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อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 10 วัน 7 คืน 
สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 

ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  
        โดยสายการบนิ  Emirates Airlines (EK) 

บากู-โกบุสตาน-Mud Volcano-เชคี-ลาโกเดกี-ทบลิิซ่ี-อุพลิสชิเค่ 
มทิสเคต้า-อนานูริ-คาซเบกี-ฮักห์พาร์ท-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-กอวิราบ 
เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศทีม่สีถานทีข่ึ้นทะเบยีน

มรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาโคลน ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden 
เทีย่วประเทศจอร์เจีย ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine น่ังรถจ๊ีป 

4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน  
ชมวหิารเก่าแก่ทีเ่มอืงเกกฮาร์ด และวหิารกอวิราบ พร้อมเทีย่วกรุงเยเรวาน 

อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์ พร้อมชิมไวน์รสเลิศ 
บรษิทัฯ ขอน าท่านเดนิทางท่องเทีย่วประเทศอาเซอรไ์บจาน ทีอ่ดตีเคยเป็นส่วนหนึง่ของรสัเซยีแต่ปัจจุบนัไดแ้ยกตวั

ออกมา น าท่านสมัผสัอารยธรรมนบัพนัปี ตะลงึความงามทางธรรมชาตขิองดนิแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซสั ณ ประเทศจอรเ์จยี  

Caucasus Wonder 10 D 
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และท่องเทีย่วประเทศอารเ์มเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ ัน้พรมแดนระหวา่งยุโรปและ
เอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิรา่น มมีรดกทางวฒันธรรมทีเ่กา่แก ่เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอา
ครสิต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมโีบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยู่ชายฝัง่ทางใตข้องคาบสมทุรเลก็ ๆ ทีย่ืน่ออกไปในทะเล

แคสเปียนชือ่อบัชริอน Abseron ประกอบดว้ยพื้นที ่3 สว่น คอื ยา่นเมอืงเก่า ตวัเมอืงปัจจุบนั และตวัเมอืงที ่
สรา้งขึน้ในสมยัโซเวยีตซึง่ฉายาของกรงุบากูกค็อื “ดไูบแห่งเอเชยีกลาง” 

โกบสุตาน ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบาก ูเป็นบรเิวณทีม่ชีือ่เสยีงมากทีสุ่ด เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีารแกะสลกั
ภาพบนหนิของมนุษย์ทีง่ดงาม เป็นทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรส์ าคญัอกีทีห่นึ่งของอาเซอรไ์บจาน  
 และมภีเูขาโคลนทีม่รีปูรา่งเหมอืนภเูขาไฟซึง่มโีคลนสีด าพลุ่งขึน้มาตลอดเวลา  

เชกี ตัง้อยู่ในบรเิวณเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่และอยู่ตดิกบัจอรเ์จยี เมอืงแห่งนี้เป็นพื้นทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยภเูขา ชอ่งเขาที ่
แคบพรอ้มทัง้มลี าธารน ้าไหลและป่าเขาทีเ่ขยีวชอุ่มทีชุ่ม่ชืน้ไปดว้ยน ้า มนี ้าทีผ่ดุขึน้มาจากพื้นดนิมากมายจงึท า
ใหเ้กดิบรรยากาศและน ้าตกทีส่วยงาม และนอกจากนัน้ยงัมบีอ่น ้ าแรท่ีใ่สสะอาด 

ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมที ่
สวยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้าครูาหรอืเรยีกวา่แมน่ ้ามติควารี 

คาซเบกี คาซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นเมอืงสเตพานท์สมนิดา้ ตัง้อยู่บนความสงูจากระดบัน ้าทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึ -5องศาเซลเซยีสเลย
ทเีดยีว นอกจากนี้ยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ของโบสถ์เกอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโดง่ดงั 

อนานูริ ทีต่ ัง้ของป้อมอนานูร ีสถานทีก่อ่สรา้งอนัเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้าอรกัว ีทีถู่กสรา้งขึน้ใหเ้ป็น
ป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงาม 

มิทสเคต้า เมอืงศนูย์กลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกวา่ 3,000 ปี 
อพุลิสชิเค่  เมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีกอ่น ชว่ง500 

ปีกอ่นครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 
เยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนีย ประเทศทีไ่ม่มทีางออกสูท่ะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ ัน้พรมแดน

ระหวา่งยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิรา่น มมีรดกทางวฒันธรรมที ่
เกา่แก ่เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอาครสิต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมี
โบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 

เกกฮารด์ สถานทีต่ ัง้ของวหิารเกกฮาร์ด ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวหิารทีส่รา้ง
อยู่ท่ามกลางเทอืกเขา สรา้งในสมยัศตวรรษที1่2-13 โดยการสลกัผาหนิลกึเขา้ไปจนกลายเป็นวหิารในโพรงถ ้า
อนัยิง่ใหญ่อลงัการ 

กอรวิ์ราบ เมอืงทีต่ ัง้ของอารามสงฆโ์บราณ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องกรงุเยเรวาน ใกลก้บัชายแดนประเทศตุรก ีทีค่ร ัง้หนึง่เคย
ถูกใชเ้ป็นสถานทีจ่องจ านกับญุเกรกอรีบุ่คคลส าคญัในประวตัศิาสตร ์ มคีวามโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ
อนัสวยงาม 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 3-12 ก.ค./ 17-26 ก.ค./ 7-16 ส.ค./ 14-23 ส.ค.2563 
28 ส.ค.- 06 ก.ย./18-27 ก.ย. / 25 ก.ย.- 04 ต.ค.2563 
9-18 ต.ค. / 16-25 ต.ค./23 ต.ค.-01 พ.ย.2563 
6-15 พ.ย. / 11-20 พ.ย. / 18-27 พ.ย.2563 
 
 
 
 

ปรับราคาและเง่ือนไข
ทัวร์ทัวร์!!! 

