
#15992 ทัวรอาเซอรไบจาน จอรเจีย อารเมเนีย 10 วัน 7 คืน
โบสถเกอรเกตี้ ภูเขาโคลน บิน EK
ทัวรอาเซอรไบจาน จอรเจีย อารเมเนีย แหลมอับเชรอน วิหารแหงไฟ ภาพแกะ
สลักบนภูเขาหิน ปอมนาริกาลา สะพานแหงสันติภาพ วิหารจวารี ปอมอันนานูรี
อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย วิหารศักด์ิสิทธิ์ของทบิลิซี อารามเซวาน วิหารเกก
ฮารด วิหารการนี



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานเฮดาร อาลิเยฟ - อับเชรอน - ยูนารแดกซ - วิหารแหง
ไฟอะเทสหกาห - บากู - หอคอยไมเดน   

Park Inn
By
Radisson
หรือเทียบ
เทา

3 โกบัสตาน - ภูเขาโคลนโกบาสตัน - พิพิธภัณฑภาพแกะสลักหินโกบัสตัน - เชคี   
Marxal
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ทบิลิซี - กระเชาข้ึนปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา - โรงอาบน้ําอะบานู อุบานิ - โบสถเมเตห
คี - สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี   

Ramada
Encore
Tbilisi
หรือเทียบ
เทา

5 มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - กูดาอูรี - เทือกเขาคอเคซัส - ปอมอันนานูรี - อางเก็บน้ําซินวา
ลี - อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - น่ังรถ 4WD สูโบสถเกอรเก
ต้ี - โบสถเกอรเกต้ี

  
Sno
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 กอร่ี - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถ้ําอุพลิสชิเค - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - อนุสาวรีย
ประวัติศาสตรจอรเจีย - ทบิลิซี   

Ramada
Encore
Tbilisi
หรือเทียบ
เทา

7 มหาวิหารซีโอนี - มหาวิหารศักดิสิ์ทธิท์บิลิซี - ซาดาโคล - บากราทาเชน - ฮักหพาท - อา
รามฮักหพาท - เซวาน - อารามเซวาน - เยเรวาน   

Best
Western
Plus
Congress
หรือเทียบ
เทา

8 วิหารเกกฮารด - หุบเขาเอวาน (หุบเขาการนี) - วิหารการนี - คอรวิราพ - อารามคอรวิราพ -
เยเรวาน   

Best
Western
Plus
Congress
หรือเทียบ
เทา

9 เดอะคาสเคด - โรงละครแหงชาติอารเมเนีย - ทาอากาศยานเยเรวาน - จัตุรัสกลางเมืองเยเร
วาน - ทาอากาศยานดูไบ    -

10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 เม.ย. 65 - 22 เม.ย.
65

฿30,888 ฿30,888 ฿30,888 ฿5,500

29 เม.ย. 65 - 8 พ.ค. 65 ฿58,900 ฿58,900 ฿58,900 ฿9,900

16 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65 ฿56,900 ฿56,900 ฿56,900 ฿9,900



16 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 ฿56,900 ฿56,900 ฿56,900 ฿9,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานเฮดาร อาลิเยฟ - อับเชรอน
- ยูนารแดกซ - วิหารแหงไฟอะเทสหกาห - บากู - หอคอยไมเดน

กําหนดการทั้งหมด

** กรุปออกเดินทางวันท่ี 03-12, 10-19 มี.ค. 63 นัดหมายเวลา 22.00 น.**

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 ค่ํา

23.50 น. นําคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 เคานเตอร T สายการบินเอมิ
เรตส โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

** กรุปออกเดินทางวันท่ี 03-12, 10-19 มี.ค. 63 นัดหมายเวลา 22.00 น.**

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

03.30 น. นําทานออกเดินทางสู กรุงดูไบ โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 377
** กรุปออกเดินทางวันท่ี 03-12, 10-19 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 01.05 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 05.00 น. เท่ียวบิน

ท่ี EK 385**

** กรุปออกเดินทางวันท่ี 05-13 เม.ย. 63, 14 – 23 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.20 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 05.35
น. เท่ียวบินท่ี EK 371 **

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเครื่อง

08.10 น. นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองบากู โดยสายการบิน Fly Dubai เท่ียวบินท่ี FZ 0709
***กรุปออกเดินทางวันท่ี 29 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 11.55 น. และเดินทางถึงเวลา 14.45 น. เท่ียวบินท่ี

FZ0707**

11.00 น. นําทานถึง สนามบินนานาชาติเมืองบากู (Baku) ประเทศอาเซอรไบจาน (Azerbaijan) (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เมืองบากูเป็นเมืองหลวงของประเทศอาเซอรไบจาน ตั้ง
อยูบริเวณริมทะเลสาบแคสเปียนบนคาบสมุทรเล็กๆ ท่ีมีชื่อวา อับเซรอน ท่ีย่ืนออกไปในทะเล ประกอบดวยพ้ืนท่ี 3 สวน คือ
ยานเมืองเกาภายในปอมกําแพง ตัวเมืองท่ีสรางขึ้นในสมัยโซเวียต และตัวเมืองปัจจุบัน



บาย

นําทานเดินทางตอไปยังบริเวณ แหลมอับเชรอน ซ่ึงเป็นท่ีมีไฟติดอยูตลอดมา ยูนารแดก (Yunar Dag) หรือไดชื่อวาภูเขา
แหงไฟ (Fire Mountain) สถานท่ีแหงน้ีเกิดขึ้นมาแตโบราณกาล ท่ีมีเปลวไฟเกิดจากกาซท่ีลุกไหมตอเน่ืองกันนาน จนเป็นท่ี
รูจักกันดี และไดชื่อวาเป็น ดินแดนแหงไฟ (Land of Fire) นักธรณีวิทยาไดเรียกสิ่งท่ีเกิดขึ้นวา การพุงของกาซ (Gas-Oil
Volcanoes) ใหทานไดชมความแปลกประหลาดกับเปลวไฟท่ีติดอยูและเกิดขึ้นตอเน่ืองกัน

นําทานไปชม วิหารแหงไฟ (Fire Temple) หรือเรียกวา อะเทสหกาหของบากู (Ateshgah of Baku) เป็นวิหารท่ีถูกสราง
ขึ้นใชสําหรับพิธีการทางศาสนา ท่ีมีรูปทรงสี่เหล่ียมและมีกระถางไฟอยูตรงกลาง และบริเวณรอบๆ ดานนอกมี่หอง 26 หองถูก
สรางเป็นท่ีพักอาศัยของพวกพระ ถูกสรางขึ้นในขณะท่ีศาสนาโซโรแอสเตอรกําลังเริ่มตนและมีความรุงเรืองในเวลาตอมา และ
พวกอินเดียไดเขามาระหวางศตวรรษท่ี17-18 และตอมาถูกท้ิงใหรางจนกระท่ังปี ค.ศ.1883

