
 

 

 

 
 

จอรเ์จยี-อารเ์มเนีย 8 วนั  
ดนิแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซสัอนัยิง่ใหญ่ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยเรวาน-การน่ี์-เกก๊ฮารด์-ทบลิซิ-ีกอร-ีอพัลสีตซ์คีห-์มทิสเคตา้-กูดาอูร ี ่
คาซเบกี-้ทะเลสาบเซวาน-เอคมอิดัซนิ-วหิารซวารท์น็อทส ์     

 
 
 
 

จอรเ์จยี มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จยีก็เป็นหน่ึงในภาษาเก่าแก่ทีสุ่ดในโลกทีย่งัมีการใชอ้ยู่ 
เมืองหลวงทบลิซิ ีมีอายุกว่า 1,500 ปี ตัง้อยู่ในหุบเขาทีง่ดงาม ถูกแบ่งโดยแม่น ้ามทควาร ีในอดตีพืน้ทีส่่วนใหญ่ของจอรเ์จยี
ถูกยดึครองโดยเปอรเ์ซยี อาหรบั เตริก์ และมองโกล ในระหว่างครสิตศ์ตวรรษที ่7 ถงึศตวรรษที ่18 
อารเ์มเนีย เป็นประเทศทีไ่ม่มีทางออกสู่ทะเลทางตอนใตข้องเทอืกเขาคอเคซสันอ้ย เป็นเทอืกเขากัน้พรมแดนระหว่างยุโรป
และเอเชยี มกีารคน้พบโบราณวตัถุทีถ่อืไดว้่าเกา่แก่ทีสุ่ดในโลก อาทเิชน่ มกีารพบโรงงานผลติไวนท์ีม่อีายุมากกว่า 6,000 ปี 
นอกจากนีย้งัไดพ้บกบัโบราณสถานต่างๆ รวมไปถงึอนุสาวรยีป์ระวตัศิาสตรอ์กีนับ 1,000 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพราะ
อารเ์มเนีย เป็นดนิแดนแห่งแรกของโลกทีไ่ดป้ระกาศรบัเอาศาสนาครสิตเ์ป็นศาสนาประจ าอาณาจกัรนีใ้นปีค.ศ. 301 

ล่องเรอืชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน “CRUISE IN LAKE SEVAN” 

 
 
 
 
 
 
 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000  
Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162  
E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com  

ราคาเร ิม่ตน้ที.่.. 59,900.- 
 



 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
สงิหาคม 11 – 18 สงิหาคม 2562 59,900.- 
กนัยายน 22 – 29 กนัยายน 2562 59,900.- 
ตลุาคม  20 – 27 ตลุาคม 2562 62,900.- 
ธนัวาคม  01 – 08 ธนัวาคม 2562 59,900.- 

ธนัวาคม – มกราคม 29 ธนัวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563 62,900.- 
 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-บาหเ์รน  
18.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หนา้ที่

ของบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบั และตรวจเอกสารการเดนิทาง ณ เคานเ์ตอรส์ายการ
บนิกลัฟ์แอร ์ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่8-9 แถว T 

 

21.30 น. เหนิฟ้าสู่กรงุมานาม่า โดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์เทีย่วบนิที ่GF151  
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 7.40 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร ือ่งบนิ) 

 

วนัทีส่อง กรุงบาหเ์รน-ทบลิซิ-ีกอร-ีอพัลสีตซ์คีห-์กรุงทบลิซิ ี  
00.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุมานาม่า ประเทศบาหเ์รน  เพือ่เปลีย่นเคร ือ่งบนิ 
01.40 น. เหนิฟ้าสู่กรงุทบลิซิ ีโดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์เทีย่วบนิที ่GF031 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 02.52 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร ือ่งบนิ) 
 

005.40 น.สี ่ เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซ ี(TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของ
ประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรอืเรยีกว่า แม่น ้ามตควาร ี
(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนือ้ทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากร 
1 ,093 ,000 คน เมืองนี้ถูกสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang 
Gorgasali) กษัตร ิยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเร ีย) ไดก้่อตั้งเมืองนี้ขึน้ใน
ครสิตศ์ตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซเิป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคม และ
วฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตร ์เมืองนี้อยู่ในสายทางหน่ึงของ
เสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและ
การคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ ัง้ทีเ่ป็นจดุตดัระหว่างทวปี
เอเชยีกบัทวียุโรปกรุงทบิลิซ ีประเทศจอรเ์จยี หลงัจากผ่านพิธกีารศุลกากรแลว้ 
น าท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ลซิ ี

 

09.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมอืงกอร ี(GORI) ซึง่อยู่ทางดา้นตะวนัตก ระยะทาง
ห่างประมาณ 70 กม. กอรเีป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัชี
ดาคารท์ล ีเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขา ใหท่้านไดช้มความสวยงามของเมอืงกอร ีที่

ในอดตีเคยมคีวามส าคญัทางดา้นทหารในยุคกลาง เป็นทีต่ ัง้ของกองก าลงัทีอ่ยู่บน
ถนนสายส าคญัทีเ่ช ือ่มกบัทางดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตก นอกจากน้ัน เมอืงนี้