Update 08Jun2020 



Caucasus Wonder Azerbaijan-Georgia-Armenia 10D7N/ EK (coach) on Jul- Nov 2020 -ปรบัราคาและแกเ้งือ่นไขทวัร ์update 08 Jun 2020    3 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู   
22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines  

เคาน์เตอร ์ T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครื่อง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการท่ีมีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ- ดไูบ(สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์)- บาก ู(อาเซอรไ์บจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรปูกบั  
หอคอย Maiden Tower-บาก ู

01.05 น.  ออกจำกเดินทำงจำกกรงุเทพฯ โดยสำยกำรบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-385 
05.00 น.  เดินทำงถึงสนำมบินดไูบ นครดไูบ ประเทศำหรฐัอำหรบัเอมิเรตส์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง (ดไูบเวลำ

 ช้ำกวำ่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 
08.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่กรงุบำก ู (อำเซอรไ์บจำน) โดย Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2198 
11.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติกรงุบำก ูประเทศอำเซอร์ไบจำน หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ  
กลำงวนั    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมือง  
บ่ำย น ำท่ำนชมย่านเมืองเก่าบาก ูBaku Old City ทีเ่รยีกวำ่ย่ำนอเิซรเีซเคอร ์Icheri Shekher หรอืย่ำนเมอืงเกำ่ 

ซึง่เป็นย่ำนทีม่โีบรำณสถำนเกำ่แกท่ีส่ ำคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบำกทูีไ่มเ่หมอืนกบัทีแ่ห่งใดๆ เมอืงที่
ถกูสรำ้งขึน้โดยมกี ำแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก ำแพงจะมกีำรสรำ้งเป็นป้อมหอคอยซึง่มทีัง้หมด 25 แห่ง และมี
ประตูทำงเขำ้ออกถงึ 5 แห่ง สถำนทีแ่ห่งนี้ถูกสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่12 โดยกษตัรยิ์แห่งรำชวงศช์วีำน และ
ภำยในเป็นคอมเพลก็ซ์มสีถำนทีส่ ำคญัภำยในหลำยแห่ง อำท ิพระราชวงัแห่งและสสุานแห่ง Shirvanshahs 
Dynasty Palace and Tomb  พระรำชวงัแห่งรำชวงศเ์ชอรว์ำน สถำนทีพ่ ำนกัของกษตัรยิ์แห่งรำชวงศเ์ชอรว์ำน
ผูซ้ึง่ครองรำชย์มำอย่ำงยำวนำน ในชว่งศตวรรษที ่14-17  สเุหรำ่และเสำหอคอยมนิำเรต์ หอ้งอำบน ้ำและทีพ่กั
ของกองคำรำวำน หรอืคำรำวำนซำรำย Caravanserai ทีพ่กัแรมของกองคำรำวำนในยุคคำ้ขำยแห่งเสน้ทำง
สำยไหม  และทีส่ ำคญัคอืหอคอยพรมจนัทร ์หรอื Maiden Tower ซึง่ต่อมำไดร้บัใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จำกองคก์ำรยูเนสโก UNESCO และถูกยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในไขม่กุทำงสถำปัตยกรรมแห่งอำเซอร์ไบจำน    
น ำท่ำนแวะชมภำยนอกและถ่ำยรปูกบัหอคอยไมเดน้หรอืหอคอยพรมจนัทร ์ Maiden Tower หอคอยซึง่ถอืวำ่
เป็นสว่นทีเ่ก่ำแกข่องเมอืงบำก ูสรำ้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 และถูกลอ้มรอบดว้ยหอ้งอำบน ้ำโบรำณในยุคอดตี  
จำกนัน้น ำท่ำนสูบ่ากบูลูเลอวารด์ Baku Boulevard ทำงเดนิรมิทะเลแคสเปียนทีม่ปีระวตัยิำวนำนนบัรอ้ยปี 
สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1909 และไดช้ือ่วำ่เป็นหนึ่งในทำงเดนิเลยีบทะเลทีย่ำวทีส่ดุ ซึง่ทะเลแคสเปียนเป็นทะเลปิด
ขนำดใหญ่ ทีน่อกจำกจะไดช้ือ่ว่ำเป็นทะเลปิดแลว้ ยงัไดช้ือ่ว่ำเป็นทะเลสำบทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอีกดว้ย ใหท้่ำน
เดนิเล่นถ่ำยรปูววิทีม่ตีกึ Flame Tower เป็นฉำกหลงัอนัสวยงำม  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจีน 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