นําทานเท่ียวชม เมืองเกาบากู (Baku Old City) ซ่ึงเป็นเขตเกาแกท่ีสําคัญสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษท่ี 12 เมืองน้ีตั้งอยู
ใจกลางกรุง เป็นยานท่ีเกาแกท่ีสุดในเมือง ลอมรอบไปดวยกําแพงท่ีในอดีตท่ีมีไวปองกันตัวเมือง และรอบกําแพงจะมีการสราง
เป็นปอมหอคอยซ่ึงมีท้ังหมด 25 แหงและมีประตูทางเขาออกถึง 5 แหง และภายในมีสถานท่ีสําคัญหลายแหง

นําทานไปเท่ียวชม หอคอยไมเด็น ซ่ึงถือวาเป็นสวนท่ีเกาแกของเมือง และหลากหลายดวยโบราณสถานของสิ่งกอสรางและ
ตอไปดวยตลาดกลางแจงท่ีเต็มไปดวยสินคาตางๆหลายอยาง ท่ีแสดงใหเห็นวาทํามาจากยุคหิน และยังมีพรมท่ีทําดวยมืออัน
สวยงาม นอกจากนั้นยังมีศิลปะอันเกาแกและรานอาหารท่ีเลิศรสท่ีถูกสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 14

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Park Inn By Radisson หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ

ทาอากาศยานเฮดาร อาลิเยฟ

 เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

เป็นหน่ึงในทาอากาศยานหลักประจําประเทศอารเซอรไบจาน ตั้งอยูบริเวณชานเมืองบากู
ทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือไปประมาณ 20 กิโลเมตร ชื่อทาอากาศยานตั้งตามชื่อ
ประธานาธิบดี Heydar Aliyev ประธานาธิบดีคนท่ีสามแหงอาเซอรไบจาน ทาอากาศยาน
น้ียังทําหนาท่ีเป็นฐานปฎิบัติการของสายการบินแหงชาติอาเซอรไบจานและ Buta
Airways

อับเชรอน

ยูนารแดกซ

 บาย

เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงของอาเซอรไบจานท่ีมีชื่อเสียงในฐานะท่ีเป็นท่ีตั้งอยูบนชั้นของกาซ
ธรรมชาติท่ีบางจุดสรางลักษณะการปะทุอยูในเปลวไฟอยางตอเน่ือง ซ่ึงเป็นภาพปรากฎ
การณทางธรรมชาติอันแปลกใหมท่ีนาสนใจอยางหน่ึง

เป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีไฟลุกท่ีเกิดมาจากชั้นกาซธรรมชาติใตดินรั่วขึ้นมาบนเนินเขา ณ
คาบสมุทร Absheron ซ่ึงอยูไมไกลมากจากบากู บริเวณน้ีถูกบันทึกไววาเกิดการคนพบ
โดยบังเอิญโดยเกษตรกรเล้ียงแกะคนหน่ึงในชวงทศวรรษ 1950 เปลวไฟ ณ ตรงน้ีจะมี
การเผาไหมท่ีคอนขางคงท่ีกวาจุดอ่ืนๆ และในบางชวงตรงน้ีจะมีเปลวไฟพวยพุงสูงขึ้นสู
อากาศมากกวา 3 เมตร



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 โกบัสตาน - ภูเขาโคลนโกบัสตัน - พิพิธภัณฑภาพแกะสลักหินโก
บาสตัน - เชคี

เดินทางจากไทยถึงดูไบ

** กรุปออกเดินทางวันท่ี 03-12, 10-19 มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 01.05 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 05.00 น. เท่ียวบิน
ท่ี EK 385**

** กรุปออกเดินทางวันท่ี 05-13 เม.ย. 63, 14 – 23 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.20 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 05.35
น. เท่ียวบินท่ี EK 371 **

จากดูไบสูบากู

***กรุปออกเดินทางวันท่ี 29 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 11.55 น. และเดินทางถึงเวลา 14.45 น. เท่ียวบินท่ี
FZ0707**

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง

วิหารแหงไฟอะเทสหกาห

บากู

หอคอยไมเดน

ท่ีน่ีเป็นเหมือนปราสาททางศาสนาในเขต Surakhani ซ่ึงตั้งอยูตรงแถบชานเมืองทางฝ่ัง
ตะวันออกของเมืองบากู จากบันทึกเปอรเซียไดบอกวาท่ีน่ีถูกใชเป็นสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมของชาวฮินดูซิกหและกลุมลัทธิไฟโซโรอัสเตอร โดยถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษท่ี
17 และ 18 มีลักษณะเป็นอาคารรูปหาเหล่ียมซ่ึงมีลานลอมรอบดวยแทนบูชาเทตราพิล
ลาร บริเวณรอบๆ ดานนอกมี่หอง 26 หองถูกสรางเป็นท่ีพักอาศัยของพวกพระ ในวันท่ี
19 ธันวาคม ปี 1998 ท่ีน่ีถูกประกาศใหเป็นเขตสงวนทางประวัติศาสตรและ
สถาปัตยกรรมท่ีสําคัญของรัฐ

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศอาเซอรไบจาน ตั้งอยูชายฝ่ังทางใตของ
คาบสมุทรเล็ก ๆ ท่ีย่ืนออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน (Abşeron) กรุงบากู
ประกอบดวยพ้ืนท่ีสามสวน ไดแก ยานเมืองเกา (อิตแชรีแชแฮร) ตัวเมืองปัจจุบัน และตัว
เมืองท่ีสรางขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียต

เป็นอาคารหอคอยในพ้ืนท่ีเมืองโบราณอิเชรี เชอรเคอร ถูกสรางขึ้นมาประมาณชวง
ศตวรรษท่ี 12 เป็นหอคอยอันสําคัญท่ีมีเรื่องเลาตํานานลึกลับของประวัติศาสตรอาเซ
อรไบจานท่ีนาสนใจ เป็นหน่ึงในสัญลักษณประจําชาติท่ีโดดเดนท่ีสุดของอาเซอรไบจาน
ในฐานะเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีปรากฎอยูในธนบัตรของประเทศ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Park Inn By Radisson หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองโกบุสตาน (Gobustan) ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของเมืองบากู

่ ่ ่ ่ ่



นําทานชม ภูเขาโคลน (Mud Volcano) เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศอารเซอรไบจาน และถูก
บันทึกลงในกินเนส เวิลด (Guinness World Record) เมื่อ 5 ก.ย. 2004 ชมความแปลกประหลาดและสวยงามของภูเขา
โคลนท่ีมีชื่อเสียง (Mud Domes) ซ่ึงเกิดขึ้นท่ีบริเวณน้ีมีอยูประมาณ 700 แหง ภูเขาดินโคลนน้ีเกิดจากดินเหลวท่ีอยูใตดิน กาซ
และน้ําท่ีรอนเมื่อถูกผสมรวมกัน ก็จะมีการพลุงขึ้นมาบนพ้ืนดินเป็นรูปกรวยหรือโดมท่ีสวยงาม

