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 จอร์เจีย - อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน 

(ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสอันยิ่งใหญ่) 
ทบิลิซ-ีกอร-ีอัพลีสต์ซีคห์-ซาดาโคล- ดลีีจาน-ทะเลสาบเซวาน- กรุงเยเรวาน-เอคมิอัดซิน 

วิหารชวาร์ทน๊อทส-์เอวานแคนยอน-การนี่-เกก๊ฮาร์ด-ซาดาโคล-มิทสเคต้า-อนานูร-ีกูดาอูร-ีคาซเบกี้ 
ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน “BOAT IN LAKE SEVAN” 

ราคา 59,900 บาท พิเศษ เพียงกรุ๊ปนี้กรุ๊ปเดียว 49,900 บาท 

วันแรก/3 มิ.ย                                                             กรุงเทพฯ – บาห์เรน 
18.15 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

ณ เคาน์เตอร์สายการบินกัลฟ์แอร์ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8-9 แถว T กรุณาสังเกตุ COOL SUMMER GEORGIA&AMMENIA  

21.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินกัลฟ์แอร์ สู่ประเทศบาห์เรน เที่ยวบินที่ GF-151 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.45 ชม.) 
23.59 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงมานาม่า ประเทศบาห์เรน 
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วันท่ีสอง/4 มิ.ย                                          บาห์เรน-ทบิลิซี-กอร-ีอัพลีสต์ซคีห์-กรุงทบิลิซี 
01.20 น.        เดินทางโดยสายการบินกัลฟ์แอร์ สู่ประเทศจอร์เจีย เที่ยวบินที่ GF-031 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.) 
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี (TBILISI)  เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้้า

คูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมี
ประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ต
ลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการท้าอุตสาหกรรม สังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมี
บทบาทส้าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เน่ืองจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็น
จุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย  

เช้า น้าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. กอรี                 
เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ให้ท่านได้ชม
ความสวยงามของเมืองกอรี ที่ในอดีตเคยมีความส้าคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองก้าลังที่อยู่บน
ถนนสายส้าคัญที่เชื่อมกับทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ 
โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้น้าที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผู้ เป็นนัก
ออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต น้าท่านชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of 
Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเร่ืองราวต่างๆของสตาลิน และยังมีการแสดง
ถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต   

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
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บ่าย น้าท่านเดินทางไปยัง เมืองอัพลีสต์ซีคห์ (UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถ้้าที่ถูกท้าขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ใน

ยุคการเร่ิมต้นราวศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริสตกาล ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียสู่ทางด้านเหนือ
แถบหมู่บ้านมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยังทะเลด้า และต่อไปยังด้านตะวันตก ท้าให้เกิดการพัฒนาการเป็นเมือง
ต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เป็นเมืองหนึ่งที่ เป็นศูนย์กลางการค้า ได้ถูกสร้างขึ้นในราว 1,000 ปีก่อน
คริสตกาล และต่อมาก็ได้ถูกขยายออกไปจนกว้างขวาง  ให้ท่านได้ชมหมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้้าโดยมีเนื้อที่กว้าง
ประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลาง และส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ที่สุด 
ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นยังถูกสร้างให้ต่อไปยัง
ส่วนใต้โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยังส่วนต่างๆ ถ้้า
ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแม้ว่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ้้าใหญ่โตก็จะมีเพดานห้องที่ท้าเป็นที่หลบ
ซ่อนอีกทีหนึ่ง และบางแห่งถึงแม้จะใหญ่โตแต่ก็ได้เจาะห้องเล็กๆ ทางด้านหลังหรือทางด้านข้างอีกด้วย ซึ่งบางที่
อาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆได้ด้วย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ด้านบนของสถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างเป็นยอดโดม
ด้วยหินและก่ออิฐ ซึ่งต่อมานักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งต่างๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินและอัญมณีต่างๆ 
และยังมีเคร่ืองเซรามิคส์และการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ เหล่ านี้ได้ถูกน้าไปไว้ที่ในพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติที่กรุงทบิลิซี สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางกลับไปยังกรุงทบิลิซี 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารในโรงแรม 
                       น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม                                 กรุงทบิลิซี-ซาดาโคล-เมืองดีลีจาน-ทะเลสาบเซวาน-กรุงเยเรวาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม – เช็คเอ้าท์โรงแรม 