ยังเป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าที่มีช ือ่เสียงของพรรค
คอมมิวนิสตโ์ซเวยีต และอเล็กซานเดอร ์นาดรีาซ ีผูเ้ป็นนักออกแบบชือ่ดงัใน
ดา้นจรวดขปีนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต น าท่านชม พพิธิภณัฑข์องสตาลิน 
(Museum of Stalin) ซึง่เป็นสถานทีท่ีไ่ดร้วบรวมสิง่ของเคร ือ่งใชต้่างๆ พรอ้ม
ทัง้เร ือ่งราวต่างๆ ของสตาลนิ และยงัมีการแสดงถงึประวตัชิวีติตัง้แต่เกดิจนกระทั่ง
เสยีชวีติ   

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางไปยงั เมอืงอุพลสีตซ์คีห ์(UPLISTSIKHE) เป็นถ า้ทีถู่กท าขึน้

เพือ่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของมนุษยใ์นยุคการเร ิม่ตน้ราวศตวรรษที ่8-7 ก่อนครสิตกาล 
 

ตารางเทีย่วบนิ 
วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา เวลาในการเดนิทาง 
วนัแรก กรงุเทพฯ บาหเ์รน BKK-BAH GF-151 21.30-00.15+1 07.40 ชม. 

วนัทีส่อง บาหเ์รน ทบลิซิ ี BAH-TBS GF-031 01.40-05.40+1 02.52 ชม. 
วนัทีเ่จ็ด ทบลิซิ ี บาหเ์รน TBS-BAH GF-034 16.10-18.00 03.10 ชม. 
วนัทีเ่จ็ด บาหเ์รน กรงุเทพฯ BAH-BKK GF-152 22.20-09.30+1 06.30 ชม. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

 

 

ซึง่ในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอนิเดยีสู่ทางดา้นเหนือแถบหมู่บา้นมท
วาร ีและหุบเขารโีอนีไปยังทะเลด า และต่อไปยังดา้นตะวนัตก ท าใหเ้กิดการ
พฒันาการเป็นเมืองต่างๆ หลายเมือง และอพัลิสตซ์คิห ์ก็เป็นเมืองหน่ึงที่เป็น
ศูนยก์ลางการคา้ ที่สรา้งขึน้ในราว 1,000 ปีก่อนครสิตกาล และต่อมาก็ไดถู้ก
ขยายออกไปจนกวา้งขวาง ใหท่้านไดช้มหมู่บา้นทีส่รา้งจากถ า้ โดยมีเนือ้ทีก่วา้ง
ประมาณ 50 ไร ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื สว่นใต ้สว่นกลาง และสว่นเหนือ ซึง่
ส่วนกลางจะมบีรเิวณใหญ่ทีสุ่ด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหนิและ
เจาะลึกเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่อาศยั นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต้่อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่าน
อุโมงคแ์ละทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมบีนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วน
ต่างๆ ถ า้ส่วนมากจะไม่มกีารตกแต่งใดๆ ภายในเลย ถงึแมว้่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ า้
ใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งที่ท าเป็นที่หลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่งถึงแมจ้ะ
ใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลงัหรอืทางดา้นขา้งอีกดว้ย ซึง่บางที่

อาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆ ดว้ย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ดา้นบนของ
สถานทีแ่ห่งนีถู้กสรา้งเป็นยอดโดมดว้ยหินและก่ออิฐ ซึง่ต่อมานักโบราณคดีได ้
คน้พบสิ่งต่างๆ มากมาย รวมทัง้เคร ือ่งทองเคร ือ่งเงินและอญัมณีต่างๆ และยงัมี
เคร ือ่งเซรามิคและการแกะสลกัทีส่วยงาม ซึง่สิง่ของต่าง ๆ เหล่านีไ้ดถู้กน าไปไวท้ี่

ในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติที่กรุงทบิลิซ ีจากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองท
บลิซิ ีน าท่านไปเดนิเทีย่วชม ถนนรุสทาเวล ี(Rustaveli) ซึง่เป็นถนนใหญ่ของ
เมืองทีม่ีช ือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่ีรูปรา่งลกัษณะ
ใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีม่ีสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย และ
ตามบรเิวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ทีข่ายของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงอนั
หลากหลายใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัและเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
 ZP PALACE HOTEL หรอืเทยีบเท่า TBILISI 

วนัทีส่าม กรุงทบลิซิ-ีซาดาโคล-ฮกัหพ์าท-ดลีจิาน-เซวาน-กรุงเยเรวาน  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) ที่อยู่ทางดา้นใต ้