นําทานชม ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑเปิด (Rock Painting Open-air Museum) ใหทานไดชมความ
สวยงามของหินภูเขาท่ีมีการแกะสลักภาพท่ีเป็นรูปตางๆ ซ่ึงไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 เชน ภาพการลา
สัตว รูปคนเตนรํา ชาง เรือ หมูดาวและสัตวตางๆ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองเชคี (Sheki) ซ่ึงตั้งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของอาเซอรไบจาน และเป็นเมืองศูนยกลางการ
ปกครองของจังหวัดเชคี ตั้งอยูในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสใหญและอยูติดกับจอรเจีย เมืองแหงน้ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีเต็มไปดวยภูเขา
ชองเขาท่ีแคบพรอมท้ังมีลําธารน้ําไหลและปาเขาท่ีเขียวชอุมท่ีชุมชื้นไปดวยน้ํา มีน้ําท่ีผุดขึ้นมาจากพ้ืนดินมากมายจึงทําใหเกิด
บรรยากาศและน้ําตกท่ีสวยงาม และนอกจากนั้นยังมีบอน้ําแรท่ีใสสะอาด

นําทานชมความสวยงามของ เมืองเชคี เมืองท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองใหญเมืองหน่ึงในยุคของรัฐ
อัลบาเนียนในราวศตวรรษท่ี 1 ทําใหมีโบราณสถานหลงเหลือใหเห็นอยูเป็นจํานวนมาก นอกจากนั้นเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงใน
การแกะสลักไม ท่ีมีการคาขายเกี่ยวกับเสนทางสายไหมในอดีต ซ่ึงจะมีท่ีพักสําหรับกองคาราวานท่ีเดินทางมาแวะพักท่ีเมืองน้ี ท่ี
ถูกสรางขึ้นมาในศตวรรษท่ี 18 และศตวรรษท่ี 19

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Marxal Hotel หรือเทียบเทา

โกบัสตาน

ภูเขาโคลนโกบาสตัน

พิพิธภัณฑภาพแกะสลักหินโกบัสตัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพ้ืนท่ีเมืองชนบทหน่ึงท่ีตั้งอยูทางใตของบากู ท่ีน่ีมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานตั้งแต 8
พันปีกอนคริสตกาลซ่ึงถือไดวามีความเกาแกมากๆ นอกจากน้ียังเป็นท่ีรูจักกันดีในฐานะ
เป็นเมืองท่ีตั้งของพิพิธภัณฑหินแกะสลักกลางแจงซ่ึงถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญในอาเซอรไบจานแถบน้ี

เป็นภูเขาโคลนปะทุท่ีตั้งอยูบริเวณโกบาสตัน ซ่ึงภูเขาโคลนน้ีไมใชภูเขาไฟท่ีเป็นหินอัคนี
หรือลาวาปะทุออกมาแบบท่ีเรารูจักกัน แตเป็นภูเขาโดมโคลนเป็นดินท่ีสรางขึ้นโดยการ
ปะทุของโคลนหรือสารละลายน้ําและกาซจากกระบวนการทางธรณีวิทยาประกอบกับ
พลังงานความรอนใตพิภพ

เป็นภาพแกะสลักท่ีถือเป็นสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรแหงชาติ ภาพแกะสลักน้ีมี
พ้ืนเพมาจากกอนหินท่ีโผลขึ้นมาจากกึ่งทะเลทรายของอาเซอรไบจานตอนกลางท่ีมีการ
รวบรวมงานแกะสลักหินกวา 6,000 รายการท่ีมีหลักฐานถึง 40,000 ปีของศิลปะหิน
ท้ังหมดสะทอนใหเห็นถึงการใชชีวิตมนุษยในยุคเกาแก ณ พ้ืนท่ีน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 ทบิลิซี - กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา - ปอมนาริคาลา - โรงอา
บน้ําอะบานู อุบานิ - โบสถเมเตหคี - สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี

เชคี
เป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของอาเซอรไบจาน ตั้งอยูตรงบริเวณทางใตของเทือก
เขาคอเคซัส เมืองน้ีมีประวัติศาสตรยอนไปกวา 2700 ปี ท่ีวากันวามีคาราวานชาวอิหราน
พยายามเดินทางผานเทือกเขาคอเคซัสเพ่ือเขาสูพ้ืนท่ีแถบเอเชียไมเนอรแตทกวาเลือกจะ
ตั้งถิ่นฐานท่ีน่ีแทน ซ่ึงเมืองน้ีถือเป็นอีกเมืองเล็กๆ ในพ้ืนท่ีเทือกเขาคอเคซัสท่ีเป็นจุด
เชื่อมตอสองวัฒนธรรมระหวางอารเมเนียและอาเซอรไบจาน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Marxal Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเจีย (Georgia) ท่ีมีความสําคัญของประวัติศาสตร
มากมาย และมีโครงสรางสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝ่ัง
แมน้ําคูรา (Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น เมืองทบิลิซี มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. เมืองน้ี
ถูกสรางโดย วาคตัง กอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเท่ียว ชมเมืองเกาทบิลิซี (Old town) นําทานขึ้นกระเชาไฟฟาชมปอมนาริกาลา (Narikala Fortress) ซ่ึงเป็นปอม
ปราการหินโบราณขนาดใหญ ตั้งอยูบนเนินเขา สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยท่ีตาง
ผลัดกันเขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยัดของชาวอาหรับไดตอเติมปอมในชวงคริสตศตวรรษท่ี
7 ตอมาพวกมองโกลตั้งชื่อใหใหมวา Narin Qala แปลวาปอมนอย (Little Fortress)

นําทานชม โรงอาบน้ําโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานท่ีสาหรับแชน้ําพุรอนท่ีมีแรถามะถัน ตาม
ตํานานเลาขานวาในสมัยพระเจาวัคตังท่ี 1 กอรกัซล่ีนกเหย่ียวของพระองคไดตกลงไปในบริเวณดังกลาว จึงทําใหคนพบบอน้ําพุ
รอนแหงน้ีขึ้น ลักษณะคลายโรงอาบน้ําเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญ่ีป ุนผสมรวมกับการอาบน้ําแบบตุรกี

นําทานชมหมู โรงอาบน้ํา ท่ีมีการสรางและใหบริการตั้งแตยุคกลางจนถึงปัจจุบันท่ีมีรูปแบบตัวอาคารท่ีหลากหลาย

นําทานชม โบสถเมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถเกาแกท่ีสรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษท่ี 12 ตั้งอยูบริเวณริม
หนาผาท่ีเบื้องลางเป็นแมน้ํามิตคาวารี ในอดีตถูกใชเป็นปอมปราการ และท่ีพํานักของกษัตริย ในบริเวณเดียวกัน