น้าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) ที่อยู่ทางด้านใต้ระยะทางประมาณ 100 กม. ซึ่งเป็น
เมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับอาร์เมเนีย ออกเดินทางข้ามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) 
เมืองชายแดนของอาร์เมเนียซึ่งอยู่ติดกับจอร์เจีย (ทุกท่านจะต้องลงรถ เพื่อมาผ่านด่านตรวจเอกสารขาออกจาก
จอร์เจีย จากนั้นต้องมาผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองของอาร์เมเนีย) น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฮักห์พาท 
(HAGHPAT) เป็นเมืองในหมู่บ้านของจังหวัดลอร่ี ที่อยู่ทางด้านเหนือของอาร์เมเนีย เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง
เพราะเป็นที่ตั้งของวัดอารามโบราณทั้งสองแห่ง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ วัดอารามโบราณฮักห์พาท 
(Haghpat Monastery) ซึ่งถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของทางด้านศาสนาและทางด้านสถาปัตยกรรมในการก่อสร้าง
ในยุคกลาง อารามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยนักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษที่ 10 ซึ่งอยู่ในระการขึ้น
ครองราชย์ของ กษัตริย์อะบาส ที่ 1(King Abas I) และนอกจากนั้นก็ยังมีแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นใกล้ๆ กัน คือ 
อารามซานาฮิน (Sanahin Monastery) และสถานที่ทั้งสองแห่งนี้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกใน
ปีค.ศ.1996 ชมตัวโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญนิชานได้ถูกสร้างในราวปีค.ศ.966-67 ต่อมาก็ได้ถูกสร้างขยายให้
ใหญ่โตขึ้นและมีการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตัวโบสถ์ใหญ่ในส่วนนี้ คือ วิหารของนักบุญนิชานถูก
สร้างขึ้นในปีค.ศ.967-991 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในยุคของศตวรรษที่ 10 ของแบบอาร์เมเนียน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น้าท่านเดินทางไปยัง เมืองดีลีจาน (DILIJAN) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดทาวุสที่ตั้งอยู่
ทางด้านเหนือของทะเลสาบฯ เป็นเมืองหนึ่งที่มีความส้าคัญทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะมีรีสอร์ทที่พักหลายแห่ง 
และมีประชากรประมาณ 16,000 คน เมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้้าอักสเทฟที่มีความยาวประมาณ 20 กม. ที่อยู่เหนือ
ระดับน้้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติที่สดชื่นและหนาแน่นเต็มไปด้วยป่าเขา
ที่เขียวชอุ่มสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งอาร์เมเนีย” (Little Switzerland of Armenia)            
น้าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเซวาน (SEVAN) ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบ
น้้าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน้้าจืดที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้้าหลายสาย เช่น แม่น้้าแม่น้้าฮราซดาน และแม่น้้ามาสริค  ให้ท่านได้
ชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานที่เต็มไปด้วยสถานที่พักผ่อนรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวตัวเมือง
นี้ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลประมาณ 1900 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนี้
ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1842 ซึ่งเป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีชื่อว่า เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี 
ค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เซวาน ตามหลังของทะเลสาบเซวานที่เปลี่ยนชื่อ เมืองนี้ยังถูกล้อมรอบไปด้วย
สวนสาธารณะ ซึ่งได้ถูกสร้างต่อมาจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง   น้าท่านไปชมอารามเซวาน 
(Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกว่า เซวานาแว๊งค์  (Sevanavank) ซึ่ งค้าว่า แว๊งค์  เป็นภาษาอาร์เมเนีย มี
ความหมายว่า โบสถ์วิหาร สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแหลมที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเบสาบเซ
วานถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.874 โดย เจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์อะช๊อตที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสู้
กับพวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแห่งนี้ น้าท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้้าจืดที่มีความใหญ่และ
สวยงาม มีแม่น้้าที่เกิดจากภูเขาได้ไหลลงมาทั้งหมดมี 28 สาย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เอ้ืออ้านวย และสะดวกต่อ
การล่องเรือ ณ วันดังกล่าว) จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่กรุงเยเรวาน (YEREVAN) บางคร้ังก็เรียกว่า เอเรวาน 
(Erevan) ซึ่งชื่อเดิมคือ เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรีวาน (Erivan) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศอาร์เมเนีย ตั้งอยู่ริมแม่น้้าฮราซดาน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานยังเป็นศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันมีประชากร 1,100,000 คน กรุงเยเรวานยังถือเป็นหัวใจของเครือข่ายทาง
รถไฟและเป็นศูนย์กลางการค้าหลักของสินค้าเกษตรกรรมของประเทศ นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมในเมือง
นี้ยังผลิตโลหะ เคร่ืองมือจักรกล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ สิ่งทอ แล ะผลิตภัณฑ์ส้าหรับ
โภชนาการต่างๆ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
 น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสี่                              กรุงเยเรวาน-เอคมิอัดซิน-วิหารชวาร์ทน๊อทส์-กรุงเยเรวาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น้าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเอคมิอัดซิน (ECHMIADZIN) ซึ่งอยู่ห่างจากเยเรวานประมาณ 30 กม. ทางด้าน
ตะวันตก ในอดีตเป็นเมืองที่ส้าคัญของชาวอาร์เมเนียนที่มีความศรัทธาในเร่ืองทางด้านการศาสนาและยังนับได้
ว่าเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นโดยนักบุญเกรกอร่ี ในปีค.ศ.303 เมืองนี้มีความส้าคัญเพราะมีสถานที่
ทั้งสองแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000 ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ วิหารเอคมิ
อัดซิน (Echmiadzin Cathedral) ซึ่ งแต่ เดิมนั้นเป็นที่ รู้จักกันในนามของโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระแม่ เจ้า                 
(Holy Mother of God Church) เป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 4 และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด
ของโลก  น้าท่านไปชม วิหารซวาร์ทน๊อทส์ (Zvartnots Cathedral) ซึ่งในอดีตนับได้ว่าเป็นวิหารที่มีความ
สวยงามมากที่สุด เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในราวปีค.ศ.641-653 ที่อยู่ในช่วงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่มี
อิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งนี้ และต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรับมุสลิม ซึ่งทุกวันนี้
สถานที่โบราณแห่งนี้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างปรักหักพังไปแล้ว 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น้าท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามประวัติศาสตร์ยุคแรกเร่ิมของเมืองนี้ย้อนไปถึง
ในช่วงศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล โดยมีการตั้งป้อมอูราร์เตียนแห่งเมืองเอเรบูนีเมื่อ 782 ปีก่อนคริสตศักราช 
เยเรวานตั้งอยู่ที่หุบเขาอารารัต ที่สามารถมองเห็นภูเขาอารารัตที่มีความสูงถึงประมาณ 5000 เมตร ตั้งตระหง่าน
อยู่ในประเทศตุรกีจากเมืองหลวงแห่งนี้ ผ่านชมบริเวณรอบๆ ตัวเมืองหลวง เช่น จัตุรัสสาธารณะ (Republic 
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Square) มหาวิทยาลัยของรัฐ (State University) ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง (City Panorama) น้าท่านไปชมตลาด
แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงและความประทับใจ คือ ตลาดพาค ชูคา หรือเรียกว่า ตลาดกลาง (Pak Shuka Market หรือ
Gumi Shuka) ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างตกแต่งให้มีความสวยงามในรูปแบบศิลปะของอาร์เมเนียน ซึ่งทางเข้าสู่ตลาด
แห่งนี้มีทางเข้าที่ถูกตกแต่งด้วยความวิจิตพิสดารของเหล็กที่ท้าเป็นศิลปะรูปคร่ึงวงกลมด้วยโครงร่างที่เข้ากันจน
ท้าให้เป็นเสมือนงานชิ้นเอกของสถานที่นี้ จะท้าให้ท่านได้มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกอีกใบหนึ่ง น้าท่านไป
ชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน ซึ่งลักษณะจะเป็นแบบขั้นบันได
ลดหลั่นกันลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน้้าลงมาเพื่อให้เป็นน้้าตกลงเป็นสายจากใจกลาง
ที่อยู่ด้านบน ซึ่งสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างนี้ถูกสร้างให้ เป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย               
ในสงครามโลกคร้ังที่ 2 ถูกออกแบบสร้างโดยสถาปนิก จิม โทรอสยาน เมือปีค.ศ.1971-1980 เพื่อเป็นการระลึก
ถึงที่อยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตเมื่อ 50 ปี แต่ว่าการก่อสร้างยังไม่เรียบร้อย เพราะว่าได้หมดของโซเวียต
ไปเสียก่อน และต่อมาในปีค.ศ.2002 ก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อปีค.ศ.2009 และเมื่อมองจาก
จุดบนสุดท้าให้เห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของกรุงเยเรวานและภูเขาอารารัตที่อยู่ห่างไกลออกไปทางด้าน
ตะวันตก จากนั้นน้าท่านไปชม จัตุรัสกลางเมือง (Republic Square) เป็นสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับ
ศูนย์กลางของเมือง ซึ่งคนพื้นเมืองจะเรียกที่นี่ว่าเป็น สิ่งก่อสร้างที่ยิ่ งใหญ่ ถูกสร้างขึ้นด้วยหินสีชมพูของ
อาร์เมเนียภายในเวลาหนึ่งปี  ได้กลายเป็นเขตที่ได้มีการพัฒนามากที่สุดของเมืองเยเรวาน ซึ่งเมื่อมีการ
เปรียบเทียบกับเขตอ่ืนๆ และยังได้กลายเป็นศูนย์กลางการบริหารงานของชาติอีกด้วย รวมถึงสถานที่พักของ
ประธานาธิบดี ศูนย์รวมการบริหารของกระทรวงต่างๆ แห่งชาติ ธนาคารของชาติ  และยังเป็นศูนย์กลางการ
ป้องกันภัยอีกด้วย ดังนั้นสถาปัตยกรรมของเคนตร้อน จะเป็นรูปแบบต่างๆกันไปซึ่งได้ถูกจัดสรรตามล้าดับจาก
เบลเล อีโพคิว จนถึงรูปแบบของโซเวียต ซึ่งส่วนมากแล้วจะอยู่ในศูนย์กลางที่มีชื่อว่า ศิลปะประจ้าชาติ   น้าท่าน
เดินทาง เข้าชมโรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต (Yerevan Brandy Factory as Aravat) ซึ่งเป็นโรงงาน
ชั้นน้าและมีชื่อเสียงที่เป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 ที่ได้ใช้องุ่นพันธุ์ดีที่สุดและน้้าแร่อันมีชื่อเสียง
ของอาร์เมเนีย 