ระยะทางประมาณ 100 กม. ซึง่เป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกบัอารเ์มเนีย ออก
เดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมอืงบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เมือง
ชายแดนของอารเ์มเนีย ซึง่อยู่ติดกบัจอรเ์จยี (ทุกท่านจะตอ้งลงรถ เพือ่มาผ่าน
ด่านตรวจเอกสารขาออกจากจอรเ์จยี จากน้ันตอ้งมาผ่านด่านการตรวจเอกสาร
คนเขา้เมอืงของอารเ์มเนีย) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮกัหพ์าท (HAGHPAT) เป็นเมืองในหมู่บา้นของ
จงัหวดัลอร ี ่ทีอ่ยู่ทางดา้นเหนือของอารเ์มเนีย เมืองนีเ้ป็นเมืองทีม่ีช ือ่เสยีงเพราะ
เป็นที่ต ัง้ของวดัอารามโบราณทัง้สองแห่ง ใหท่้านไดช้มความสวยงามของ วดั
อารามโบราณฮกัหพ์าท (Haghpat Monastery) ซึง่ถือว่าเป็นผลงานชิน้
เอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการก่อสรา้งในยุคกลาง 
อารามแห่งนี้ไดถู้กสรา้งขึน้โดย นักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราว
ศตวรรษที่ 10 ซึง่อยู่ในระหว่างการขึน้ครองราชยข์อง กษตัรยิอ์ะบาสที่ 1 
(King Abas I) และนอกจากน้ันก็ยังมีแห่งหน่ึงที่ถูกสรา้งขึน้ใกล ้ๆ  ก ัน คือ 
อารามซานาฮนิ (Sanahin Monastery) และสถานทีท่ ัง้สองแห่งนีไ้ดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996 ชมตวัโบสถเ์ล็กๆ ของนักบุญนิชาน
ไดถู้กสรา้งในราวปีค.ศ. 966-67 ต่อมาก็ไดถู้กสรา้งขยายใหใ้หญ่โตขึน้ และมี
การตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตวัโบสถใ์หญ่ในส่วนนี ้คือ วิหารของ
นักบุญนิชานถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 967-991 ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมในยุคของ
ศตวรรษที ่10 ของแบบอารเ์มเนียน  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั เมืองดีลีจาน (DILIJAN) ซึง่เป็นเมืองศูนยก์ลางการ

ปกครองของจงัหวดัทาวุสทีต่ ัง้อยู่ทางดา้นเหนือของทะเลสาบ เป็นเมืองหน่ึงทีม่ี
ความส าคญัทางดา้นการท่องเที่ยว มีรสีอรท์ที่พักหลายแห่ง และมีประชากร
ประมาณ 16,000 คน เมืองนีต้ ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอกัสเทฟทีม่คีวามยาวประมาณ 20 

 



 

 

 

กม. อยู่เหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร บรรยากาศของเมืองจะเป็น
ธรรมชาติทีส่ดชืน่และหนาแน่นเต็มไปดว้ยป่าเขาทีเ่ขยีวชอุ่มสถานทีแ่ห่งนีจ้งึได ้
ช ือ่ว่า “สวิตเซอรแ์ลนดน้์อยแห่งอารเ์มเนีย” (Little Switzerland of 
Armenia) น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเซวาน (SEVAN) ซึง่ตัง้อยู่รมิ
ทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจืด และทะเลปิดใน
ประเทศอารเ์มเนียและคอเคซสั ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นหน่ึงในทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย เชน่ แม่น ้าแม่น ้าฮ
ราซดาน และแม่น ้ามาสรคิ ใหท่้านไดช้มความสวยงามของตวัเมือง และทะเลสาบ
เซวานทีเ่ต็มไปดว้ยสถานทีพ่กัผ่อนรสีอรท์ของนักท่องเทีย่ว ตวัเมอืงนีต้ ัง้อยู่สูงกวา่
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1900 เมตร และตัง้อยู่ห่างจากเมอืงหลวงเยเรวานประมาณ 
65 กม. สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1842 เป็นหมู่บา้นพกัอาศยัของชาวรสัเซยีทีม่ชี ือ่ว่า เย
เลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถึงปีค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลีย่นชือ่เป็น เซวาน 
ตามหลงัของทะเลสาบเซวานทีเ่ปลีย่นชือ่ เมืองนีย้งัลอ้มรอบไปดว้ยสวนสาธารณะ 
ซึง่ไดถู้กสรา้งต่อมาจากทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืง 
น าท่านชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรอืมีช ือ่เรยีกว่า เซวานา
แวง๊ค  ์(Sevanavank) ซึง่ค าว่า แวง๊ค ์เป็นภาษาอารเ์มเนีย มีความหมายว่า 
โบสถว์หิาร สถานทีแ่ห่งนีต้ ัง้อยู่บรเิวณแหลมทีอ่ยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ฝ่ังทะเลสาบเซวาน สรา้งขึน้ในปีค.ศ.874 โดย เจา้หญงิมาเรยีม ซึง่เป็นธดิาของ
กษตัรยิอ์ะชอ๊ตที ่1 ซึง่อยู่ในชว่งของการต่อสูก้บัพวกอาหรบัทีป่กครองดนิแดนแห่ง
นี ้น าท่าน ล่องเรอืชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าจดืทีม่คีวามใหญ่และ
สวยงาม มีแม่น ้าทีเ่กดิจากภูเขาไดไ้หลลงมาทัง้หมดมี 28 สาย (ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ เอือ้อ านวย และสะดวกต่อการล่องเรอื ณ วนัดงักล่าว) 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงเยเรวาน (YEREVAN) บางคร ัง้ก็เรยีกว่า เอเร
วาน (Erevan) ซึง่ช ือ่เดิมคือ เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรวีาน (Erivan) 
เป็นเมืองหลวง และเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศอารเ์มเนีย ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮราซ
ดาน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานยงัเป็นศูนยก์ลางการบรหิารวฒันธรรม 
และอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจบุนัมปีระชากร 1,100,000 คน กรงุเยเรวานถอื
เป็นหวัใจของเครอืขา่ยทางรถไฟ และเป็นศูนยก์ลางการคา้ของสนิคา้เกษตรกรรม
ในประเทศ นอกจากนีโ้รงงานอุตสาหกรรมในเมอืงนีย้งัผลติโลหะ เคร ือ่งมอืจกัรกล 
และอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์และเคมภีณัฑ ์สิง่ทอ และผลติภณัฑส์ าหรบัโภชนาการ
ต่างๆ  

