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NT121
ทวัรอ์าเซอรไ์บจาน จอรเ์จยี อารเ์มเนยี 11 วัน 8 คนื (QR)
ทัวรอ์าเซอรไ์บจาน อารเ์มเนีย จอรเ์จยี , 11 วัน 8 คนื ,

SAPPHIRE INN  , MERCURE TBILISI  , HOTEL PORTA CAUCASIA KAZBEGI  , DOUBLETREE BY HILTON
HOTEL YEREVAN

บากู - โกบสัตาน - แหลมแอบเชรอน - ภูเขาโคลน - ทบลิซิี
สเตพา้นทส์มนิดา้ - คาซเบก ิ- มทิสเคตา้ - กอรอีพัลสิตซ์เิคห ์- ซาดาโคล
ฮกัหพ์าท - ทะเลสาบเซวาน - ลอ่งเรอืทะเลสาบเซวาน - เยเรวาน - กอรว์ริาบ 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ

23.30 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วยส์ แถว Q (Row Q) ประตทูางเขา้ท ี8-9
อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

วนัท ี2
โดฮา - บากู - โกบสัตาน



01.20 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร ์โดย สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทยีวบนิ QR837 ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชวัโมง
(สายการบนิฯบรกิารอาหารและเครืองดมืระหวา่งเทยีวบนิ)

05.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา (DOH) แวะเปลยีนเครืองเทยีวบนิ QR351 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิโดฮา
ตามอัธยาศัย

07.30 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิโดฮา (DOH) สู ่สนามบนิเฮดา อาลเียฟ (GYD) โดย เทยีวบนิ QR351 ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชวัโมง
(สายการบนิฯบรกิารอาหารและเครืองดมืระหวา่งเทยีวบนิ)

11.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิบากู ประเทศอาเซอรไ์บจาน นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม เมอืงบากู (Baku) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทสีดุของอาเซอรไ์บจาน ตังอยู่ชายฝังทางใตข้องคาบสมุทรเล็ก ๆ
ทยีืนออกไปในทะเลแคสเปียนชอือับชริอน (Abseron) ประกอบดว้ยพนืท ี3 สว่น คอื ย่านเมอืงเกา่ (อติแชรีแชแฮร)์ ตัวเมอืงปัจจบัุน
และตัวเมอืงทสีรา้งขนึในสมัยโซเวยีต

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่Icheri Shekher หรือ Inner Townof Baku
เมอืงนีตังอยู่ใจกลางกรุงเป็นเมอืงทถีูกสรา้งขนึโดยมกํีาแพงป้อมลอ้มรอบและรอบกําแพงจะมกีารสรา้งเป็นป้อมหอคอยซงึมทัีงหมด 25
แหง่และมปีระตทูางเขา้ออกถงึ 5 แหง่

นําทา่นชม พระราชวงัแหง่ราชวงศเ์ชอรว์าน (Palace of Shirvansshakh’)
สถานทพํีานักของกษัตรยิแ์หง่ราชวงศช์วีานผูซ้งึครองราชยม์าอย่างยาวนาน ในชว่งศตวรรษท ี14-17 

แวะชม คาราวานซาราย (Caravansaray) หรือทพัีกแรมของกองคาราวานในยุคคา้ขายแหง่เสน้ทางสายไหม

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ หอคอยไมเดน้ (Maiden Tower) หอคอยซงึถอืวา่เป็นสว่นทเีกา่แกข่องเมอืง สรา้งขนึตังแตศ่ตวรรษท ี12
และถูกลอ้มรอบดว้ยหอ้งอาบน ้าํโบราณในยุคอดตี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
SAPPHIRE INN / OR WINTER PARK HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
แหลมแอบเชรอน - โกบสัตาน - ภเูขาโคลน - บากู

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเขา้ชม Ateshgah of Baku หรือ Fire Temple of Baku วัดศาสนาฮนิดทูรีูปทรงคลา้ยปราสาท
ตามหลักฐานทางประวัตศิาสตรข์องชาวเปอรเ์ซยีและชาวอนิเดยี มจีารกึบง่ชวีา่
สถานทแีหง่นีถูกใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับบชูาสกัการะตามหลักความเชอืทางศาสนาของคนทอ้งถนิ คอื ศาสนาฮนิด ูศาสนาซกิซ์
และศาสนาโซโรอัสเตอร ์(ศาสนาโบราณของชาวอหิร่าน) สถานทแีหง่นีถูกสรา้งขนึชว่งศตวรรษท ี17 และ 18 ไวสํ้าหรับประกอบพธิทีางศาสนา
แตถู่กทงิใหร้กรา้งในชว่งปลายศตวรรษท ี19 เนืองจากการลดลงของประชากรอนิเดยีในทอ้งทนีี และเปลวไฟนรัินดร ์หรือ Eternal Flame
ไดม้อดลงเมอื ค.ศ.1969 Fire Temple of Baku ถูกขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกของประเทศตังแตปี่ ค.ศ.1998 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่แหลมแอบเชรอน (Absharon Peninsular) ซงึเป็นบรเิวฯฉหลมทยีืนเขา้ไปในทะเลสาบแคสเปียน 