นําทุกทานชม สะพานแหงสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีนาสนใจในเมืองทบิลิซี
ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนชื่อ Michele De Lucchi โดยสะพานมีความยาวประมาณ 150 เมตร มีลักษณะการ
ออกแบบรวมสมัย เปิดอยางเป็นทางการเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางนั้นถูกออกแบบและสรางท่ีอิตาลี และนําเขามา
โดยรถบรรทุก 200 คัน เพ่ือเขามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ท่ีตั้งนั้นอยูบนแมน้ํา Mtkvari River

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Ramada Encore Tbilisi หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ทบิลิซี
เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา

ปอมนาริคาลา

โรงอาบนํ้าอะบานู อุบานิ

โบสถเมเตหคี

สะพานแหงสันติภาพทบิลิซี

 บาย

เป็นกระเชาท่ีพานักทองเท่ียวขึ้นไปยังปอมนาริคาลา ปอมปราการโบราณประจําเมืองหลวง
ระหวางทางจะไดชมวิวเมืองทบิลิซีอันสวยงามจากมุมสูง

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

เป็นหน่ึงในโรงอาบน้ําเกาแกท่ีรูจักกันมากท่ีสุดในทลิบิซี มีชื่อเสียงในเรื่องหลังคาโดมอิฐ
ของโรงอาบน้ําใตดินท่ีโดดเดน ภายในมีลักษณะคลายโรงอาบน้ําเหมือนกับการออนเซ็น
ของชาวญ่ีป ุนผสมรวมกับการอาบน้ําแบบตุรกี ซ่ึงตัวเมืองบิลิซีนั้นไดรับชื่อจากน้ําพุรอน
ธรรมชาติท่ีไหลเวียนอยูภายใตสวนน้ีของเมือง ดังนั้นอางอาบน้ําเหลาน้ีจึงเป็นสวนสําคัญ
ของประวัติศาสตรพ้ืนท่ีน้ี

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

เป็นสะพานขามถนนรูปทรงโคง โดดเดนดวยโครงสรางเหล็กและแกวสองสวางดวยหลอด
LED จํานวนมากเหนือแมน้ํา Kura ในตัวเมืองทบิลิซี มีความยาว 150 เมตร ไดรับคําสั่ง
จากศาลาวาการทบิลิซิเพ่ือสรางรูปแบบการออกแบบรวมสมัยท่ีเชื่อมตอเขตเกากับเขตใหม
เขาดวยกัน สะพานน้ีเปิดใชงานอยางเป็นทางการเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม ปี 2010 ตัว
สะพานจะเปิดไฟกอนอาทิตยตกประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ซ่ึงในยามค่ําคืนท่ีน่ีจะมีความ
สวยงามมาก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



วันท่ี 5 มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - กูดาอูรี - เทือกเขาคอเคซัส - ปอม
อันนานูรี - อางเก็บน้ําซินวาลี - อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย
- คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - น่ังรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ -
โบสถเกอรเกตี้

 Ramada Encore Tbilisi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย
(Kingdom of Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปีกอนคริสตกาลตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือหางจากกรุง
ทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองน้ีถือไดวาเป็นเมืองท่ีมีความเกาแกทางประวัติศาสตรแหงหน่ึงของประเทศ และไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994

นําทานชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักดิส์ิทธิข์องศาสนาคริสตนิกายออโธดอกซ สราง
ขึ้นเมื่อคริสตศตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือวิหารแหงน้ีเป็นอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ โบสถน้ีตั้ง
อยูบนภูเขาท่ีมีแมน้ําสองสายมาบรรจบกันคือแมน้ํามิควารี (Mtkvari river) และแมน้ําอรักวี (Aragvi river)

นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสนทางหลวงท่ีสําคัญของจอรเจียท่ีมีชื่อวา Georgian
Military Highway หรือเสนทางสําหรับใชในดานทหาร ถนนสายน้ีเป็นถนนสายสําคัญท่ีสุดท่ีถูกสรางขึ้นในสมัยท่ีจอรเจียอยู
ภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพ่ือใชเป็นเสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังท่ีภูมิภาคน้ี ถนนแหง
ประวัติศาสตรน้ีเป็นเสนทางท่ีจะ

นําทานขึ้นสู เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยูระหวางทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดวย 2
สวน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ และเทือกเขาคอเคซัสนอย ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม. ท่ีเป็นเสนกั้นระหวางพรมแดน
รัสเซียกับจอรเจีย

นําทานชม ปอมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ปอมปราการเกาแก มีกําแพงลอมรอบตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี ถูกสรางขึ้นใน
สมัยศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ 2 หลังท่ีตั้งอยูภายในกําแพง ซ่ึงเป็นโบสถของชาวเวอรจ้ิน ภายในยังมีหอคอย
ทรงสี่เหล่ียมใหญท่ีตั้งตระหงาน ทําใหเห็นทัศนียภาพทิวทัศนอันสวยงามดานลางจากมุมสูงของปอมปราการน้ี รวมถึง อางเก็บ
น้ําชินวารี (Zhinvali Reservoir)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ Russia–Georgia
Friendship Monument เป็นอนุสรณสถานท่ีสรางขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธอันดี
ของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซีย โครงสรางท้ังหมดทํามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตรของ
ประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียไวอยางสวยงาม ใหทานไดอิสระถายรูปบรรยากาศและทิวทัศนอันสวยงาม

นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกวา เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ชื่อน้ีเพ่ิง
เปล่ียนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออโธดอกซ ชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานท่ีสําหรับจําศีลภาวนาขึ้น
เมืองน้ีอยูหางจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําเทอรกี้ ถือเป็นศูนยกลางการทอง
เท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus)

นําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) นําทานชมความสวยงามของ โบสถ
เกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวาโบสถสมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรางดวยหินแกรนิตขนาด
ใหญ สรางขึ้นในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึงเป็นสัญลักษณสําคัญหน่ึงของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบน
เทือกเขาคาซเบกี้ ท่ีระดับความสูงจากน้ําทะเล 2,170 เมตร

***ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Sno Hotel หรือเทียบเทา

่ ้ ่ ้ ่



*** หมายเหตุ โรงแรมท่ีพักอยูในเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซ่ึงตั้งอยูในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีท่ีโรงแรม
เต็ม หรือในกรณีท่ีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางขึ้นไปได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ขอยายไปพักท่ีเมือง Gudauri แทน
***

มิสเคตา

มหาวิหารจวารี

กูดาอูรี

เทือกเขาคอเคซัส

ปอมอันนานูรี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นอารามจอรเจียนออรโธด็อกซในเมืองมิสเคตา อีกหน่ึงสถานท่ีมรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งอยูบนยอดเขาหินท่ีจุดบรรจบของแมน้ํา Mtkvari และ Aragvi ท่ีสามารถมองเห็นวิว
เมืองมิสเคตาจากมุมสูงไดอยางสวยงาม ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษท่ี 6 โดย
กษัตริย Mirian ท่ีสามแหงอาณาจักรไอบีเรีย ออกแบบดวยสถาปัตยกรรมแบบเฮเลนนิ
สติกกับเซซาเน่ียนท่ีสวยงาม