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
 ANI PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า ฏDYEREVAN 

วนัทีส่ี ่ กรุงเยเรวาน-เอคมอิดัซนิ-วหิารชวารท์น๊อทส-์กรุงเยเรวาน  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านออกเดนิทางไปยงั เมอืงเอคมอิดัซนิ (ECHMIADZIN) ซึง่อยู่ห่างจาก

เยเรวานประมาณ 30 กม. ทางดา้นตะวนัตก ในอดีตเป็นเมืองทีส่ าคญัของชาว
อารเ์มเนียนทีม่คีวามศรทัธาในเร ือ่งทางดา้นการศาสนา และยงันับไดว้่าเป็นเมืองที่

มีความศักดิส์ิทธิ  ์ถูกสรา้งขึน้โดยนักบุญเกรกอรี่ในปีค.ศ.303 เมืองนี้มี
ความส าคญั เพราะมสีถานทีท่ ัง้สองแห่งทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกใน
ปีค.ศ. 2000 ใหท่้านไดช้มความสวยงามของ วหิารเอคมอิดัซนิ (Echmiadzin 
Cathedral) ซึง่แต่เดมิน้ันเป็นทีรู่จ้กักนัในนามของโบสถศ์กัดิส์ทิธิแ์ห่งพระแม่เจา้ 
(Holy Mother of God Church) สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่4 และไดช้ ือ่ว่าเป็น
โบสถท์ีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของโลก  
น าท่านไปชม วหิารซวารท์น๊อทส ์(Zvartnots Cathedral) ซึง่ในอดีตนับ
ไดว้่าเป็นวิหารที่มีความสวยงามมากที่สุด เป็นวิหารที่ถูกสรา้งขึน้ในราวปีค.ศ.
641-653 ที่อยู่ในชว่งของจกัรวรรดิไบแซนไทนท์ี่มีอิทธิพลเหนือดินแดนใน
บรเิวณแห่งนี ้และต่อมาก็เป็นชว่งของการรุกรานของพวกอาหรบัมุสลิม ซึง่ทุก
วนันีส้ถานทีโ่บราณแห่งนีก้ลายเป็นสิง่กอ่สรา้งปรกัหกัพงัไปแลว้  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84&action=edit&redlink=1


 

 

 