วนัทีส่าม บาก-ูโกบสุตาน-Rock Painting Open Air Museum- ภเูขาโคลน-เชกี-พระราชวงัข่านเชกี 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองโกบสุตาน Gobustan ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบำก ูเป็นบรเิวณทีม่อีุทยำน
ทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีสุ่ด น ำท่ำนชมพิพิธภณัฑ์ Rock Painting Open-Air Museum ชมควำมสวยงำมของหนิ
ภเูขำทีม่กีำรแกะสลกัภำพทีเ่ป็นรูปต่ำงๆ ณ ซึง่ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เชน่ ภำพ
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กำรล่ำสตัว ์รูปคนเตน้ร ำ เรอื หมูด่ำวและสตัวต์่ำงๆ เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่กีำรแกะสลกัภำพบนหนิของมนุษย์
ทีง่ดงำม เป็นทีท่่องเทีย่วทำงประวตัศิำสตรส์ ำคญัอีกทีห่นึ่งของอำเซอรไ์บจำน เพรำะเคยเป็นสถำนทีท่ีม่นุษย์
ยุคหนิตัง้รกรำกไวเ้มือ่ประมำณ 30,000 ปีทีแ่ลว้ ภำยในอุทยำนมหีนิสลกักว่ำ 6,000 ชิน้ มอีำยุรำว 5,000 - 
30,000 ปี รวมทัง้ถ ้ำทีพ่กัอำศยัและหลุมศพของมนุษย์ในยุคหนิเกำ่จนถงึยุคกลำง น ำท่ำนชมภเูขาโคลนหรือ 
Mud Volcano ทีม่รีปูรำ่งเหมอืนภเูขำไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุ่งขึน้มำ นกัธรณีวทิยำไดเ้รยีกสิง่ทีเ่กดิขึน้วำ่กำร
พลุ่งของก๊ำซ Gas- Oil Volcanoes จนกลำยเป็น Mud Volcano นัน่เอง   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเชกี Sheki ผำ่นชมควำมสวยงำมของเมอืงเชกทีีม่ธีรรมชำตทิีส่วยงำม ซึง่อดตีเมอืงนี้

เคยเป็นเมอืงใหญ่เมอืงหนึ่งในยุคของรฐัอลับำเนียนในรำวศตวรรษที ่1 ท ำใหม้โีบรำณสถำนหลงเหลอืใหเ้หน็
อยู่เป็นจ ำนวนมำก นอกจำกนัน้เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในกำรแกะสลกัไม ้ทีม่กีำรคำ้ขำยเกีย่วกบัเสน้ทำงสำย
ไหมในอดตี (ใชเ้วลำเดนิทำง 4 ชัว่โมง) น ำท่ำนแวะชมพระราชวงัข่านเชกี Sheki Khan Palace สรำ้งเสรจ็
ในปี 1762 โดยมหูะหมดั ฮสัซนั ขำ่น ผูค้รองดนิแดนในขณะนัน้ ตวัพระรำชวงัสวยงำมทัง้ภำยในและภำยนอก 
โดยภำยในมภีำพวำดลวดลำยตำมผนงัและเพดำนสวยงำมแตกต่ำงกนัไปในแต่ละหอ้งตกแต่งดว้ยกระเบือ้ง
หลำกส ีทัง้สนี ้ำเงนิเขม้ สฟ้ีำครำม สเีหลอืง ตำมรปูทรงเรขำคณิตแบบอสิลำม สว่นภำยนอกมำพรอ้มน ้ำพุ 
สระน ้ำ และกำรจดัสวนอนัหรหูรำ ทัง้ยงัสำมำรถมองเหน็ทวิทศัน์อนังดงำมของเมอืงเชค ีซึง่ตัง้อยู่ในบรเิวณ
เทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ อุดมไปดว้ยภเูขำ ล ำธำรน ้ำไหล น ้ำตก และป่ำเขำอนัเขยีวชอุ่ม 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรพืน้เมือง 
  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่ เชกี- ลาโกเดกิ-ทบิลิซี-่โบสถท์รินิต้ี-นัง่กระเช้า-ป้อมนาริกาลา-โบสถเ์มเตคีห-์สะพานสนัติภาพ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองลาโกเดกิ Lagodekhi เมอืงทีเ่ป็นพรมแดนของประเทศจอรเ์จยีกบั
อำเซอรไ์บจำน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืงทีเ่มอืงลำโกห์
เดก ิLagodekhi  (หมายเหต:ุ เน่ืองจากกฎของกองตรวจคนเข้าเมืองรถโค้ชน าเท่ียวของอาเซอรไ์บจาน
น าส่งท่านท่ีด่านข้ามพรมแดนและ รถโค้ชจากจอรเ์จียรอรบัท่านหลงัจากข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศเรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงในส่วนของกระเป๋าเดินทางผูเ้ดินทางจ าเป็นต้องขนกระเป๋าและถือสมัภาระ
ด้วยตนเอง เพ่ือเดินข้ามจากฝัง่ประเทศอาเซอรไ์บจานเพ่ือไปฝัง่ประเทศจอรเ์จีย)  หลงัผา่นข ัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุทบิลิซี Tbilisi เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่ ี
ความส าคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของ
จอรเ์จยี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น ำท่ำนชมโบสถท์รีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วหิำรศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัวำ่ Sameba เป็นโบสถ์

หลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรำ้งขึน้ระหวำ่งปี 1995 ถงึ ปี 
2004 และเป็นวหิำรทีส่งูทีส่ดุ อนัดบัที ่3 ของโบสถ์ออรโ์ธด๊อกในโลก จำกนัน้น ำท่ำนนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable 
Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรำ้งขึ้นครัง้แรกชว่งครสิต์วรรษที ่4 ในรูปแบบของชู
รสิ ทซเิค อนัหมำยถงึรปูแบบทีไ่ม่มคีวำมสม ่ำเสมอกนั และต่อมำในรำวศตวรรษที ่7 สมยัของรำชวงศอ์ูมยัยำด
ไดม้กีำรกอ่สรำ้งสว่นต่อขยำยออกไปอกี ซึง่ต่อมำในสมยัของกษตัรยิ์เดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีำรสรำ้ง
เพิม่เตมิ และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขำ้มำยึดครอง กไ็ดเ้รยีกชือ่ป้อมแห่งนี้วำ่นำรนิกำลำ Narin Qala ซึง่มคีวำม
หมำยถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบำงส่วนไดพ้งัทลำยลงเพรำะวำ่เกดิแผน่ดนิไหวและถูกรือ้ท ำลำยไป 
จำกนัน้น ำท่ำนเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท ำใหท้่ำนไดพ้บเหน็ควำม
สวยงำมและสสีนัของอำคำรบำ้นเรอืนทีเ่ป็นสถำปัตยกรรมอนัโดดเดน่โดยผสมผสำนกนัระหว่ำงศลิปะของ
เปอรเ์ซยีและยุโรป ท ำใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว  
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น ำท่ำนแวะชมโบสถเ์มเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ทีม่ปีระวตัศิำสตรอ์ยู่คูบ่ำ้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่
บรเิวณรมิหน้ำผำของแมน่ ้ำมทวำร ีเป็นโบสถ์หนึ่งทีส่รำ้งอยู่ในบรเิวณทีม่ปีระชำกรอำศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณี
โบรำณทีม่มีำแต่ก่อน กษตัรยิ์วำคตงั ที ่1 แห่งจอรก์ำซำล ีไดส้รำ้งป้อมและโบสถ์ไวท้ีบ่รเิวณนี้ ต่อมำในปี ค.ศ.
1278-1284 ไดม้กีำรสรำ้งขยำยโดยกษตัรยิ์ เซน็ต์ เดมทิรอีสั ที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็นสญัลกัษณ์ของโบสถ์ในนิกำย
ออรโ์ธด๊อก ต่อมำไดถู้กท ำลำยและไดม้กีำรกอ่สรำ้งขึน้อกีหลำยครัง้ จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุก
ท ำลำยและกไ็ดส้รำ้งขึน้ใหมอ่ีกคร ัง้  และน ำท่ำนแวะถ่ายรปูกบัโรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่ำน
โซโลลำก ีซึง่ทีน่ี่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัในเรือ่งบอ่น ้ำรอ้นก ำมะถนัธรรมชำต ิจำกนัน้น ำท่ำนถ่ายรปูกบัสะพาน
สนัติภาพ The Bridge of Peace สะพำนควำมยำว 150 เมตรซึ่งเชือ่มระหวำ่งตวัเมอืงเกำ่และเมอืงใหม ่เปิด
ใชง้ำนครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จดัว่ำเป็นงำนสถำปัตยกรรมยุคใหมท่ีส่วยงำมชิน้หนึ่งซึง่พำดผ่ำนแมน่ ้ำครูำ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองพร้อมชมโชว์ 
  จากนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า ทบิลิซี-่อนานูริ-กดูาอรีู-Memorial of Friendship - คาซเบกี-ทบิลิซี 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนออกเดนิทำงไปตำมทำงหลวงทีส่ ำคญัซึง่เป็นเสน้ทำงส ำหรบัใชใ้นดำ้นกำรทหำรทีเ่รยีกว่ำ 
Georgian Military Highway ทีส่รำ้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของสหภำพโซเวยีต เป็น
ถนนเสน้ทำงเดยีวทีจ่ะน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวำมยำวประมำณ
1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่ำงรสัเซยีและจอรเ์จยี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  
น ำท่ำนชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถำนทีอ่นัเก่ำแกม่กี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้ำอรกัว ีเป็น
ป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถ่กูสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่
ตัง้ตระหงำ่นท่ำมกลำงธรรมชำตอินังดงำม จำกป้อมนี้เองท ำใหเ้หน็ภำพทวิทศัน์อนัสวยงำมของเบือ้งล่ำงและ
อ่ำงเกบ็น ้ำซนิวำล ี จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มืองกดูาอรูี Gudauri  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงส ำหรบั
สกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณทีร่ำบเชงิเขำของเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเล
ประมำณ 2,100 เมตร สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผอ่นเล่นสกขีองชำวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมำเล่นในเดอืน
ธนัวำคมจนถงึเดอืนเมษำยน จำกนัน้น ำท่ำนแวะถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรืออีกช่ือคือ 
Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถำนทีส่รำ้งขึน้มำในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บง่
บอกถงึควำมสมัพนัธ์อนัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถำนนี้ต ัง้อยู่บน Devil’s Valley  
ระหวำ่งเมอืงกูดำอูรแิละคำซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถำนขนำดใหญ่ที่มคีวำมสวยงำมมำก ภำยในมกีำรวำดภำพ
ประวตัศิำสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยควำมทีอ่นุสรณ์สถำนแห่งนี้ต ัง้เดน่เป็นสงำ่อยู่บน
หุบเขำทีม่คีวำมสวยงำมของเทอืกเขำคอเคซสั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนำมเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่

คำซเบกีเ้ป็นชือ่เมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) ตัง้อยู่บนควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเล
ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึลบ 5 องศำเซลเซยีส
เลยทเีดยีว  จำกนัน้น ำท่ำนเปลีย่นเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี้ Gergeti 
Trinity Church ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัว่ำทสมนิดำซำมบีำ Tsminda 
Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีกทีน่ิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถำนทีแ่ห่งนี้ต ัง้อยู่รมิฝัง่ขวำของแมน่ ้ำชคเฮร ีอยู่บน
เทอืกเขำของคำซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึน้อยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะถกูปิด
กัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็น
อปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั)   
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จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) ระหวำ่งทำงใหท้่ำนได้
ชมทศันียภำพสองขำ้งทำง หรอืพกัผอ่นตำมอธัยำศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่า  
 

วนัทีห่ก ทบิลิซี-่ อพุลิสชิเค่-มิทสเคต้า-ชิมไวน์รสเลิศ-The Chronicle of Georgia- ช้อปป้ิง East Point 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูน่ ำท่ำนเดนิทำงสู่อพุลิสชิเค่  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  