เป็นเมืองสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ ท่ีมี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงน้ีเป็นแหลงท่ีพักผอนเลน
สกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นชวงท่ี
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา สวนในชวงปกติท่ีน่ีก็มีธรรมชาติของท่ีราบสูง
อันสวยงาม

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

เป็นปอมปราการอันเกาแกท่ีมีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี สันนิษฐานวาท่ีน่ีถูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 หลังกําแพงโบสถ 2 หลังท่ีตั้งอยูหลังกําแพง ซ่ึงเป็น
โบสถของชาวเวอรจ้ิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญท่ีตั้งตระหงาน ทําใหเห็นภาพ
ทิวทัศนอันสวยงามจากมุมสูงของปอมปราการน้ี



 หมายเหตุ ***ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***

*** หมายเหตุ โรงแรมท่ีพักอยูในเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซ่ึงตั้งอยูในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีท่ีโรงแรม
เต็ม หรือในกรณีท่ีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางขึ้นไปได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ขอยายไปพักท่ีเมือง Gudauri แทน
***

อางเก็บนํ้าซินวาลี
เป็นอางเก็บแมท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีแมน้ํา Aragvi มีจุดประสงคหลักในการผลิตไฟฟาดวย
พลังงานน้ํา เปิดใหบริการในปี 1986 เป็นอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ดวยลักษณะ
บรรยากาศของทะเลสาบสีฟาท่ีมีความอุดมสมบูรณกับพ้ืนท่ีธรรมชาติรอบดาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)

นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกต้ี

โบสถเกอรเกต้ี

 บาย

เป็นอนุสรณสถานแหงความสัมพันธท่ีสรางขึ้นในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบสอง
รอยปีของสนธิสัญญาจอรเจียวิกและมิตรภาพท่ีตอเน่ืองระหวางโซเวียตจอรเจียและโซเวียต
รัสเซีย ตั้งอยูบนทางหลวงทหารจอรเจียระหวางเมืองสกีรีสอรทของ Gudauri และ Jvari
pass มีลักษณะเป็นหินทรงกลมขนาดใหญและโครงสรางคอนกรีตเสริม จากตรงน้ี
สามารถมองเห็นวิว Devil's Valley ของเทือกเขาคอเคซัสไดอยางงดงาม

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

น่ังรถ 4WD ขึ้นสูโบสถเกอรเกตี้ หน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาตื่นตาตื่นใจท่ีสุดในดิน
แดนเทือกเขาคอเคซัส ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีหามพลาดอยางย่ิงหากไดมาเยือน
ประเทศจอรเจียน้ี

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

 Sno Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 6 กอร่ี - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถ้ําอุพลิสชิเค - มหาวิหารสเว
ติสเคอเวรี - อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย - ทบิลิซี

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองกอรี (Gori) ซ่ึงอยูทางดานทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา เมืองน้ีเป็นเมืองบานเกิดของ โจเซฟ สตา
ลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียท่ีในอดีตเป็นผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่อง
ความโหดเห้ียมในการปกครองในเมืองกอรีแหงน้ี

นําทานชม พิพิธภัณฑของทานสตาลิน (Musuem of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานท่ีรวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใชตางๆ
ของสตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคารท่ีสตาลินเกิดดวย ภายในพิพิธภัณฑสตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแตเกิด
จนกระท่ังเสียชีวิต

นําทานเดินทางไปยัง เมืองอัพลิสตชิเคห (Uplistsikhe) ซ่ึงเป็นเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบ
น้ีกันมานานแลวกวา 3000 ปีกอน ในอดีตเป็นเสนทางการคาขายสินคาจากอินเดียไปยังทะเลดําและตอไปถึงทางตะวันตก
ปัจจุบันสถานทีแหงน้ีแบงออกเป็น 3 สวนคือ สวนเหนือ สวนกลาง และสวนใต ซ่ึงสวนกลางจะเป็นบริเวณท่ีใหมท่ีสุด
ประกอบไปดวยสถาปัตยกรรมการสรางตัดหินและเจาะลึกเขาไปเป็นท่ีอยูอาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาท่ีมีชีวิต (The Living Pillar Cathedral)
สรางราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแหงน้ีถือเป็นศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย
ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญเป็นอันดับสองของประเทศ อีกท้ังยังเป็นศูนยกลางท่ีทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมา
นับถือศาสนาคริสต

นําทานเดินทางสู อนุสาวรรียประวัติศาสตรจอรเจีย (The Chronicle of Georgia) ซ่ึงมีลักษณะเป็นแทงหินสีดําขนาด
ใหญ แกะสลักเป็นรูปตางๆท่ีสื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังกอสรางเมื่อปี 1985
ประกอบดวยแทงเสา 16 แทง แตละแทงสูง 35 เมตร แตละเสาจะแบงเรื่องราวออกเป็น 3 สวนน่ันคือ สวนลางสุดเกี่ยวกับพระ
คัมภีรของศาสนาคริสต สวนกลางเกี่ยวกับเรื่องของขาราชการชนชั้นสูงของจอรเจีย

นําทานเดินทางกลับสูเมือง ทบิลิซี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (พิเศษพรอมชมการแสดงพ้ืนเมืองของประเทศจอรเจีย ท่ีนาตื่นตาตื่นใจ)

พักท่ี Ramada Encore Tbilisi หรือเทียบเทา

กอรี่

พิพิธภัณฑสตาลิน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองๆ หน่ึงท่ีตั้งในจอรเจียทางตะวันออก ทําหนาท่ีเป็นเมืองหลวงระดับภูมิภาคของ
Shida Kartli และเป็นศูนยกลางของเขตปกครองท่ีมีชื่อเสียง ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมือง
ยุทธศาสตรสําคัญ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเสมือนปอมปราการทางทหารในยุคกลาง ท่ีมีท่ีตั้ง
อยูบนทางหลวงสายหลักท่ีเชื่อมระหวางสวนตะวันออกและตะวันตกของจอรเจีย เมืองน้ี
ยังเป็นท่ีรูจักกันวาเป็นบานเกิดของผูนําสหภาพโซเวียตอยางโจเซฟสตาลิน และนัก
ออกแบบขีปนาวุธชื่ออเล็กซานเดอรนาดิราราด

เป็นพิพิธภัณฑท่ีตั้งอยูบริเวณจัตุรัสกลางเมืองในกอรี่ ท่ีนําเสนอเรื่องราวชีวิตของโจเซฟ ส
ตาลิน หน่ึงในผูนําอันโดงดังตลอดยุคของอดีตสหภาพโซเวียตซ่ึงมีบานเกิดในเมืองน้ี ตัว
พิพิธภัณฑไดจัดแสดงสิ่งตางๆ ในยุคโซเวียต ท้ังบานบานสตาลิน สวนพิพิธภัณฑหลัก ท่ี
ทํางาน และรถไฟหุมเกราะสวนตัวซ่ึงมีน้ําหนักถึง 83 ตัน