บ่าย น าท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง ซึง่ถูกสรา้งขึน้ตามประวตัิศาสตรยุ์ค
แรกเร ิม่ของเมอืงนีย้อ้นไปถงึในชว่งศตวรรษที ่8 กอ่นครสิตกาล โดยมกีารตัง้ป้อม
อูรารเ์ตยีนแห่งเมืองเอเรบูนีเมือ่ 782 ปีก่อนครสิตศกัราช เยเรวานตัง้อยู่ทีหุ่บเขา
อารารตั ทีส่ามารถมองเห็นภูเขาอารารตัทีม่ีความสูงถงึประมาณ 5000 เมตร ตัง้
ตระหง่านอยู่ในประเทศตุรกีจากเมืองหลวงแห่งนี ้ผ่านชมบรเิวณรอบๆ ตวัเมือง
หลวง เชน่ จตัุรสัสาธารณะ (Republic Square) มหาวทิยาลยัของรฐั (State 
University) ชมววิทวิทศันข์องเมอืง (City Panorama) จากน้ันน าท่านไปชม 
จตัุรสักลางเมอืง (Republic Square) เป็นสถานทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณเดียวกนั
กบัศูนยก์ลางของเมือง ซึง่คนพืน้เมืองจะเรยีกทีน่ี่ว่าเป็น สิง่ก่อสรา้งทีย่ิง่ใหญ่ 
ถูกสรา้งขึน้ดว้ยหนิสชีมพูของอารเ์มเนียภายในเวลาหน่ึงปี ไดก้ลายเป็นเขตทีไ่ดม้ี
การพฒันามากทีสุ่ดของเมอืงเยเรวาน ซึง่เมือ่มกีารเปรยีบเทยีบกบัเขตอืน่ๆ และยงั
ไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการบรหิารงานของชาติอีกดว้ย รวมถึงสถานที่พกัของ
ประธานาธบิด ีศูนยร์วมการบรหิารของกระทรวงต่างๆ แห่งชาต ิธนาคารของชาต ิ 
และยงัเป็นศูนยก์ลางการป้องกนัภยัอกีดว้ย ดงัน้ันสถาปัตยกรรมของเคนตรอ้นจะ
เป็นรูปแบบต่างๆ กนัไป ซึง่ไดถู้กจดัสรรตามล าดบัจากเบลเล อีโพคิว จนถึง
รูปแบบของโซเวียต ซึง่ส่วนมากแลว้จะอยู่ในศูนยก์ลางทีม่ีช ือ่ว่า ศลิปะประจ า
ชาต ิน าท่านไปชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็นสิง่กอ่สรา้งทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของเยเรวาน ซึง่ลกัษณะจะเป็นแบบขัน้บนัไดลดหลั่นกนัลงมามคีวามสูงประมาณ 
500 เมตร และมีการปล่อยน ้าลงมาเพือ่ใหเ้ป็นน ้าตกลงเป็นสายจากใจกลางทีอ่ยู่
ดา้นบน ซึง่สถาปัตยกรรมสิง่ก่อสรา้งนีถู้กสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งชยัชนะของ
โซเวยีตรสัเซยี ในสงครามโลกคร ัง้ที ่2 ถูกออกแบบสรา้งโดยสถาปนิก จมิ โทรอส
ยาน เมือปีค.ศ.1971-1980 เพือ่เป็นการระลกึถงึทีอ่ยู่ภายใตก้ารปกครองของโซ
เวยีตเมือ่ 50 ปี แต่ว่าการก่อสรา้งยงัไม่เรยีบรอ้ย เพราะว่าไดห้มดยุคของโซเวยีต
ไปเสยีกอ่น และต่อมาในปีค.ศ. 2002 ก็ไดม้กีารกอ่สรา้งเพิม่เตมิจนเสรจ็เรยีบรอ้ย
เมือ่ปีค.ศ.2009 และเมือ่มองจากจดุบนสุดท าใหเ้ห็นววิทวิทศันอ์นัสวยงามของกรงุ
เยเรวานและภเูขาอารารตัทีอ่ยู่ห่างไกลออกไปทางดา้นตะวนัตก  
น าท่านไปชมตลาดแห่งหน่ึงทีม่ชี ือ่เสยีง คอื ตลาดพาค ชูคา หรอืเรยีกว่า ตลาด
กลาง (Pak Shuka Market หรอืGumi Shuka) ตลาดแห่งนีถู้กสรา้งตกแตง่
ใหม้ีความสวยงามในรูปแบบศลิปะของอารเ์มเนียน ซึง่ตลาดแห่งนีม้ีทางเขา้ทีถู่ก
ตกแต่งดว้ยความวจิติรพสิดารของเหล็กทีท่ าเป็นศลิปะรปูคร ึง่วงกลม ดว้ยโครงรา่ง
ทีเ่ขา้กนัจนท าใหเ้ป็นเสมือนงานชิน้เอก จะท าใหท่้านไดม้ีความรูส้กึว่าเหมือนอยู่
ในโลกอกีใบหน่ึง 
น าท่านเดนิทางเขา้ชม โรงงานทีผ่ลติเหลา้และไวนย์ีห่อ้อะรารตั (Yerevan 
Brandy Factory as Aravat) ซึง่เป็นโรงงานช ัน้น าและมีช ือ่เสียง เป็นแหล่ง
ผลิตเหลา้ไวนต์ัง้แต่ปีค.ศ.1887 ทีไ่ดใ้ชอ้งุ่นพนัธุด์ีทีสุ่ด และน ้าแรอ่นัมีช ือ่เสียง
ของอารเ์มเนีย 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงของชาว
พืน้เมอืง 

อาหารพืน้เมอืง 

 ANI PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า YEREVAN 
วนัทีห่า้ กรุงเยเรวาน-เอวานแคนยอน-การน่ี-เกก๊ฮารด์-เซวาน-กรุงทบลิซิ ี  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านไปเที่ยวชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มี

ความสวยงามของหนา้ผาที่สูงชนั มีแม่น ้าอาซดัไหลผ่าน น าท่านไปชม วิหาร
การนี์ (Garni Temple) ซึง่ในอดตีเมือ่ประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บรเิวณนีเ้คย
เป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของกษัตรยิอ์ารเ์มเนีย ซึง่ในปัจจุบนัยงัคงมีหลงเหลืออยู่ 
ซากหอ้งสรงน ้า (Royal Bath House) และอาคารรูปทรงกรกีทีถู่กสรา้งขึน้
ชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่1 โดยกษตัรยิอ์ารเ์มเนียในสมยัน้ัน ดา้นขา้งของวิหารทรง
กรกีก็มซีากโบสถค์รสิตท์ีส่รา้งขึน้เมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่9 หลงเหลอือยู่ ต่อมาวหิาร
แห่งนีถู้กท าลายดว้ยแผ่นดนิไหวเมือ่ปีค.ศ.1679 ส าหรบัอาคารทีเ่ห็นอยู่นี ้เพิง่มา
ประกอบใหม่ในสมยัสหภาพโซเวียต เมือ่ปีค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซากปรกัหกัพงั
ของเกา่ผสมกบัของใหม่ จงึท าใหส้มบูรณอ์ย่างทีเ่ห็นในปัจจบุนั ถงึแมว้่าวหิารการ ์

 



 

 

 

นี จะถูกสรา้งแบบกรกี แต่ลวดลายบนตวัอาคารก็สรา้งดว้ยศลิปะแบบอารเ์มเนีย ที่

ไม่สามารถหาไดใ้นวหิารกรกีทัว่ไป 
น าท่านไปชม วิหารเกก๊ฮารด์ (Geghard Monastery) ซึง่ถือเป็นหน่ึงใน
ความสวยงามของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวิหารที่สรา้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่