นําทา่นสู ่ยูนารแ์ดก (YanarDag) หรือทแีปลไดใ้นภาษาทอ้งถนิวา่ “Burning



Mountain”เป็นแหลง่ก๊าซธรรมชาตไิฮโดรคารบ์อนทพีวยพุง่ออกมาจากพนืพภิพผา่นชนัหนิทรายขนึมาเป็นแหลง่ไฟธรรมชาตทิสีวยงาม
ทําใหป้ระเทศอาเซอรไ์บจานถูกขนานนามวา่เป็นดนิแดนแหง่อัคค ี(Land of Fire)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโกบสัตาน (Gobustan) (ระยะทาง 78กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30ชม.) ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องเมอืงบากู
เป็นบรเิวณทมีชีอืเสยีงมากทสีดุ เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทมีกีารแกะสลักภาพบนหนิของมนุษยท์งีดงาม (Rock Petroglyphs)
และนอกจากนันยังมภีเูขาโคลนทมีรีูปร่างเหมอืนภเูขาไฟซงึมโีคลนสดํีาพลุง่ขนึมาตลอดเวลา (Mud Volcanoes/Mud Domes) 

ใหท้า่นชมความสวยงามของหนิภเูขาทมีกีารแกะสลักภาพทเีป็นรูปตา่ง  ๆณ พพิธิภณัฑเ์ปิด (Rock Painting Open-air Museum)
ซงึไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007เชน่ ภาพการลา่สตัว ์รูปคนเตน้รํา เรือ หมู่ดาวและสตัวต์า่ง  ๆ

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาโคลน หรือ Mud Volcanoe (ระยะทาง 20กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี
หนงึในสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของประเทศอารเ์ซอรไ์บจาน และถูกบันทกึลงในกนิเนสเวริล์ (Guinness World Record) เมอื 5 ก.ย. 2004
ชมความแปลกประหลาดและสวยงามของภเูขาโคลนทมีชีอืเสยีง (Mud Domes) ซงึเกดิขนึทบีรเิวณนีมอียู่ประมาณ 700 แหง่
ภเูขาดนิโคลนนีเกดิจากดนิเหลวทอียู่ใตด้นิ ก๊าซและน ้าํทรีอ้นเมอืถูกผสมรวมกัน ก็จะมกีารพลุง่ขนึมาบนพนืดนิเป็นรูปกรวยหรือโดมทสีวยงาม
ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงบากู

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
SAPPHIRE INN / OR WINTER PARK HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
บากู - ทบลิซิี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

08.00 น.
นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพอืเชคอนิ

09.30 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิบากู สู ่สนามบนิทบลิซิ ีโดยเทยีวบนิ .....

10.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิทบลิซิ ีประเทศจอรเ์จยี นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม ยา่นเมอืงเกา่แหง่นครหลวงทบลิซิ ี(Old town of Tbilisi)
ซงึมองไปทางไหนก็เห็นแตค่วามอ่อนหวานของสสีนัอาคารบา้นเรือน สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่ทผีสมผสานศลิปะแบบเปอรเ์ซยีและยุโรป
อาจกลา่วไดว้า่ นีคอืการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกของประเทศทตัีงอยู่ระหวา่งสองทวปีอย่างจอรเ์จยี
เกดิเป็นศลิปะแบบจอรเ์จยีทมีเีอกลักษณ์ 

นําทา่นชม โบสถเ์มเตค ี(Metekhi Church) โบสถเ์กา่แกอ่ายุราว 800 ปีซงึสรา้งอุทศิใหแ้กพ่ระแม่มารี 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ สะพานสนัตภิาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซงึเชอืมระหวา่งตัวเมอืงเกา่และเมอืงใหม่
เปิดใชง้านครังแรกเมอืปี ค.ศ.2010 จัดวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทสีวยงามชนิหนงึซงึพาดผา่นแม่น ้าํครูา 

จากนันนําทา่นนังกระเชา้เคเบลิขนึชม ป้อมนารกิาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษท ี4
ซงึนักประวัตศิาสตรย์กย่องวา่เป็นป้อมปราการป้อมหนงึบนเสน้ทางสายไหมทแีข็งแกร่งและตไีดย้ากทสีดุ
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพมุมสงูของเมอืงทบลิซิตีามอัธยาศัย