วันท่ี 7 มหาวิหารซีโอนี - มหาวิหารศักด์ิสิทธิ์ทบิลิซี - ซาดาโคล - บาก
ราทาเชน - ฮักหพาท - อารามฮักหพาท - เซวาน - อารามเซ
วาน - เยเรวาน

เมืองถํ้าอุพลิสชิเค
เป็นเมืองท่ีมีลักษณะเป็นถํ้าหินอันเกาแกทางตะวันออกของประเทศจอรเจีย อยูหางจาก
เมืองกอรี่ไปประมาณ 10 กิโลเมตร ตัวเมืองสรางขึ้นบนฝ่ังซายของแนวหินสูงริมแมน้ํา
Mtkvari มีโครงสรางตางๆ ตั้งแตยุคเหล็กตนถึงปลายยุคกลาง และโดดเดนดวยการผสม
ผสานท่ีเป็นเอกลักษณของวัฒนธรรมการตัดหินหลากหลายรูปแบบจากอนาโตเลีย
อิหราน รวมถึงการมีอยูรวมของคนตางศาสนา และสถาปัตยกรรมคริสเตียน ท่ีน่ีไดรับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2007

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี

อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย

ทบิลิซี

 บาย

เป็นมหาวิหารคริสเตียนนิกายอีสเติรนออรโธด็อกซท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองมิสเคตา
ถูกสรางขึ้นประมาณราวศตวรรษท่ี 11 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจอรเจียชื่อ
Arsukisdze ซ่ึงถือผลงานชิ้นเอกท่ียอดเย่ียมอยางหน่ึงของยุคกลาง เป็นสิ่งกอสรางยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย อีกท้ังยังเป็นหน่ึงในศูนยกลางสําคัญท่ี
ทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสตเมื่ออดีต

เป็นอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรท่ีเป็นเสาหินขนาดใหญอันนาตื่นตาตื่นใจ สรางขึ้น
โดย Zurab Tsereteli นักประติมากรชาวจอรเจียในปี 1985 ประกอบดวยเสาหิน 16
แทง แตละเสาสูงประมาณ 35 เมตร โดยเสาหินขนาดใหญน้ีมีคอลัมนอยูบนเนินเขาซ่ึง
ตัวเสาหินไดบันทึกประวัติศาสตรของประเทศจอรเจียท่ีเขียนดวยอักษรจอรเจียนพรอม
ดวยภาพแกะสลัก สวนบนของรูปป้ันนั้นมีกษัตริยและราชินีแหงจอรเจีย สวนลางแสดง
ถึงชีวิตของพระคริสต สิ่งน้ีถือเป็นหน่ึงในสิ่งปลูกสรางท่ีย่ิงใหญและนาท่ึงท่ีสุดใน
ประเทศจอรเจีย

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Ramada Encore Tbilisi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานไปชม วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถหลังใหญของนิกาย ออโธดอกซท่ีถูกสรางขึ้นในเมืองน้ี ชื่อของ
โบสถไดนํามาจากดินแดนอันศักดิส์ิทธิ ์คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานท่ีแหงน้ีก็ไดมี่ชื่อเป็น ซิโอนีแหง ทบิลิซี (Tbilisi

้ ่ ่ ้ ้



Sioni) ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6-7 และตอมาก็ไดถูกทําลายลงโดยผูท่ีบุกรุกแตก็ไดมีการสรางขึ้นใหมหลายครั้งดวยกัน
จนกระท่ังเป็นโบสถท่ีไดเห็นอยูในปัจจุบันน้ีและไดมีการบูรณะ

นําทานชม วิหารศักดิส์ิทธิข์องทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกันวา Sameba เป็นโบสถหลักของคริ
สตจักรออโธดอกซจอรเจียตั้งอยูในทบิลิซี สรางขึ้นระหวางปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุด อันดับท่ี 3 ของโบสถออ
โธดอกซในโลก จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยังเมืองซาดาโคล(Sadakhlo) ท่ีอยูทางตอนใตของประเทศจอรเจีย ซ่ึงเป็นเมือง
พรมแดนท่ีอยูติดกับอารเมเนีย

นําทานผาน ดานเมืองซาดาโคล และเดินทางขามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ท่ีเป็นเมืองชายแดนขอ
งอารเมเนียซ่ึงอยูติดกับจอรเจีย (ทุกทานจะตองลงรถ เพ่ือมาผานดานตรวจเอกสารขาออกจากจอรเจีย จากนั้นตองมาผานดาน
การตรวจเอกสารคนเขาเมืองของอารเมเนีย)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองฮักหพาท (Haghpat) เป็นเมืองในหมูบานของจังหวัดลอรี่ ท่ีอยูทางดานเหนือของอารเมเนีย ซ่ึงองค
การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996

นําทานชม อารามฮักหพาท (Haghpat Monastery) เป็นอารามอารเมเนียยุคกลาง หรืออารามไบแซนไทน ท่ีมีความซับ
ซอนทางศาสนา สรางขึ้นโดยนักบุญนิชาน ในศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุครุงเรืองสูงสุด
และมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น

นําทานออกเดินทางไปยังเมืองเซวาน (Sevan) ซ่ึงตั้งอยูริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน้ําจืดใน
ประเทศอารเมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแหงน้ีเป็นหน่ึงในทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอมรอบไปดวย
แมน้ําหลายสาย เชน แมน้ําแมน้ําฮราซดาน และแมน้ํามาสริค ใหทานไดชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานท่ีเต็ม
ไปดวยสถานท่ีพักผอนรีสอรทของนักทองเท่ียว

นําทานไปชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกวาเซวานาแวงค (Sevanavank) ซ่ึงคําวา แวงค เป็นภาษา
อารเมเนีย มีความหมายวา โบสถวิหาร สถานท่ีแหงน้ีตั้งอยูบริเวณแหลมท่ีอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเบสาบเซ
วานถูกสรางขึ้นในปี ค.ศ.874 โดย เจาหญิงมาเรียม ซ่ึงอยูในชวงของการตอสูกับพวกอาหรับท่ีปกครองดินแดนแหงน้ี

นําทานเดินทางสู กรุงเยเรวาน หรือเรียกวา เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศตั้งอยูริมแมน้ํา
ฮรัซดัน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศูนยกลางการบริหาร วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ ท่ีตั้งอยูในจุด
บรรจบของเอเชียและยุโรป ตึกรามบานชองในเยเรวานมีรูปแบบคลายคลึงไปทางโซเวียตรัสเซียเป็นสวนใหญ คือจะสรางเป็นทรง
สี่เหล่ียมบล็อกๆทึบๆ เน่ืองจากเป็นหน่ึงในสหภาพโซเวียตมากอน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Best Western Plus Congress หรือเทียบเทา