สวยงาม และยงัมีส่วนทีส่รา้งโดยการตดัหนิเขา้ไปในภูเขาอกีดว้ย ตวัอาคารของ
วิหารเกกฮารด์นีถู้กสรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 ใหท่้านชมส่วนของ
หอ้งโถงของตวัโบสถท์ีม่กีารตดัหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลกัอย่างสวยงาม ถูกตกแต่ง
ดว้ยความศรทัธาในศาสนาครสิตอ์ย่างเต็มเป่ียม วิหารทีส่รา้งโดยการตดัหินให ้
กลายเป็นหอ้งโถง และไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ. 2000 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนโดยม ีเมอืงบากราทาเชน (BAGRATASHEN) 

เมืองชายแดนของอารเ์มเนียซึง่อยู่ตดิกบัจอรเ์จยี จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมอืง
ซาดาโคล (SADAKHLO) ทีอ่ยู่ทางดา้นใตร้ะยะทางประมาณ 100 กม. ซึง่เป็น
เมืองพรมแดนที่อยู่ติดกบัอารเ์มเนีย ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศันแ์ละ
ธรรมชาติอันสวยของเทือกเขาคอเคซสัน้อยที่อ ยู่ระหว่างอารเ์มเนียและ
อาเซอรไ์บจาน (ทุกท่านตอ้งลงจากรถ เพือ่มาผ่านด่านและตรวจเอกสารขาออก
จากอารเ์มเนีย เพือ่เขา้ประเทศจอรเ์จีย โดยทุกท่านตอ้งน ากระเป๋าเดินทางและ
สิ่งของทุกอย่างลงจากรถ เพราะตอ้งน าผ่านการ X-ray หลงัจากผ่านด่านการ
ตรวจเอกสารคนเขา้เมืองแลว้) จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั กรุงทบิลิซ ี
(TBILISI) ทีอ่ยู่ห่างประมาณ 80 กม.  

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 ZP PALACE HOTEL หรอืเทยีบเท่า TBILISI 

วนัทีห่ก กรุงทบลิซิ-ีมทิสเคตา้-อนานูร-ีกูดาอูร-ีคาซเบกี-้กรุงทบลิซิ ี  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมิทสเคตา้ (MTSKHETA) ที่ต ัง้อยู่ทางดา้น

เหนือห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ 20 กม.ในจงัหวดัคารท์ลีท่างดา้นตะวนัออกของ
จอรเ์จยี เมอืงนีนั้บว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจบุนัเป็น
ศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิตี ้มีประชากรอาศยัอยู่
ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวตัิศาสตรม์ากมาย
หลายแห่ง จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 น าท่าน
ไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึง่เป็นวิหารในรูปแบบของครสิต ์
ศาสนาออรโ์ธดอ๊กทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนีต้ ัง้อยู่บนภูเขาทีม่ี
แม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น้ามิควาร ีและแม่น ้าอรกัวีและถา้มอง
ออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดีตเคยเป็นอาณาจกัร
ของไอบีเรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่ไดเ้คยปกครองดนิแดนในบรเิวณนีต้ัง้แต่ 
400 ปีก่อนครสิตกาลจนถึงราวครสิตศ์ตวรรษที ่5  น าท่านไปชม วหิารสเวตสิ
โคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่ง เป็นโบสถอ์ีกแห่งหน่ึงที่อ ยู่ใน
บรเิวณของมตสเคตา้ ที่มีรูปแบบของจอรเ์จียออรโ์ธด็อกซถ์ูกสรา้งขึน้ในราว
ศตวรรษที ่11 จากน้ันน าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทาง
ส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารที่เรยีกว่า Georgian Military Highway ไดถู้ก
สรา้งขึน้โดยสหภาพโซเวยีตในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองส าหรบัใช ้
เป็นเสน้ทางมายงัภูมิภาคแห่งนี ้และเป็นถนนเสน้ทางเดียวทีจ่ะน าท่านเดินทางสู่
เทือกเขา คอเคซสัใหญ่ (Greater Caucasus) ทีม่ีความยาวประมาณ1,100 
กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี ระหว่างทางใหท่้านไดช้ม ป้อ
มอนานูร ี(Ananuri Fortress) เป็นสถานทีก่อ่สรา้งอนัเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบ
และตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีทีต่ ัง้อยู่ห่างจากทบลิซิปีระมาณ 45 กม.ซึง่ถูกสรา้ง ขึน้ให ้
เป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่าง
งดงามและยงัมหีอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพทวิทศันอ์นัสวยงาม
ของเบือ้งล่างและ อา่งเกบ็น ้าซนิวาล ี(Zhinvali Reservoir) และยงัมเีขือ่นซึง่
เป็นสถานที่ที่ส าคัญส าหรบัน าน ้าที่เก็บไวส้่งต่อไปยังเมืองหลวง พรอ้มผลิต
กระแสไฟฟ้าอกีดว้ย จากน้ันเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงกูดาอูร ี(GUDAURI) ซึง่เป็น

 



 

 

 

เมอืงสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ มี
ความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร ทีน่ี่เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกี
ของชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน ซึง่เป็นชว่งที่

สวยงามและมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา  
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองคาซเบกี ้(KAZBEGI) ซึง่เป็นชือ่เมือง