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
MERCURE TBILISI / EUROPE HOTEL หรือเทยีบเทา่ (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสําหรับพักคา้งคนืทคีาซเบก ิ1 คนื
กระเป๋าใบใหญ่ฝากไวท้โีรงแรม)

วนัท ี5
สเตพา้นทส์มนิดา้ - คาซเบก ิ- 4WD ชมโบสถเ์กอรเ์กตี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางไปตามทางหลวงทสํีาคัญซงึเป็นเสน้ทางสําหรับใชใ้นดา้นการทหาร
ไดถู้กสรา้งขนึโดยสหภาพโซเวยีตในสมัยทจีอรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองสําหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายังภมูภิาคแหง่นี 

และเป็นถนนเสน้ทางเดยีวทจีะนําทา่นเดนิทางสู ่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ ่(Greater Caucasus)
ทมีคีวามยาวประมาณ1,100กม.ทเีป็นเสน้กันพรมแดนระหวา่งรัสเซยีและจอรเ์จยี

ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้ม ป้อมอนานูร ี(Ananuri Fortress) เป็นสถานทกีอ่สรา้งอันเกา่แกม่กํีาแพงลอ้มรอบและตังอยู่รมิแม่น ้าํอรักวี
ทตัีงอยู่หา่งจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซงึถูกสรา้งขนึใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษท ี16-17 ภายในยังมโีบสถ ์2
หลังทถีูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยังมหีอคอยทสีงูใหญ่ตังตระหงา่นอยู่ ทําใหเ้ห็นภาพทวิทัศนอั์นสวยงามของเบอืงลา่งและอ่างเก็บน ้าํซนิวาลี
(Zhinvali Reservoir) และยังมเีขอืนซงึเป็นสถานทสํีาคัญสําหรับนําน ้าํทเีก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวง พรอ้มกับผลติกระแสไฟฟ้าอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาซเบก ิ(Kazbegi) (ระยะทาง 133กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) ซงึเป็นชอืเมอืงอันดังเดมิ
แตปั่จจบัุนไดเ้ปลยีนมาเป็นชอื สเตพา้นทส์มนิดา้ (Stepantsminda) หลังจากนักบญุในนกิายออรโ์ธดอ๊ก ชอื
สเตฟานไดม้าพํานักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทสํีาหรับจําศลีภาวนาขนึมาเมอืงคาซเบกี
เป็นเมอืงเล็กๆทตัีงอยู่ตามรมิฝังแม่น ้าํเทอรก์ทีมีคีวามยาวประมาณ 157 กม. และตังอยู่บนความสงูจากระดับน ้าํทะเลประมาณ 1,740 เมตร
ในฤดรูอ้นจะมอีุณหภมูทิอียู่ปานกลาง และในฤดหูนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และพักผอ่นในเมอืงสกรีีสอรท์หนา้หนาวตามอัธยาศัย

นําทา่นสมัผัสบรรยากาศในการทอ่งเทยีว โดยการนัง 4WD เพอืชมโบสถเ์กอรเ์กต ี(Gergeti Trinity Church) ถูกสรา้งขนึในราวศตวรรษที
14 หรือมชีอืเรียกกันวา่ทสมนิดา ซามบีา (TsmindaSameba)
ซงึเป็นชอืทเีรียกทนียิมกันของโบสถศั์กดแิหง่นีสถานทแีหง่นีตังอยู่รมิฝังขวาของแม่น ้าํชคเฮรี ทอียู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี
(การเดนิทางขนึอยู่กับสภาพอากาศ ซงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การเดนิทางโดยจะคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางใหม้ากทสีดุ)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรมทพัีก

ทพีกั
HOTEL PORTA CAUCASIA KAZBEGI หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
คาซเบก ิ- มทิสเคตา้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) (ระยะทาง 26กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

นําทา่นชม อารามจวาร ี(Jvari Monastery) หรืออารามแหง่กางเขน สถานทศัีกดสิทิธยิุคศตวรรษท ี6
ซงึชาวจอรเ์จยีสกัการะนับถอืบชูาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดยักษ์ซงึชาวเมอืงกลา่วกันวา่ นักบญุนีโน่แหง่คัปปาโดเกยี



(ซงึปัจจบัุนเป็นสถานททีอ่งเทยีวทสํีาคัญมากของประเทศตรุก)ี
ไดนํ้าไมก้างเขนนีเขา้มาพรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็นครังแรกในชว่งโบราณกาล
อสิระใหท้า่นเก็บภาพทวิทัศนข์องเมอืงมทิสเคตา้และจดุบรรจบของแม่น ้าํครูาและแม่น ้าํอะรักวซีงึมคีวามงดงามเป็นอย่างมาก 