มหาวิหารซีโอนี

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นมหาวิหารคาทอลิกของคริสตนิกายจอรเจียนออโธด็อกซ (สาขาหน่ึงของอีสเติรนอ
อรโธด็อกซ) ตั้งอยูบน Elia Hill ซ่ึงตั้งอยูเหนือฝ่ังซายของแมน้ํา Kura ในทบิลิซี เมือง
หลวงของรัฐจอรเจีย ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นระหวางปี 1995 และ 2004 ในสไตลจอรเจียนโบราณ
เป็นมหาวิหารอีสเติรนออรโธด็อกซท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับสามของโลกและเป็นหน่ึงใน
อาคารทางศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในโลก



ซาดาโคล

บากราทาเชน

เป็นยานๆ หน่ึงในรัฐจอรเจียท่ีตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศในเขตปกครอง
Marneuli บริเวณใกลๆ กับชายแดนฝ่ังประเทศอารเมเนีย ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในดานทางผาน
สําคัญในการขามไปมาระหวางสองประเทศน้ี

เป็นเมืองในเขต Tavush ของประเทศอารเมเนียท่ีตั้งอยูบริเวณชายแดนฝ่ังประเทศ
จอรเจีย ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในดานทางผานสําคัญในการขามไปมาระหวางสองประเทศน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮักหพาท

อารามฮักหพาท

เซวาน

อารามเซวาน

 บาย

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

เป็นเมืองตากอากาศริมทะเลท่ีตั้งอยูริมทะเลสาบเซวานทางฝ่ังตะวันตกเฉียงเหนือซ่ึงถือ
เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวหลักของอารเมเนีย ตั้งอยูบนระดับความสูงมากกวา 1,925
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล มีอากาศยานตลอดปี ตัวเมืองน้ีกอตั้งขึ้นในปี 1842 เพ่ือเป็น
หมูบานชาวรัสเซีย โดยตั้งชื่อตาม Yelena Pavlovna ลูกสาวของพระเจาซารพอลลท่ี 1
แหงจักรวรรดิรัสเซีย

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



วันท่ี 8 วิหารเกกฮารด - หุบเขาเอวาน (หุบเขาการนี) - วิหารการนี -
คอรวิราพ - อารามคอรวิราพ - เยเรวาน

เยเรวาน
เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของอารเมเนียเชนเดียวกับเมืองท่ีมีอายุเกาแกท่ีสุด
แหงหน่ึงของโลก ตั้งอยูริมแมน้ํา Hrazdan มีภูเขาอะรารัตเป็นฉากประกอบอันสวยงาม
เมืองเยเรวานเป็นศูนยกลางการปกครองวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ และยัง
ทําหนาท่ีเป็นเมืองท่ีน่ังของสังฆราชาอาเรียนอาเรียน ผูเป็นสังฆมณฑลท่ีใหญท่ีสุดของ
โบสถอารเมเนีย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Plus Congress หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู วิหารเกกฮารด (Geghard Monastery) เป็นวิหารท่ีสรางอยูกลางเทือกเขา ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 12-
13 วิหารน้ีมีสวนท่ีสรางโดยการตัดหินเขาไปในภูเขา โดยสวนของหองโถงของตัวโบสถมีการตัดหินสรางเป็นโดมแกะสลัก
สวยงาม ซ่ึงเป็นหน่ึงในความสวยงามของอารเมเนีย และไดขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลก Unesco World heritage site เมื่อปี
ค.ศ. 2000

นําทานไปเท่ียวชม หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ท่ีมีความสวยงามของ หนาผาท่ีสูงชัน มีแมน้ําอาซัดไหลผานทําใหเกิด
บรรยากาศท่ีสวยงดงาม

นําทานชม วิหารการนี (Garni Temple) เป็นวิหารแบบกรีก แตลวดลายอาคารเป็นศิลปะแบบอารเมเนีย มีอายุกวา 1,700
ปี บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวังฤดูรอนของกษัตริยอารเมเนีย วิหารน้ีเคยถูกทําลายดวยแผนดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 แตไดรับ
การบูรณะซอมแซมประกอบใหมในสมัยสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1974 จึงทําใหสมบูรณอยางท่ีเห็น

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองคอรวิราพ (Khor Virap) ท่ีตั้งอยูทางดานใตของกรุงเยเรวาน เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญและ
มีชื่อเสียงของชาวอารเมเนีย ผูท่ีอาศัยอยูตามสวนตางๆ ท่ัวโลกท่ีจะตองเดินทางมาทําพิธีจาริกแสวงบุญท่ีแหงน้ี เพราะตามหลัก
ฐานทางประวัติศาสตรไดมีการบันทึกเหตุการณในยุคโบราณวา กษัตริยทิริเดท ของพากันอารเมเนียนไดจับนักบุญเกกอรี่ ขังคุก
ไวในถํ้า ผูซ่ึงไดทําการเผยแผและใหความกระจางในเรื่องของศาสนา

นําทานไปชม วิหารคอรวิราพ (Khor Virap Monastery) เป็นโบราณสถานท่ีเกาแกและมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงในอารเม
เนีย เคยเป็นสถานท่ีจองจํานักบุญเกรกอรีนานถึง 13 ปีในคุกใตดินท่ีแทบจะมืดมิด วิหารคอรวิราพจึงกลายเป็นสถานท่ีแสวง
บุญสําหรับคริสตศาสนิกชนจากท่ัวสารทิศ จากวิหารน้ีทานจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สูง 5,137 เมตร ในเขตตุรกีไดอยาง
ชัดเจน จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองเยเรวาน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Best Western Plus Congress หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วิหารเกกฮารด

หุบเขาเอวาน (หุบเขาการนี)

วิหารการนี

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

มีอีกชื่อวาหุบเขาการนี เป็นพ้ืนท่ีหุบเขาแหงหน่ึงในอารเมเนีย ท่ีมีความสวยงามของ
หนาผาท่ีสูงชัน มีแมน้ําอาซัดไหลผานทําใหเกิดบรรยากาศท่ีสวยงดงามในพ้ืนท่ีชนบทของ
ประเทศ

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คอรวิราพ

อารามคอรวิราพ

เยเรวาน

 บาย

เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยูทางดานใตของกรุงเยเรวานตรงบริเวณท่ีราบอาราเนียใกลๆ
กับชายแดนปิดกับตุรกี ชื่อของเมืองมีความหมายวา "คุกลึกใตดิน deep dungeon" จาก
ตํานานนักบุญเกกอรี่ท่ีเคยถูกขังในปราสาทอันมีชื่อของเมืองน้ี เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีความ
สําคัญและมีชื่อเสียงของชาวอารเมเนีย ผูท่ีอาศัยอยูตามสวนตางๆ ท่ัวโลกท่ีจะตองเดินทาง
มาทําพิธีจาริกแสวงบุญท่ีแหงน้ี