ดัง้เดมิ แต่ปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นชือ่ สเตพานทส์มนิดา้ (Stepantsminda) 
หลงัจากนักบุญในนิกายออรโ์ธด็อกซช์ ือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศยั และกอ่สรา้ง
สถานทีส่ าหรบัจ าศลีภาวนาขึน้มา เมืองคาซเบกีเ้ป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ ัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า
เทอรก์ีท้ี่มีความยาวประมาณ 157 กม. บนความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 
1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชืน้และแหง้แลง้ที่

ประมาณ 14.5 องศาเซลเซยีส ในฤดูหนาวมอีากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมทิี่

ประมาณ -5 องศาฯ ในเดอืนมกราคม ซึง่เป็นเดอืนทีห่นาวเย็นทีสุ่ด น าท่านไปชม
ความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) ซึง่ถูกสรา้ง
ขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมีอกีช ือ่เรยีกกนัว่า ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda 
Sameba) ซึง่เป็นชือ่ทีเ่รยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถแ์ห่งนี ้ตัง้อยู่รมิฝ่ังขวาของแม่น ้า
ชคเฮร ีอยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี ้ (การเดินทางมาทีน่ี่ขึน้อยู่กบัสภาพดิน ฟ้า 
อากาศ ซึง่อาจจะถูกปิดกัน้ไดด้ว้ยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็น
อุปสรรคได ้แต่จะค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางใหม้ากทีสุ่ด) ไดเ้วลาน าท่าน
ออกเดนิทางกลบัไปยงัเมอืงทบลิซิ ี

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
 ZP PALACE HOTEL หรอืเทยีบเท่า TBILISI 

วนัทีเ่จด็ กรุงทบลิซิ-ีนารคิาล่า-ซโีอนี-เมเตหค์-ีบาหเ์รน-กรุงเทพฯ  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. จากน้ันน าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนารคิาล่า (Narikala Fortress) ให ้

ท่านไดช้มป้อมปราการ ซึง่เป็นป้อมโบราณทีส่รา้งในราวศตวรรษที ่4 ในรูปแบบ
ของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราว
ศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอกี และ
ต่อมาในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ีการสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี 
ซึง่ต่อมาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแห่งนีว้่า นารนิ กา
ลา (Narin Qala) ซึง่มีความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress) และ
ต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เน่ืองจากเกดิแผ่นดินไหว และไดถู้กร ือ้ท าลายไป 
จากน้ันน าท่านชม  โบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church)  เ ป็นโบสถท์ี่มี
ประวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาของแม่น ้ามทวาร ี
เป็นโบสถท์ีส่รา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ีประชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่ีมา
แต่ก่อน กษตัรยิว์าคตงัที ่1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณนี ้
ต่อมาในปีค.ศ. 1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยายโดยกษตัรยิ ์เซน้ต ์เดมิท รอีสัที ่
2 ใหม้ีโดมสูงเป็นสญัลกัษณข์องโบสถใ์นนิกายออรโ์ธด็อกซ ์ต่อมาไดถู้กท าลาย 
และไดม้ีการก่อสรา้งขึน้อีกหลายคร ัง้ น าท่านไปชม วิหารซโีอนี (Sioni 
Cathedral) ซึง่เป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกายออรโ์ธดอ๊กทีถู่กสรา้งขึน้ในเมอืงนี ้
ช ือ่ของโบสถไ์ดน้ ามาจากดินแดนอนัศกัดิส์ิทธิ ์คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม
สถานทีแ่ห่งนีก็้ไดม้ีช่ ือ่เป็น ซโิอนีแหง่ทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราว
ศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท้ี่บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึน้
ใหม่หลายคร ัง้ดว้ยกน้ จนกระทั่งเป็นโบสถท์ีไ่ดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบนันี ้และไดม้ีการ
เปลีย่นแปลงบา้ง ในศตวรรษที ่17 ถงึ 19 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่ท าการตรวจเอกสารการเดนิทาง  

16.10 น. เหนิฟ้าสู่กรงุมานาม่า โดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์เทีย่วบนิที ่GF034  
(ใชเ้วลาบนิประมาณ 03.10 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร ือ่งบนิ) 

 

18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงมานาม่า ประเทศบาหเ์รน เพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง  
22.20 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์เทีย่วบนิที ่GF152   



 

 

 

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 06.30 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร ือ่งบนิ) 
วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ  
09.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
*** ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของเงินบาททีไ่ม่คงที ่ 

 การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ 
จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

  
 

 
 

ค่าทวัรต์่อท่าน : อตัราค่าบรกิารส าหรบั กรกฎาคม-ธนัวาคม 62 (อตัราคา่บรกิารส าหรบัผูเ้ดนิทาง 15 ท่าน ขึน้ไป) 
 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรอืเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  

➢ ในกรณีทีท่่านเดนิทางคนเดยีว หอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 
➢ เด็กอายุ 7-11 ปี (เสรมิเตยีง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
➢ มตีั๋วเคร ือ่งบนิแลว้ ลดท่านละ 
➢ ในกรณีมผีูเ้ดนิทาง 10 – 14 ท่าน เพิม่ราคาท่านละ 3,000 บาท 