จากนันนําทา่นชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli Monastery)
สญัลักษณ์ของการเปลยีนความเชอืมานับถอืศานาครสิตซ์งึกลายมาเป็นศาสนาประจําชาตเิมอืปี ค.ศ. 337
และเป็นสงิกอ่สรา้งยุคโบราณทมีขีนาดใหญ่ทสีดุของจอรเ์จยี สรา้งขนึในครสิตวรรษท ี11 ภายในมภีาพเขยีนเฟรสโก ้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) อดตีนครหลวงแหง่แรกของประเทศจอรเ์จยีปัจจบัุนเป็นเมอืงสําคัญทางศาสนาครสิต์
นกิายออรโ์ธด็อกซแ์บบจอรเ์จยี โดยรับครสิตศ์าสนาเขา้มาในประเทศเป็นครังแรกชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี4องคก์ารยูเนสโกไดข้นึทะเบยีน
โบราณสถานแหง่เมอืงมทิสเคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมอืปี ค.ศ.1994

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงไวน ์(Iago Wine Cellar) หนงึในโรงไวนท์มีชีอืเสยีงของหมู่บา้น Chardakhi
นําทา่นชมิหนงึในไวนท์อ้งถนิทหีมักบม่ดว้ยวธิกีารเฉพาะของชาวจอรเ์จยีนในไหโบราณซงึชาวจอรเ์จยีนเรียกวา่ Kvevri ไหนีมคีวามจเุรมิตน้ตังแต่
20 ลติรไปจนไหขนาดใหญ่ทจีไุดถ้งึ 10,000 ลติร โดยวธิบีม่มสีองวธิคีอืขดุหลมุฝังไวใ้ตด้นิหรือวางไวใ้นระนาบเดยีวกับพนืในโรงบม่ไวน์
วธิหีมักไวนแ์บบโบราณนีถูกบันทกึไวเ้ป็นมรดกโลกใน UNESCO Intangible Heritage List
โดยองคก์รยูเนสโกนอกจากนีไวนช์นดินียังเป็นหนงึในไวนแ์ปลกทถีูกนําไปขายทโีรงแรม The Ritz ในกรุงลอนดอนดว้ย 

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบลิซิี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
MERCURE TBILISI / EUROPE HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
กอร ี- อพัลสิตซ์เิคห์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอร ี(Gori) (ระยะทาง 182กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เป็นเมอืงหลวงและศนูยก์ลางการปกครองของจังหวัดชดีา
คารท์ล ีเป็นเมอืงทตัีงอยู่บนเนนิเขา ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของเมอืงกอรี
ทใีนอดตีเคยมคีวามสําคัญทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นทตัีงของกองกําลังทอียู่บนถนนสายสําคัญทเีชอืมกับทางดา้นตะวันออกและดา้นตะวันตก
นอกจากนันเมอืงนียังเป็นเมอืงบา้นเกดิของโจเซฟ สตาลนิ อดตีผูนํ้าทมีชีอืเสยีงของพรรคอมมวินสิตโ์ซเวยีต และอเล็กซานเดอร ์นาดรีาซี
ผูเ้ป็นนักออกแบบชอืดังในดา้นจรวดขปีนาวธุขา้มทวปีของโซเวยีต 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑข์องสตาลนิ (Museum of Stalin) ซงึเป็นสถานททีไีดร้วบรวมสงิของเครืองใชต้า่ง  ๆพรอ้มทังเรืองราวตา่งๆของสตาลนิ
และยังมกีารแสดงถงึประวัตชิวีติตังแตเ่กดิจนกระทังเสยีชวีติ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอพัลสิตซ์เิคห ์(Uplistsikhe) (ระยะทาง 14กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี
เป็นบรเิวณถ ้าํทถีูกทําขนึเพอืเป็นทอียู่อาศัยของมนุษยใ์นยุคการเรมิตน้ราวศตวรรษท ี8-7 กอ่นครสิตกาล
ซงึในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอนิเดยีสูท่างดา้นเหนือแถบหมู่บา้นมทวารี และหบุเขารีโอนีไปยังทะเลดํา และตอ่ไปยังดา้นตะวันตก
ทําใหเ้กดิการพัฒนาการเป็นเมอืงตา่งๆหลายเมอืง และอัพลสิตซ์คิห ์ก็เป็นเมอืงหนงึทเีป็นศนูยก์ลางการคา้
ไดถู้กสรา้งขนึในราวพันปีกอ่นครสิตกาล ตอ่มาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวาง

ชม หมูบ่า้นทถีูกสรา้งจากถ้าํ โดยมเีนือทกีวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื สว่นใต ้สว่นกลาง และสว่นเหนือ
ซงึสว่นกลางจะมบีรเิวณใหญ่ทสีดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทอียู่อาศัย



นอกจากนันยังถูกสรา้งใหต้อ่ไปยังสว่นใตโ้ดยผา่นอุโมงคแ์ละทางแคบ  ๆและบางแหง่ก็จะมบัีนไดจากศนูยก์ลางกระจายออกไปยังสว่นตา่งๆ
ถ ้าํสว่นมากจะไม่มกีารตกแตง่ใดๆภายในเลย ถงึแมว้า่บางแหง่จะเจาะเป็นถ ้าํใหญ่โตก็จะมเีพดานหอ้งททํีาเป็นทหีลบซอ่นอกีทหีนงึ
และบางแหง่ถงึแมจ้ะใหญ่โตแตก็่ไดเ้จาะหอ้งเล็ก  ๆทางดา้นหลังหรือทางดา้นขา้งอกีดว้ย ซงึบางทอีาจจะใชใ้นการประกอบพธิตีา่งๆไดด้ว้ย
ในราวศตวรรษท ี9-10 ทดีา้นบนของสถานทแีหง่นีไดถู้กสรา้งเป็นยอดโดมดว้ยหนิและกอ่อฐิ ซงึตอ่มานักโบราณคดไีดค้น้พบสงิตา่ง  ๆมากมาย
รวมทังเครืองทองเครืองเงนิและอัญมณีตา่ง  ๆและยังมเีครืองเซรามคิสแ์ละการแกะสลักทสีวยงาม
ซงึสงิของตา่งๆเหลา่นีไดถู้กนําไปไวท้ใีนพพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตทิกีรุงทบลิซิี

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทบลิซิ ี(ระยะทาง 100กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

นําทา่นชม โบสถเ์มเตค ี(Metekhi Church)โบสถเ์กา่แกอ่ายุราว 800 ปีซงึสรา้งอุทศิใหแ้กพ่ระแม่มารี 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ สะพานสนัตภิาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซงึเชอืมระหวา่งตัวเมอืงเกา่และเมอืงใหม่
เปิดใชง้านครังแรกเมอืปี ค.ศ.2010 จัดวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทสีวยงามชนิหนงึซงึพาดผา่นแม่น ้าํครูา 

จากนันนําทา่น นงักระเชา้เคเบลิขนึชมป้อมนารกิาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษท ี4
ซงึนักประวัตศิาสตรย์กย่องวา่เป็นป้อมปราการป้อมหนงึบนเสน้ทางสายไหมทแีข็งแกร่งและตไีดย้ากทสีดุ
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพมุมสงูของเมอืงทบลิซิตีามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
MERCURE TBILISI / EUROPE HOTEL **** หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
ซาดาโคล - ฮกัหพ์าท - เซวาน - ลอ่งเรอืทะเลสาบเซวาน - เยราวาน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาดาโคล (Sadakhlo) (ระยะทาง 73 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30ชม.)
ทอียู่ทางดา้นใตซ้งึเป็นเมอืงพรมแดนทอียู่ตดิกับอารเ์มเนียและยังตังอยู่ใกลก้ับประเทศอารเ์ซอรไ์บจาน
ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนแ์ละธรรมชาตอัินสวยของเทอืกเขาคอเคซสันอ้ย ทอียู่ระหวา่งอารเ์มเนียและอารเ์ซอรไ์บจาน

นําทา่นผา่น ดา่นเมอืงซาดาโคลและขา้มพรมแดนโดยมเีมอืงอะลาเวอด ี(Alaverdi) ทเีป็นเมอืงชายแดนของอารเ์มเนียทอียู่ตดิกับจอรเ์จยี