น ำท่ำนชมเมืองถ า้อพุลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมอืงถ ้ำเก่ำแกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐำนกำร
ตัง้ถิน่ฐำนในดนิแดนแถบนี้กนัมำนำนแลว้กว่ำ 3000 ปีกอ่น ช่วง500 ปีกอ่นครสิตกำล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้
เป็นศนูย์กลำงทำงศำสนำแ ละวฒันธรรม และมคีวำมเจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 -11 กอ่นจะถูก
รกุรำนโดยชำวมองโกลในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรำ้งไป ท่ำนจะไดพ้บกบัศำสน
สถำนทีม่หีอ้งโถงขนำดใหญ่ทีช่ำวเพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิชูำไฟ เป็นลทัธขิองคน
ในแถบนี้กอ่นทีศ่ำสนำครสิต์จะเขำ้เมือ่ 1700 ปีกอ่น และยงัมหีอ้งต่ำงๆ ซึง่คำดว่ำเป็นโบสถ์เก่ำแกข่องชำว
ครสิต์ ทีส่รำ้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่9   จำกนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้ำ Mtskheta  ศนูย์กลำง
ทำงศำสนำของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กำ่แก่ทีส่ดุของจอรเ์จยีอำยุกว่ำ 3,000 ปี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 
ชัว่โมง) จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงมทิสเคต้ำทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอำณำจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นรำชอำณำจกัรเก่ำ
ของจอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี กอ่นครสิตกำล 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น ำท่ำนชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิำรในรปูแบบของครสิต์ศำสนำนิกำยออรโ์ธดอกทีถู่กสรำ้ง

ขึน้ในรำวศตวรรษที ่6 วหิำรแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภเูขำทีม่แีมน่ ้ำสองสำยไหลมำบรรจบกนั คอื แมน่ ้ำมคิวำร ีและ
แมน่ ้ำอรกัว ีซึง่ถดัจำกเมอืงมทิสเคตำ้ไปยงับรเิวณทีก่วำ้งใหญ่ซึ่งในอดตีเคยเป็นอำณำจกัรของไอบเีรยี 
จำกนัน้น ำท่ำนชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รำ้งรำวศตวรรษที ่11 ถอืเป็น
ศนูย์กลำงทำงศำสนำที่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรำ้งขึน้โดยสถำปนิกชำวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนำด
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูย์กลำงทีท่ ำใหช้ำวจอรเ์จยีเปลีย่นควำมเชือ่และหนัมำนบัถอื
ศำสนำครสิต์ และใหศ้ำสนำครสิต์มำเป็นศำสนำประจ ำชำตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรำ้ง
ยุคโบรำณทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภำยในมภีำพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่ำงงดงำม และน ำท่ำนชม
และชิมไวน์ Wine Tasting ไวน์ท้องถ่ินท่ีมีช่ือเสียงท่ีเมืองมิทสเคต้า จำกนัน้น ำท่ำนชมอนุสาวรียแ์ห่ง
จอรเ์จีย The Chronicle of Georgia หรอืแท่งหนิสดีำแกะสลกัขนำดใหญ่ยกัษ์ บนแท่นหนิจะแกะสลกั
ออกมำเป็นรปูต่ำงๆ และบอกเล่ำเรือ่งรำวของประเทศจอรเ์จยีในอดตี สรำ้งขึน้โดย ซุรำป สถำปนิกชือ่ดงั เริม่
สรำ้งขึน้เมือ่ปี 1985 ประกอบไปดว้ยแท่งเสำ 16 แท่ง แต่ละแทง่สงู 35 เมตร โดยทีแ่ต่ละเสำจะแบง่บอกเล่ำ
เรือ่งรำวออกเป็น 3 สว่น คอื ล่ำงสุดเกีย่วกบัพระคมัภรี ์สว่นกลำง คอื เรือ่งของชนชัน้สงูในจอรเ์จยี และ
สว่นบนจะเล่ำเกีย่วกบัเหตุกำรณ์สำคญัของประเทศ  และน ำท่ำนชอ้ปป้ิงที่ East Point หำ้งสรรพสนิคำ้ทีใ่หญ่
ทีส่ดุของจอรเ์จยีแหลง่รวมสนิคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำในรำคำพเิศษ อำท ิZara, Aldo, Paul Smith, Nike, 
Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, 
Amore,Calzedonia, Ecco, G-Shock, GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, 
Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New Balance, Levi’s เป็นตน้  
**เพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้ำอิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั**  

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จด็ ทบิลิซี-่ซาดาโคล-ฮกัหพ์าท-เซวาน-เยเรวาน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
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 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองซาดาโคล Sadakhlo ทีอ่ยู่ทำงดำ้นใตซ้ึง่เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยู่ตดิกบั
อำรเ์มเนีย ตลอดเสน้ทำงท่ำนจะไดช้มววิทวิทศัน์และธรรมชำตอินัสวยของเทอืกเขำคอเคซสัน้อยทีอ่ยู่ระหวำ่ง
อำรเ์มเนียและอำรเ์ซอรไ์บจำน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศสู่ประเทศอำรเ์มเนีย ท่ีจดุผำ่นแดน Bagratashen Customs Point (หมายเหต:ุ เน่ืองจากกฎ
ของกองตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนของกระเป๋าเดินทางผูเ้ดินทางจ าเป็นต้องขนกระเป๋าและถือสมัภาระ
ด้วยตนเอง เพ่ือเดินผา่นด่านตรวจคนเข้าเมืองจากฝัง่ประเทศจอรเ์จีย เพื่อข้ามด่านไปยงัประเทศ
อารเ์มเนีย)   หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  น ำท่ำนเดนิทำงสู่
เมืองฮกัห์พาท Haghpat (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมอารามฮกัห์พาท Haghpat 
Monastery ซึง่ถอืไดเ้ป็นผลงำนชิน้เอกของทำงดำ้นศำสนำและทำงดำ้นสถำปัตยกรรมในกำรกอ่สรำ้งในยุค
กลำง ถูกสรำ้งขึน้โดย Saint Nishan ในรำวศตวรรษที ่10 ซึง่อยู่ในระกำรขึน้ครองรำชย์ของกษตัรยิ์อะบำส ที ่1 
อดตีเป็นเพยีงตวัโบสถ์เลก็ๆ ของนกับญุนิชำนทีถู่กสรำ้งขึน้ชว่งปีค.ศ.967ต่อมำกไ็ดถู้กสรำ้งขยำยใหใ้หญ่โตขึน้
และมกีำรตกแต่งดว้ยสถำปัตยกรรมทีส่วยงำมแบบอำรเ์มเนียน และไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของโลกใน
ปีค.ศ.1996  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเซวาน Sevan (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสำบเซวำน 

