตริย เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดมีการสรางเพ่ิมเติมขึ้นอีก ซ่ึงตอมาเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียก
ชื่อ ปอมแหงน้ีวา นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายวา ปอมอันเล็ก (Little Fortress)

นําทานไปชม โบสถเมเตหคี (Metekhi Church) โบสถท่ีมีประวัติศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบริเวณริม
หนาผาของแมน้ํามทวารี เป็นโบสถหน่ึงท่ีสรางอยูในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน กษัตริย
วาคตัง ท่ี 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางปอมและโบสถไวท่ีบริเวณน้ี ตอมาในปี ค.ศ.1278-1284

นําทานไปชม วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) โบสถหลังใหญของนิกายออรโธดอกท่ีถูกสรางขึ้นในเมืองน้ี ชื่อของโบสถได
นํามาจากดินแดนอันศักดิส์ิทธิ ์คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็มสถานท่ีแหงน้ีก็ไดมี่ชื่อเป็น ซิโอนีแหงทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูก
สรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6-7 และตอมาก็ไดถูกทําลายลงโดยผูท่ีบุกรุกแตก็ไดมีการสรางขึ้นใหมหลายครั้ง ดวยกน จนกระท่ัง
เป็นโบสถท่ีไดเห็นอยูในปัจจุบันน้ี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติทบิลิซี

16.45 น. ออกเดินทางบินลัดฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน กัลฟแอร (GF) เท่ียวบินท่ี GF082(บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง)

ค่ํา

18.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมานามา ประเทศบาหเรน เพ่ือเปล่ียนเครื่อง

22.25 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน กัลฟแอร (GF) เท่ียวบินท่ี GF152

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ปอมนาริคาลา

โบสถเมเตหคี

มหาวิหารซีโอนี

เป็นปอมปราการโบราณขนาดใหญท่ีสามารถมองเห็นทบิลิซีเมืองหลวงของรัฐจอรเจียและ
แมน้ํา Mtkvari อันงดงาม ปอมปราการดังกลาวกอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 4 และเป็นปอม
ปราการแบบเปอรเซีย มีการขยายอยางกวางขวางโดยชาวอูไมแยดในศตวรรษท่ี 7 ตัวปอม
ปราการประกอบดวยสองสวนท่ีมีกําแพงลอมรอบบนเนินเขาสูงชัน ท่ีน่ีเป็นสถานท่ี
โบราณท่ีถือวาเป็นหน่ึงในสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองทบิลิซี

เป็นโบสถท่ีตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ํา Mtkvari บนหนาผาราบ ซ่ึงเป็นสัญลักษณท่ีคลาย
กับโบสถท่ีสรางขึ้นบนหลุมฝังศพของพระแมมารีในกรุงเยรูซาเล็ม ตามตํานานเลาขาน
อดีตคาทอลิโกสคิริออนยายรางของนักบุญสุสานไปยังโบสถแหงน้ีในศตวรรษท่ี 7 เป็น
โบสถหน่ึงท่ีสรางอยูในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน
โดยกษัตริยวาคตังท่ี 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางปอมและโบสถไวท่ีบริเวณน้ี

เป็นมหาวิหารจอรเจียนออรโธดอก ตั้งอยูในยาน Sionis Kucha (ถนน Sioni) อันเกา
แกในตัวเมืองทบิลิซี เป็นท่ีตั้งของคาทอลิโกสแหงรัฐจอรเจีย ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นครั้งแรกใน
ศตวรรษท่ี 6 และ 7 ดวยสถาปัตยกรรมคริสตจักรยุคจอรเจียน ตั้งแตนั้นมาก็ถูกทําลาย
โดยผูรุกรานจากตางประเทศและสรางขึ้นใหมหลายครั้ง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานทบิลิซี

ทาอากาศยานบาหเรน

 บาย

เป็นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปัตยกรรมสตาลินนิสต เพ่ือเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอ่ืนๆ หลังโซเวียตลมสลายท่ีน่ีไดกลายเป็นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศบาหเรน ตั้งอยูท่ีเกาะอัล มูฮารรัก บริเวณทางตอนเหนือ
สุดของมานามา ประเทศบาหเรน และเป็นทาอากาศยานปฏิบัติการหลักของสายการบิ
นกัลฟแอร (Gulf Air)

 กิจกรรม เชา

08.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

 เชา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทานรวมในคณะตามท่ีกําหนดไวเทานั้น หากมี

จํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู
เดินทาง 10-14 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท

2.ในกรณีท่ีทางประเทศจอรเจีย หรือ ประเทศ อารเมเนีย สั่งใหมีการระงับการใหวีซาา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เพ่ือดําเนินการขอวีซาโดยตรงกับทางศูนยรับย่ืนวีซา

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ
งบริษัทฯ เทานั้น อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือเป็นขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

5.รายการทัวรน้ีเป็นการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา (Partner)

6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนราคา
คาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

7.ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคา
บริการได

8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได

9.คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน
การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การ
กอการราย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับ
การกระทําดังกลาวท้ังสิ้น

13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมด

14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซ้ือระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวน้ี

15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิด
ชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง

16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ี
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป

19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

21.กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ

๋ ่ ่



ใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดัง
กลาวแลว

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได 

การชําระเงิน
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายชื่อและหนา

หนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีน่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท

2.คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการ
เดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

3.เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการให
บริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดน้ีแลว

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 23 กก.

คารถรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

คาธรรมเนียมวีซาอารเมเนีย  

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry)

หรือ คนตางดาว (เป็นหนาท่ีของผูเดินทางในการจัดทําเอง)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่ง
พิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว 23 ก.ก.

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 48 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง) *** เด็กชําระเทากันกับผูใหญ ***

คาทิปหัวหนาทัวร 24 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน *** เด็กชําระเทากันกับผูใหญ ***

วีซา
ขอมูลเอกสารการย่ืนวีซา 
หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซากอนลวงหนาไมตํ่ากวา 20 วันนับจากวันเดินทาง ในกรณีท่ีเหลือ
ระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 20 วัน นับจากวันเดินทาง อาจมีคาใชจายเพ่ิมโดยบริษัทจะเรียเก็บตามจริง 

กรุณาอยายึดติดกับขอมูลการย่ืนขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูตลอดเวลา
่ ่ ้



เอกสารท่ีตองใชสําหรับการย่ืนวีซามีดังน้ี

1. แสกนสีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางตองมีหนาเหลือสําหรับประทับ
วีซาอยางนอย 3 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด
(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย) ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทางาน
อยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมี
เงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ี
รวมไปถึงผูเดินทางท่ีถือพาสปอรตตางชาติดวย

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

(พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ เครื่องประดับ ไมใสคอนแท็คเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3..ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอวีซา กรณีท่ีระเบียบวีซามีการเปล่ียนแปลง (บริษัทจะสงใหทานทันทีท่ีทางบริษัทไดรับแจงอยาง
เป็นทางการ)

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

คาธรรมเนียมย่ืนวีซาอารเมเนีย 1,500 บาทตอทาน 

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 48 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง)

คาทิปหัวหนาทัวร 24 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน 

การยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชนคา

ธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ัง
สิ้น

2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50%

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน

4.สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด
 