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮกัหพ์าท (Haghpat) (ระยะทาง 40กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1ชม.)
เป็นเมอืงในหมู่บา้นของจังหวัดลอรีทอียู่ทางดา้นเหนือของอารเ์มเนียเมอืงนีเป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงเพราะเป็นทตัีงของวัดอารามโบราณทังสองแหง่ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของอารามฮักหพ์าท
(Haghpat
Monastery)ซงึถอืไดเ้ป็นผลงานชนิเอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการกอ่สรา้งในยุคกลางอารามแหง่นีไดถู้กสรา้งขนึโดยนักบญุนชิาน
(Saint Nishan) ในราวศตวรรษท ี10 ซงึอยู่ในระการขนึครองราชยข์องกษัตรยิอ์ะบาส ท ี1 (King Abas I)
อารามแหง่นีไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996ซงึอดตีเป็นเพยีงตัวโบสถเ์ล็กๆ
ของนักบญุนชิานทถีูกสรา้งขนึชว่งปีค.ศ.967ตอ่มาก็ไดถู้กสรา้งขยายใหใ้หญ่โตขนึและมกีารตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบอารเ์มเนียน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซวาน (Sevan) (ระยะทาง 125 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3ชม.) ทตัีงอยู่รมิทะเลสาบเซวาน (Lake
Sevan)ซงึเป็นทะเลสาบน ้าํจดืและทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนียและคอเคซสัทะเลสาบนีเป็นหนงึในทะเลสาบน ้าํจดืทใีหญ่ทสีดุในโลกทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าํหลายสาย
เชน่ แม่น ้าํฮราซดาน และแม่น ้าํมาสรคิ 

นําทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน (การลอ่งเรือขนึกับสภาพอากาศ)
ทเีต็มไปดว้ยสถานทพัีกผอ่นรีสอรท์ของนักทอ่งเทยีวตัวเมอืงนีตังอยู่สงูกวา่ระดับน ้าํทะเลประมาณ 1,900 เมตร
และตังอยู่หา่งจากเมอืงหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม.เมอืงนีถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.1842 ซงึเป็นหมู่บา้นพักอาศัยของชาวรัสเซยีทมีชีอืวา่
เยเลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถงึปีค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลยีนชอืเป็น เซวาน



ตามหลังของทะเลสาบเซวานทเีปลยีนชอืเมอืงนียังถูกลอ้มรอบไปดว้ยสวนสาธารณะเซวานซงึไดถู้กสรา้งตอ่มาจากทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือของ

แวะถ่ายรูปกับ อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมชีอืเรียกวา่ เซวานาแวง๊ค ์(Sevanavank) ซงึคําวา่แวง๊คเ์ป็นภาษาอารเ์มเนีย
มคีวามหมายวา่ โบสถว์หิาร สถานทแีหง่นีตังอยู่บรเิวณแหลมทอียู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของฝังทะเบสาบเซวาน ถูกสรา้งขนึในปีค.ศ.874
โดยเจา้หญงิมาเรียม ซงึเป็นธดิาของกษัตรยิอ์ะชอ๊ต ท ี1 ซงึอยู่ในชว่งของการตอ่สูก้ับพวกอาหรับทปีกครองดนิแดนแหง่นี

ไดเ้วลานําทา่นออกเดนิทางไปยังเมอืงเยเรวานทอียู่ทางดา้นใต ้เมอืงเยเรวาน (Yerevan) (ระยะทาง 70กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชม.)
บางครังก็เรียกวา่ เอเรวาน (Erevan) ซงึชอืเดมิคอื เอเรบนีู (Erebuni) และเอรีวาน (Erivan)
เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของประเทศอารเ์มเนีย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL YEREVAN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
เยราวาน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่วหิารเกกฮารด์ (Geghard Monastery)
ซงึถอืเป็นหนงึในความสวยงามของอารเ์มเนียเพราะเป็นวหิารทสีรา้งอยู่ทา่มกลางเทอืกเขาทสีวยงามและยังมสีว่นทสีรา้งโดยการตัดหนิเขา้ไปในภเูขาอกีดว้ยแมตั้วอาคารของวหิารเกกฮารด์นีถูกสรา้งขนึในชว่งครสิตศ์ตวรรษที
12-13 แตสํ่านักสงฆโ์บราณแหง่นี ไดถู้กกอ่ตังขนึตังแตเ่มอืราวศตวรรษท ี4
อสิระใหท้า่นชมสว่นของหอ้งโถงของตัวโบสถท์มีกีารตัดหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงามทถีูกตกแตง่ดว้ยความศรัทธาในศาสนาครสิตว์หิารทสีรา้งโดยการตัดหนิใหก้ลายเป็นหอ้งโถงและไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมอืปี
ค.ศ. 2000