ซึง่เป็นทะเลสำบน ้ำจืดและทะเลปิดในประเทศอำรเ์มเนีย จำกนัน้น าท่านแวะชมความสวยงามของทะเลสาบ
เซวาน รอบๆทะเลสำบเตม็ไปดว้ยสถำนทีพ่กัผอ่นรวมทัง้รสีอรท์ทีส่รำ้งรอตอ้นรบันกัท่องเทีย่ว เดมิเมอืงนี้เป็น
หมูบ่ำ้นพกัอำศยัของชำวรสัเซยีทีม่ชี ือ่ว่ำเยเลนอฟกำ้ จนถงึปีค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลีย่นชือ่เป็นเซวำนตำมชือ่
ของทะเลสำบ  จำกนัน้น ำท่ำนชมอารามเซวาน Sevan Monastery หรอืมชีือ่เรยีกวำ่เซวำนำแว๊งค ์
Sevanavank ซึง่ค ำวำ่แว๊งคเ์ป็นภำษำอำร์เมเนีย มคีวำมหมำยว่ำ โบสถ์วหิำร สถำนทีแ่ห่งนี้ต ัง้อยู่บรเิวณ
แหลมทีอ่ยู่ทำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝัง่ทะเบสำบเซวำน ถูกสรำ้งขึน้ในปีค.ศ.874 โดยเจำ้หญงิมำเรยีม 
ซึง่เป็นธดิำของกษตัรยิ์อะช๊อต ที ่1 ซึง่อยู่ในชว่งของกำรต่อสูก้บัพวกอำหรบัที่ปกครองดนิแดนแห่งนี้ 

 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสูก่รงุเยเรวาน Yerevan เมอืงหลวงของประเทศอำรเ์มเนีย (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ช ัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

วนัทีแ่ปด เยเรวาน-เกกฮารด์-การนี์-่กอรวิ์ราบ-เยเรวาน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเกกฮารด์ Geghard (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  

น ำท่ำนชมวิหารเกกฮารด์ Geghard Monastery ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในควำมสวยงำมของอำรเ์มเนียเพรำะเป็น
วหิำรทีส่รำ้งอยู่ท่ำมกลำงเทอืกเขำทีส่วยงำมและยงัมสีว่นทีส่รำ้งโดยกำรตดัหนิเขำ้ไปในภเูขำอีกดว้ยแมต้วั
อำคำรของวหิำรเกกฮำรด์นี้ถูกสรำ้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่12-13 แต่ส ำนกัสงฆ์โบรำณแห่งนี้ ไดถู้กกอ่ตัง้
ขึน้ตัง้แต่เมือ่รำวศตวรรษที ่4 อสิระใหท้่ำนชมสว่นของหอ้งโถงของตวัโบสถ์ทีม่กีำรตดัหนิสรำ้งเป็นโดมแกะสลกั
อย่ำงสวยงำมทีถู่กตกแต่งดว้ยควำมศรทัธำในศำสนำครสิต์วหิำรทีส่รำ้งโดยกำรตดัหนิใหก้ลำยเป็นหอ้งโถงและ
ไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 2000 และน ำท่ำนชมวิหารการนี์ Garni Temple ซึง่ในอดตีเมือ่
ประมำณ 1,700 ปีมำแลว้บรเิวณนี้เคยเป็นพระรำชวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิ์อำรเ์มเนียซึง่ในปัจจุบนัยงัคงมี
หลงเหลอือยู่ใหไ้ดเ้หน็สภำพของหอ้งสรงน ้ำ และอำคำรทรงกรกีทีถู่กสรำ้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่1 ตำม
พระรำชประสงคข์องกษตัรยิ์ Tiridates โดยดำ้นขำ้งของวหิำรทรงกรกีนี้มซีำกโบสถ์ครสิต์ทีส่รำ้งขึน้เมือ่
ครสิต์ศตวรรษที ่9 หลงเหลอือยู่ โดยตวัวหิำรกำรน์ี่เคยถูกท ำลำยดว้ยแผน่ดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1679 ส ำหรบั
อำคำรทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนัไดร้บักำรบรูณะใหม่ในสมยัสหภำพโซเวยีต เมือ่ปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซำก
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ปรกัหกัพงัของเก่ำผสมกบัของใหม ่และถงึแมว้ำ่วหิำรจะถูกสรำ้งแบบกรกีแต่ลวดลำยบนตวัอำคำรกส็รำ้งดว้ย
ศลิปะแบบอำร์เมเนียทีไ่มส่ำมำรถหำไดใ้นวหิำรกรกีทัว่ไป  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองกอรวิ์ราบ Khor Virap (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมส านักสงฆ์แห่ง