ค่้า          รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงของชาวพื้นเมือง 
 น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีห้า                             กรุงเยเรวาน-เอวานแคนยอน-การนี่-เก๊กฮาร์ด-ซาดาโคล-กรุงทบิลิซี 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม 
 น้าท่านไปเที่ยวชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หน้าผาที่สูงชัน มี

แม่น้้าอาซัดไหลผ่านท้าให้เกิดบรรยากาศที่สวยงดงาม น้าท่านไปชม วิหารการ์นี (Garni Temple) ซึ่งในอดีตเมื่อ
ประมาณ 1,700 ปีมาแล้ว บริเวณนี้ เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย ซึ่งในปัจจุบันยังคงมี
หลงเหลืออยู่ ซากห้องสรงน้้า (Royal Bath House) และอาคารรูปทรงกรีกที่ถูกสร้างขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 
โดย กษัตริย์อาร์เมเนียในสมัยนั้น ด้านข้างของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอโบสถ์คริสต์ที่สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษ
ที่ 9 หลงเหลืออยู่ ต่อมาวิหารแห่งนี้ถูกท้าลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ.1679 ส้าหรับอาคารที่เห็นอยู่นี้ เพิ่งมา
ประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 นี้เอง โดยใช้เศษซากปรักหักพังของเก่าผสมกับของใหม่ 
จึงท้าให้สมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าวิหารการ์นี จะถูกสร้างแบบกรีก แต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้าง
ด้วยศิลปะแบบอาร์เมเนีย ที่ไม่สามารถหาได้ในวิหารกรีกทั่วไป   น้าท่านไปชม วิหารเก๊กฮาร์ด (Geghard 
Monastery) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่
สวยงาม และยังมีส่วนที่สร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาอีกด้วย ตัวอาคารของวิหารเกกฮาร์ดนี้ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ให้ท่านชมส่วนของห้องโถงของตัวโบสถ์ที่มีการตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลัก
อย่างสวยงาม ที่ถูกตกแต่งด้วยความศรัทธาในศาสนาคริสต์อย่างเต็มเปี่ ยม วิหารที่สร้างโดยการตัดหินให้
กลายเป็นห้องโถง และได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.2000 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางข้ามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เมืองชายแดนของอาร์เมเนียซึ่งอยู่ติดกับ