จากนันนําทา่นเขา้ชม วหิารการน์ ี(Garni Temple)  ซงึในอดตีเมอืประมาณ 1,700
ปีมาแลว้บรเิวณนีเคยเป็นพระราชวังฤดรูอ้นของกษัตรยิอ์ารเ์มเนียซงึในปัจจบัุนยังคงมหีลงเหลอือยู่ ซากหอ้งสรงน ้าํ (Royal Bath House)
และอาคารทรงกรีกทถีูกสรา้งขนึในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี1 ตามพระราชประสงคข์องกษัตรยิ ์Tiridates
ดา้นขา้งของวหิารทรงกรีกก็มซีากโบสถค์รสิตท์สีรา้งขนึเมอืครสิตศ์ตวรรษท ี9 หลงเหลอือยู่ วหิารแหง่นีถูกทําลายดว้ยแผน่ดนิไหวเมอืปี ค.ศ.
1679 สําหรับอาคารทเีห็นอยู่นี ไดรั้บการบรูณะใหม่ในสมัยสหภาพโซเวยีต เมอืปี ค.ศ.1974
โดยใชเ้ศษซากปรักหักพังของเกา่ผสมกับของใหม่จงึทําใหส้มบรูณ์อย่างทเีห็นในปัจจบัุน ถงึแมว้า่วหิารการนี์
จะถูกสรา้งแบบกรีกแตล่วดลายบนตัวอาคารก็สรา้งดว้ยศลิปะแบบอารเ์มเนียทไีม่สามารถหาไดใ้นวหิารกรีกทัวไป

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงเยเรวาน (Yerevan) (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ซงึตังอยู่รมิแม่น ้าํฮราซดาน (Hrazdan River) 

ชม กรุงเยเรวาน ทซีงึเป็นศนูยก์ลางการบรหิารวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ และเป็นทตัีงของมหาวทิยาลัย
บัณฑติยสถานอารเ์มเนียรวมทังพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร ์โรงอุปรากร หอ้งแสดงดนตรี สถาบันเทคโนโลยีหอ้งสมุดสาธารณะขนาดใหญ่
สวนพฤกษศาสตร ์และสวนสตัวอ์กีหลายแหง่
กรุงเยเรวานยังเป็นหัวใจของเครือขา่ยทางรถไฟและเป็นศนูยก์ลางการคา้หลักของสนิคา้เกษตรกรรมของประเทศนอกจากนี
โรงงานอุตสาหกรรมในเมอืงนียังผลติโลหะเครืองมอืจักรกลอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์เคมภัีณฑ ์สงิทอ และผลติภัณฑอ์าหารอกีดว้ย

ผา่นชม จตัรุสัรพีบัลคิ (Republic Square) ผลงานชนิเอกของสถาปนกินาม อเล็กซานเดอร ์ทามาเนียน บนเนือทกีวา่ 30,000
ตารางเมตรลอ้มรอบดว้ยกลุม่อาคารสไตลนี์โอคลาสสคิอันงดงาม ในอดตียุคทถีูกปกครองโดยสหภาพโซเวยีตเคยใชช้อื จัตรัุสเลนนนิ (Lenin
Square) แตถู่กเปลยีนชอืหลังประกาศอสิรภาพเป็นประเทศอารเ์มเนีย 

จากนันนําทา่นแวะถ่ายรูปกับ Yerevan Cascade อกีหนงึพพิธิภัณฑเ์ปิด (Open-air museum) ของเมอืงเยเรวาน
ซงึมคีวามงดงามทางศลิปะเป็นอย่างยงิ ประกอบดว้ยกลุม่บันได 5 ชนั ซงึรายลอ้มดว้ยสวนดอกไมแ้ละรูปปันมากมาย
ซงึเป็นสว่นเชอืมตอ่ไปยังพพิธิภัณฑศ์ลิปะสมัยใหม่ โรงละครโอเปร่า และอนุสาวรียอ์สิรภาพ



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL YEREVAN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี10
เยเรวาน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถาน Armenian Alphabet Monument หรือทชีาวอารเ์มเนียนเรียกกันวา่ The Letter Park
สถานทซีงึสรา้งขนึเพอืรําลกึแก ่Mesrop Mashtots บดิาผูป้ระดษิฐตั์วอักษรและคดิคน้ภาษาอารเ์มเนีย
ประกอบดว้ยรูปปันกลุม่ตัวอักษรภาษาอารเ์มเนียนจํานวน 39 ตัวอักษร สรา้งขนึใกลส้ถานทลีว่งลับของทา่น โดยสถาปนกิชาวอารเ์มเนีย นาม
J.Torosyan เมอืปี ค.ศ.2005 เพอืเฉลมิฉลองการครบรอบ 1,600 ปี ทมีกีารใชภ้าษาอารเ์มเนียขนึ
อสิระใหท้า่นถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานกับฉากหลังภเูขา Aragats อันสวยงาม ซงึประกอบดว้ยยอดเขาทัง 4 แหง่อารเ์มเนีย ทมีรีะดับความสงูถงึ
4,090 เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล 