กอรวิ์ราบ Khor Virap Monastery ส ำนกัสงฆโ์บรำณทีต่ ัง้อยู่ทำงบนทีร่ำบอำรำรทั ทำงตอนใตข้องกรงุ
เยเรวำน ใกล้กบัชำยแดนประเทศตุรก ีคร ัง้หนึ่งเคยถูกใชเ้ป็นสถำนทีจ่องจ ำนกับญุเกรกอรีบุ่คคลส ำคญัใน
ประวตัศิำสตร ์ผูเ้ป็นแกนน ำในกำรชกัชวนชำวอำรเ์มเนียใหเ้ปลี่ยนจำกลทัธ ิPaganism มำนบัถอืศำสนำครสิต์ 
โบสถ์แห่งนี้ถูกสรำ้งขึน้คร ัง้แรกช่วงปี ค.ศ.642 และเสรจ็สิน้กำรก่อสรำ้งเมือ่ปลำยศตวรรษที ่17 มคีวำมโดด
เดน่ดว้ยสถำปัตยกรรมโบรำณอนัสวยงำม ประกอบดว้ยพื้นหลงัทีเ่ป็นแนวเทอืกเขำอำรำรทั ซึง่ประกอบดว้ย
ภเูขำสองลูกทีป่กคลุมดว้ยหมิะบนสว่นยอดตลอดทัง้ปี ดว้ยควำมสงูที ่5,137 และ 3,896 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ำทะเล ท ำใหส้ถำนทีแ่ห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอำรเ์มเนีย  จำกนัน้น ำท่ำน
เดนิทำงกลบัสู่กรงุเยเรวำน   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

วนัทีเ่ก้า เยเรวาน-สนามบิน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนชมกรงุเยเรวำน น ำท่ำนชมจตัรุสัรีพบัลิค Republic Square ผลงำนชิน้เอกของสถำปนิกนำม อเลก็

ซำนเดอร ์ทำมำเนียน บนเนื้อทีก่ว่ำ 30,000 ตำรำงเมตรลอ้มรอบดว้ยกลุ่มอำคำรสไตล์นีโอคลำสสคิอนังดงำม 
ในอดตียุคทีถู่กปกครองโดยสหภำพโซเวยีตเคยใชช้ือ่จตัุรสัเลนนิน หรอื Lenin Square แต่ถูกเปลีย่นชือ่หลงั
ประกำศอสิรภำพเป็นประเทศอำร์เมเนีย น ำท่ำนแวะถ่ายรปูกบั Yerevan Cascade อกีหนึ่งพพิธิภณัฑเ์ปิด
ของเมอืงเยเรวำน ซึง่มคีวำมงดงำมทำงศลิปะเป็นอย่ำงยิง่ ประกอบดว้ยกลุ่มบนัได 5 ชัน้ ซึง่รำยลอ้มดว้ยสวน
ดอกไมแ้ละรปูปัน้มำกมำย ซึง่เป็นสว่นเชือ่มต่อไปยงัพพิธิภณัฑ์ศลิปะสมยัใหม ่โรงละครโอเปรำ่ และอนุสำวรยี์
อสิรภำพ  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูถ่นน  จำกนัน้อสิระใหท้่ำนช้อปป้ิงย่านถนน Tashir Street แหล่งชอ้ปป้ิง
สนิคำ้แบรนดเ์นมและแบรนดท์อ้งถิน่ของกรงุเยเรวำน  
**เพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้ำอิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั** 

 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุเยเรวาน  
19.00 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2207 
22.10 น.  เดินทางถึงสนามบินดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 

วนัทีสิ่บ กรงุเทพฯ 
03.05 น. เดินทางจากสนามบินนครดไูบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-374 

12.05  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 
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รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตกุำรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คำดคิด
หรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ หรือสถำนท่ีใดท่ีไม่สำมำรถเขำ้ชมได้ด้วยสำเหตตุ่ำงๆ หรือสถำนท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  บริษทัฯ ขออนุญำตท ำกำรเปลี่ยนแปลงสถำนท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 
 

หมำยเหต ุ สถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆในอำเซอรไ์บจำนและจอรเ์จียและอำรเ์มเนีย  
อำจจะปิดโดยไม่มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ เช่น 

- อนุสำวรีย,์โบสถแ์ละสถำนท่ีส ำคญั ปิดในวนัส ำคญัทำงศำสนำและหรือแม้แต่สถำนท่ีท่องเท่ียวส ำคญั
อ่ืนๆ อำจจะปิดโดยไม่ได้มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ หรือกำรเขำ้ชมท่ีเป็นแขกของรฐับำลหรือหน่วยงำนของ
รฐับำล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้ำเยีย่มชม อำจจะปิดโดยไม่ได้มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ เป็นต้น 

- เน่ืองจำกประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจำกหลำยเช้ือชำติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลยี  ดงันัน้
อำหำรส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจำกอำหำรยโุรปและเอเชียผสมกนั  และประเทศอำเซอรไ์บจำนเคย
ถกูปกครองทัง้จำกรสัเซีย ชำวอำหรบั ดงันัน้อำหำรจะได้รบัอิทธิพลจำกอำหำรยโุรปและเอเชีย อำจมี
ส่วนผสมของผกัและเคร่ืองเทศ 

- เน่ืองจำกประเทศจอรเ์จียและอำรเ์มเนีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่
ในอดีต ท าให้ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหาร
ต้องใช้ผา้คลุมศรีษะ ดงันัน้กรุณาเตรียมผ้าคลุมศรีษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหาร
จะมีผา้คลุมให้ ส าหรบัประเทศอำเซอรไ์บจำนประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมสุลิม เวลาเข้าชมทัง้มสัยิด โบสถ์
และวิหารต่างๆ ต้องใช้ผา้คลุมศรีษะด้วยเช่นกนั  