          59,900.- 
8,000.-        

59,900.- 
18,000.- 

3,000.- 
ค่าทวัรต์่อท่าน : อตัราค่าบรกิารส าหรบั 20 – 27 ตลุาคม 2562, 29 ธนัวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563   
(อตัราค่าบรกิารส าหรบัผูเ้ดนิทาง 15 ท่าน ขึน้ไป) 

 ➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรอืเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  
➢ ในกรณีทีท่่านเดนิทางคนเดยีว หอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 
➢ เด็กอายุ 7-11 ปี (เสรมิเตยีง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
➢ มตีั๋วเคร ือ่งบนิแลว้ ลดท่านละ 
➢ ในกรณีมผีูเ้ดนิทาง 10 – 14 ท่าน เพิม่ราคาท่านละ 3,000 บาท 

          62,900.- 
9,000.-        

62,900.- 
18,000.- 

3,000.- 

การจองทวัร ์  
 ➢ กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 30,000 บาท/ท่าน (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทาง

ของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืล่วงหน้า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หากท่านไม่ช าระเงนิส่วนทีเ่หลอื

ตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 
คา่ทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-บาหเ์รน-ทบลิซิ-ีบาหเ์รน-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิกลัฟ์แอร ์(GF) 

✓ ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบนิ 
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กั 5 คนื ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามทีร่ะบุในโปรแกรม และค่าน ้าดืม่ วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าพาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าธรรมเนียมวซีา่อารเ์มเนีย 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่านตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ีม่อีายุต ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 
คา่ทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ท่านละ 35 ดอลลาร ์

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตลอดการเดนิทาง ท่านละ 24 ดอลลาร ์(ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ั่งมาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษิทัจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กก./1 ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรบัขึน้) 
 ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มแีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มต่างๆ 

การยกเลกิ : 



 

 

 

 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั ▪ คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้ค่าวซีา่ทีย่ืน่และตั๋วเคร ือ่งบนิที่

ออกล่วงหน้าและกรุป๊ที่เดินทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาล 
(สงกรานต ์วนัแรงงาน ชว่งเดือนตุลาคม และปีใหม่) ทีต่อ้ง
การนัต ีมดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีาร การนัตคี่า
มดัจ าทีพ่กั โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอื
ต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี 
 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 
 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั ▪ หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์
หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ใน

ทุกกรณี ไม่ว่าคา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
เอกสารในการใชย้ืน่วซีา่ : 
1.แสกนสีหนังสือเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีม่ ีอายุใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เด ือนนับจากวนัเดินทาง หาก
หมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวซีา่คงเหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ ตอ้งสแกนโดยไม่มี
ส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มูลขาดหายไป และชดัเจน (เพือ่ท าวซีา่ออนไลน)์ 
2.แสกนรูปถ่ายสหีนา้ตรงปัจจุบนั พืน้ฉากหลงัรูปตอ้งมีสขีาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพทีค่มชดั หา้มสวม
แว่นสายตา หา้มมเีงา หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร ์(ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน) ขนาด 35 mm 
x  45 mm หรอื 1.5 x 2 นิว้ 2 รปู (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปทีถ่่ายเอง) 
3.ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการขอวซีา่ (บรษิทัจะส่งใหท่้าน ณ วนัทีท่ าการจองทวัร)์ 
หมายเหต ุ: 
▪ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 

อย่างนอ้ย 20 วนั กอ่นการ (ในกรณีมผีูเ้ดนิทาง 10 – 14 ท่าน เพิม่ราคาท่านละ 3,000 บาท) 
▪ บรษิทัขอสงวนสิทธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
▪ บรษิทัมีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
▪ บรษิทัมีสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีปิ่ดท าการ โดยจะจดัหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ เพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
▪ รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัิเหตุต่างๆ  ทัง้นี ้บรษิทัจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

▪ บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสีย หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ 
ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบรษิทัไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

▪ รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่

พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 
▪ ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกบัคณะ บรษิทั

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้
หนังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา (เล่มสเีลอืดหมู) 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร ือ่งตั๋วเคร ือ่งบินเองและมาเทีย่วรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร ์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความ
ล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีทีย่กเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิทัไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่าน้ัน (ในกรณีทีต่ ั๋วเคร ือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 



 

 

 

 

▪ ท่านทีจ่ะออกตั๋วเคร ือ่งบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บรษิัทไม่สามารถรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีทีส่ายการบินมีการปรบัเปลีย่นตารางเทีย่วบิน ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ัน้ 

▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท า
ใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่า เคร ือ่งปรบัอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิาร
ในชว่งฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีทีม่ีการจดัประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เคร ือ่งบนิ เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเคร ือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีด

อกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถุงใส
พรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้และ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย สาย

การบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณกโิลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ 
ทัง้นีจ้ะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางช ัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางช ัน้ธรุกจิ (Business) 
ดงัน้ันจงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคี่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิทัไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท่้านได ้ดงัน้ันท่าน
ตอ้งระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

▪ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรบัผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ใน
ระหว่างการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  
▪ หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลพเิศษ (Wheelchair), เด็ก

, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งให ้
การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร ์
ทัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัถอืว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