นําทา่นชม อาราม Saghmosavank (Monastery of the Psalms) อารามยุคศตวรรษท ี13
อกีหนงึแลนดม์ารค์ทมีชีอืเสยีงของประเทศอารเ์มเนียทสีรา้งขนึดว้ยหนิ ตังอยู่ในหบุเขา Ashtarak
ในอดตีเคยถูกใชเ้ป็นสถานศกึษาสําหรับชนพนืเมอืงทอ้งถนิทอีาศัยอยู่บรเิวณแถบนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่กอรว์ริาบ (Khor Virap) (ระยะทาง 60กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) สํานักสงฆโ์บราณ ตังอยู่ทางบนทรีาบอารารัท
(Ararat Plain) ทางตอนใตข้องกรุงเยเรวาน ใกลก้ับชายแดนประเทศตรุกี
ครังหนงึเคยถูกใชเ้ป็นสถานทจีองจํานักบญุเกรกอรีบคุคลสําคัญในประวัตศิาสตร ์ผูเ้ป็นแกนนําในการชกัชวนชาวอารเ์มเนียใหเ้ปลยีนจากลัทธิ
Paganism มานับถอืศาสนาครสิต ์ทําใหป้ระเทศอารเ์มเนียเปลยีนศาสนาประจําชาตเิป็นศาสนาครสิตตั์งแตปี่ ค.ศ.301 จวบจนปัจจบัุน
นักบญุเกรกอรีถูกจองจําทนีีถงึระยะเวลา 13 ปี ดว้ยคําสงัของกษัตรยิท์ริเิดสท ี3 แหง่ประเทศอารเ์มเนีย ซงึโบสถแ์หง่นีถูกสรา้งขนึครังแรกชว่งปี
ค.ศ.642 และตอ่มาไดเ้ปลยีนเป็นสํานักสงฆเ์มอืปี ค.ศ.1662 และเสร็จสนิการกอ่สรา้งเมอืปลายศตวรรษท ี17
อารามแหง่นีมคีวามโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม ประกอบดว้ยพนืหลังทเีป็นแนวเทอืกเขาอารารัท
ซงึประกอบดว้ยภเูขาสองลกูทปีกคลมุดว้ยหมิะบนสว่นยอดตลอดทังปี ดว้ยความสงูท ี5,137 และ 3,896 เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล
ทําใหส้ถานทแีหง่นีเป็นหนงึในแหลง่ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของประเทศอารเ์มเนีย 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเยเรวาน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

20.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวารน์อท (EVN) เพอืเตรียมเช็คอนิ

วนัท ี11
กรุงเทพฯ

02.45 น.
ออกเดนิทางจาก กรุงเยเรวาน (EVN) สู ่สนามบนิโดฮา (DOH) ประเทศกาตาร ์โดย เทยีวบนิ QR286 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3ชวัโมง)
สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครืองดมืระหวา่งเทยีวบนิ

04.45 น.
เดนิทางมาถงึ สนามบนิโดฮา เพอืแวะเปลยีนเครืองเทยีวบนิ QR832

07.05 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีQR832 ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชวัโมง (สายการบนิฯ มบีรกิารอาหารและเครืองดมืระหวา่งเทยีวบนิ)



17.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์าเซอรไ์บจาน อารเ์มเนยี จอรเ์จยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี17 กันยายน 2562 เวลา 11:49 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์าเซอรไ์บจาน อารเ์มเนยี จอรเ์จยี

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก. กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ QR (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 30 ก.ก./ท่าน)

• เทยีวบนิภายในไดน้ ้าํหนัก 20 กก. จํานวน 1 ใบเท่านัน

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานท ,ี คา่วซีา่อารเ์มเนยีและอารเ์ซอรไ์บจาน

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

•  คา่ทปิไกดไ์ทย, ไกดท์อ้งถนิ และคนขบัรถ ทา่นละ 66 USD = 2,200 บาท (เรยีกเกบ็จากยอดเตม็ในอนิวอยซ)์

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า เพอืป้องกนัการสญูหาย ท่านควรดแูลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท -์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• งวดท  ี1: สาํรองทนัีงจ่าย 35,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัมกีารยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2: ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่4-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการนาํเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม***



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน
กอ่นการเดนิทาง(หากจํานวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ท่าน ราคาทัวร ์เพมิท่านละ 3,000 บาท)

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

•  กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )



เอกสารประกอบการขอวซีา่

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

• หนังสอืเดนิทาง ทมีอีายไุมต่าํกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้เหลอืมากกวา่ 6 หนา้

• สาํเนาบัตรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้น 2 ชุด

• รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. หรอื 1.5 x 2 นวิ จํานวน 4 รปู พนืฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพนืสขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพนืเป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้
หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน.สถานทูตมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทเีคยได)้
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