- โดยปกติร้ำนอำหำรส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย,อำเซอรไ์บจำนและอำรเ์มเนีย โดยเฉพำะม้ือกลำงวนัอำจจะ
เร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนม้ือค ำ่เรว็ท่ีสดุคือเร่ิมเวลำ 19.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New Normal Tour in Georgia, Azerbaijan, Armenia" (update 31 May 2020) 
1. การท่องเทีย่วและรฐับาลของจอรเ์จยี, อาเซอรไ์บจาน, อารเ์มเนีย จะอพัเดทว่าจะใหป้ระเทศไหนไดร้บัอนุญาตเขา้
ประเทศไดก่้อน 
2.การเขา้ประเทศจอรเ์จยี, อาเซอรไ์บจาน, อารเ์มเนีย นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งมผีลตรวจ Covide-19 (PCR Test) ซึง่
จะตอ้งตรวจก่อนเดนิทางไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง  
3.การเขา้โรงแรมหรอืรา้นอาหาร สถานทีท่่องเทีย่วหรอืสถานทีส่ าคญัๆ ตอ้งสวมหน้ากากอนามยัทุกครัง้ 
4.บนรถบสัส าหรบับรกิารนักท่องเทีย่วจะรองรบันักท่องเทีย่วเพยีง 50% ของจ านวนทีน่ัง่บนรถเท่านัน้ เพือ่เวน้
ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) เช่นรถโคช้ขนาด 40 ทีน่ัง่ อนุญาตใหน้ัง่ไดแ้ค ่20 คน เป็นตน้ 
โดยนักท่องเทีย่วทุกคนตอ้งนัง่ตดิหน้าต่าง เพือ่เวน้ระยะห่างต่อกนั 
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อตัรำค่ำเดินทำง 3-12 ก.ค./ 17-26 ก.ค./ 7-16 ส.ค./ 14-23 ส.ค.2563 

28 ส.ค.- 06 ก.ย./18-27 ก.ย. / 25 ก.ย.- 04 ต.ค. 2563 
 9-18 ต.ค. / 16-25 ต.ค./23 ต.ค.-01 พ.ย.2563 
6-15 พ.ย. / 11-20 พ.ย. / 18-27 พ.ย.2563 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 

**ไมร่วมค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรท่ำนละ 1,800 บำท และค่ำทิปท่ำนละ 2,500 บำทโดยเรียกเกบ็
และช ำระพร้อมค่ำทวัรง์วดสุดท้ำย** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมำยเหตุ 
 อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีเป็นผูใ้หญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 20 ท่ำน **ไม่มีรำคำเดก็**และจะต้องช ำระ

มดัจ ำ หลงัจำกยืนยนักำรจองทวัรท์นัที 
 เน่ืองจำกเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สำมำรถ ยกเลิก ,เปลี่ยนคนเดินทำง ,Refund ตัว๋ได้  

อตัรำน้ีรวมบริกำร 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Emirates Airlines เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ดไูบ-บาก ู// เยเรวาน-ดไูบ-กรงุเทพฯ ชัน้
ประหยดั 

 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ท่านต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่
เดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการ

เดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่น ้าดืม่แจกบนรถ 2 ขวด/ท่าน/วนั  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ์ 

500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บรษิทัประกนั) (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

Caucasus Wonder (Azerbaijan-Georgia-Armenia)  
ทวัรอ์าเซอรไ์บจาน จอรเ์จีย-อารเ์มเนีย 10 วนั 7 คืน/ EK 

(นัง่รถโค้ช) 
อตัรำค่ำบริกำรทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 57,900 
พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 6,900 
รำคำทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 30,500 

ปรับราคาและเง่ือนไข
ทัวร์ทัวร์!!! 

Update 08Jun2020 
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 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่08 ม.ิย.
2563 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสาย
การบนิ   

อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิ่มเอง ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำและค่ำบริกำร ท่ำนละ 1,800 บำท เรียกเกบ็และช ำระพร้อมค่ำทวัรง์วดสุดท้ำย 
 ค่ำทิปพนักงำนขบัรถ,ค่ำทิปไกด์ท้องถ่ินและค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์เดินทำงไป-กลบัพร้อมคณะ ท่ำนละ 2,500 บำท เรียก

เกบ็และช ำระพร้อมค่ำทวัรง์วดสุดท้ำย 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัย์สนิ

ดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าที่นอกเหนือจากทีร่ะบหุรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  
กำรช ำระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
กำรยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอ
วซี่า และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของคา่ทวัร ์รวมถงึ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, คา่ธรรมเนียมและ
คา่บรกิารในการขอวซี่า และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณทีีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณทีีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุก
ครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมำยเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้
และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะ
ไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุ
ท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการ

บนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้หรอื
ยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่
คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ ังกลา่ว
ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ 
หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่
มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
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1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  
2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณทีีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าอาเซอรไ์บจานและวีซ่าประเทศอารเ์มเนีย 

o หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน  (สามารถสแกนเป็นภาพสี ไฟล ์PDF, JPG แบบชดัเจนส่งมาโดยไม่
ต้องใช้พาสปอรต์เล่มจริง แต่กรณีทีไ่ม่สามารถสแกนไฟลภ์าพเข้าในระบบวีซ่าได้ ต้องส่งพาสปอรต์ตวัจริง
มาแทน ทัง้น้ีห้ามถ่ายจากกล้องหรือมือถือโดยเดด็ขาด) 
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิัทฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
o รปูถ่ำยสีขนำด 33 x 48 มิลลิเมตร จ ำนวน 2 รปู เน้นขนำดใบหน้ำ  

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสี

หรอืบิก๊อายส ์** 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูต
ไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ 
***  ***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่
ระบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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