เป็นอารามอันโดดเดนท่ีตั้งเดนในพ้ืนท่ีราบของเมืองคอรวิราพ มีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดน
ซ่ึงปัจจุบันกลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของจังหวัดอารารัต ท่ีน่ีมีตํานานเกี่ยว
กับนักบุญคนแรกของอารเมนียชื่อเกรกอรี่ถูกขังอยูในคุกใตดินโดยกษัตริย Tiridates ท่ี
3 แหงอารเมเนีย อารามปอมปราการแหงน้ีเป็นสถานท่ีแสวงบุญและเป็นสถานท่ี
ศักดิส์ิทธิส์ําหรับผูเผยแพรศาสนาคริสตอารเมเนีย จากอารามแหงน้ียังสามารถเห็นวิว
ท่ีราบของเมืองและภูเขาอารารัตในมุมมองท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึง

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของอารเมเนียเชนเดียวกับเมืองท่ีมีอายุเกาแกท่ีสุด
แหงหน่ึงของโลก ตั้งอยูริมแมน้ํา Hrazdan มีภูเขาอะรารัตเป็นฉากประกอบอันสวยงาม
เมืองเยเรวานเป็นศูนยกลางการปกครองวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ และยัง
ทําหนาท่ีเป็นเมืองท่ีน่ังของสังฆราชาอาเรียนอาเรียน ผูเป็นสังฆมณฑลท่ีใหญท่ีสุดของ
โบสถอารเมเนีย



วันท่ี 9 เดอะคาสเคด - โรงละครแหงชาติอารเมเนีย - ทาอากาศยานเยเร
วาน - จัตุรัสกลางเมืองเยเรวาน - ทาอากาศยานดูไบ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Plus Congress หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากดานนอก ซ่ึงเป็นสิ่งกอสรางท่ีใหญท่ีสุดของเยเรวาน มีลักษณะเป็นแบบขั้น
บันไดลดหล่ันกันลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปลอยน้ําลงมาเพ่ือใหเป็นน้ําตกลงเป็นสายจากใจกลางท่ีอยูดาน
บน ซ่ึงสถาปัตยกรรมสิ่งกอสรางน้ีถูกสรางใหเป็นอนุสาวรียแหงชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย จากนั้นนําทานผานชมโรงละครแหง
ชาติอารเมเนีย ซ่ึงเป็นโรงละครไวสําหรับแสดงโอเปรา

นําทานเดินทางไปยัง จัตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองเยเรวาน บริเวณตรงกลางจะมี
สระน้ําพุขนาดใหญ และบริเวณรอบๆมีรานคาตางๆมากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

11.55 น. นําทานออกเดินทางกลับสู กรุงดูไบ โดยสายการบิน Fly Dubai เท่ียวบินท่ี FZ 0718
**กรุปออกเดินทางวันท่ี 29 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 18.50 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 22.00**

บาย

15.30 น. นําทานถึงกรุงดูไบ รอเปล่ียนเครื่อง

ค่ํา

22.35 น. นําทานออกเดินทางตอสู กรุงเทพ ดวย เท่ียวบิน EK 374
**กรุปออกเดินทางวันท่ี 29 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 02.50 น. ของวันท่ี 10 และเดินทางถึงกรุงเทพเวลา

12.15+1**

เดอะคาสเคด

โรงละครแหงชาติอารเมเนีย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นโรงละครโอเปราประจําประเทศอารเมเนีย ตั้งอยูในเมืองเยเรวาน เปิดใหบริการครั้ง
แรกเมื่อวันท่ี 20 มกราคม ปี 1933 โรงละครน้ีไดรับการออกแบบโดย Alexander
Tamanian สถาปนิกชาวอารเมเนีย ภายในประกอบไปดวยหองแสดงหลักสองหอง คือ
หองโถงแสดงหลักและหองโรงละครบัลเลต ในปี 1956 โรงละครแหงน้ีไดการยกระดับ
เป็นโรงละครโอเปราและบัลเลตวิชาการแหงชาติอารเมเนีย



 หมายเหตุ

วันท่ี 10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

เดอะคาสเคด (The Cascade) ดานนอก

**กรุปออกเดินทางวันท่ี 29 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 18.50 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 22.00**

**กรุปออกเดินทางวันท่ี 29 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 02.50 น. ของวันท่ี 10 และเดินทางถึงกรุงเทพเวลา
12.15+1**

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

ทาอากาศยานเยเรวาน

จัตุรัสกลางเมืองเยเรวาน

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเขตชวาทนอตส อยูหางไปทางตะวันตกของเยเรวาน เมือง
หลวงของอารเมเนียไปประมาณ 15 กิโลเมตร เปิดใหบริการในปี 1961 ทําหนาท่ีเป็นทา
อากาศยานหลักของอารเมเนีย และเป็นศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศหลักของเยเร
วานและของประเทศอารเมเนีย

เป็นจัตุรัสหลักท่ีตั้งอยูใจกลางเยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอารเมเนีย ตัวจัตุรัส
ประกอบดวยสองสวนหลัก คือสวนท่ีเป็นวงเวียนลักษณะวงรีและสวนรูปสี่เหล่ียมซ่ึงมี
น้ําพุตั้งอยู จัตุรัสลอมรอบดวยอาคารหลักหาหลังสรางดวยสีชมพูและสีเหลืองทัฟฟาใน
สไตลนีโอคลาสสิกโดยใชลวดลายของศิลปะอารเมเนียนท่ีสวยงาม

ทาอากาศยานดูไบ บาย

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญมากท่ีตั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดในโลกจากการเป็นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก

 กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2. เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันในวันเวลาทําการ กอนการเดินทางหากทานไม
ผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาธรรมเนียมวีซาอาเซอรไบจาน

10. คาธรรมเนียมวีซาอารเมเนีย

11. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (เฉพาะคาบริการ)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน
ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (40 USD)

6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 USD)



วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

เอกสารประกอบการขอวีซา (อาเซอรไบจาน , อารเมเนีย)

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วันทําการการย่ืนวีซา ทานไมตองมาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา

1. สําเนาสีหนังสือเดินทางท่ีชัดเจน (ไมใชถายจากมือถือ) และวันหมดอายุหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย 

2. รูปถาย รูปสี ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 รูปพ้ืนหลังสีขาวเทานั้น (ถายไมเกิน 6 เดือน) 
-  กรุณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผูท่ีเดินทาง และชื่อคูสมรส (กรณีผูหญิงท่ีแตงงานแลว)

3. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปีบริบูรณ  
3.1.  หากเด็ก ไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา (ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ

ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก) จากอําเภอตนสังกัด (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พรอมหนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา
+ หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

3.2. หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุ
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

3.3. หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอ
วีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เป็นเพียงขอมูลเบื้องตนท่ีทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย

****หมายเหตุ : ทาง สถานทูต Armenia อาจมีการ ขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากท่ีไดแจงไว ขึ้นอยูกับ   การพิจารณาของเจาหนาท่ี
และเอกสาร ของแตละทาน  การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเป็นผูเรียกเก็บ  หาก
ทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา และมีสิทธิไ์มแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา****

หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

๋ ่ ์ ่ ้



2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง    คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง    เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง    เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