จอร์เจีย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) ที่อยู่ทางด้านใต้ระยะทางประมาณ 100 กม. ซึ่ง
เป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับอาร์เมเนีย ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติอันสวยของ
เทือกเขาคอเคซัสน้อยที่อยู่ระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจาน (ทุกท่านต้องลงจากรถ เพื่อมาผ่านด่านและ
ตรวจเอกสารขาออกจากอาร์เมเนีย เพื่อเข้าประเทศจอร์เจีย โดยทุกท่านต้องน้ากระเป๋าเดินทางและสิ่งของทุก
อย่างลงจากรถ เพราะต้องน้าผ่านการ X-ray หลังจากผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองแล้ว) จากนั้นน้าท่าน
ออกเดินทางไปยัง กรุงทบิลิซี (TBILISI) ที่อยู่ห่างประมาณ 80 กม. 

ค่้า          รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
                       น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีหก                                   กรุงทบิลิซี-มิทสเคต้า-อนานูรี-กูดาอูรี-คาซเบกี-้กรุงทบิลิซี 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น้าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 

กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความ เก่าแห่งหนึ่งของประเทศ 
และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี้ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20 ,000 
คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ.1994 น้าท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ  

 ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้า
มิควารี และแม่น้้าอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็น
อาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล
จนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5  น้าท่านไปชมวิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่ง
หนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 โดยมี
สถาปัตยกรรมของจอร์เจีย น้าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่ส้าคัญซึ่งเป็นเส้นทางส้าหรับใช้ในด้าน
การทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่
ภายใต้การปกครองส้าหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ และเป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะน้าท่านเดินทางสู่
เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง
รัสเซียและจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มี
ก้าแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้้าอรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อม
ปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้ง
ตระหง่านอยู่ ท้าให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน้้าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และ
ยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่ส้าคัญส้าหรับน้าน้้าที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมกับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย 
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองส้าหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่
ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน้าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น

ชื่อ สเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพ้านักอาศัยและ
ก่อสร้างสถานที่ส้าหรับจ้าศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่น้้าเทอร์กี้ที่มีความ
ยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่
อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มี
อุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด น้าท่านไปชมความสวยงามของ 
โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา 
ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของ
แม่น้้าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่ง
อาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะค้านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เดินทางให้มากที่สุด) ได้เวลาน้าท่านออกเดินทางกลับไปยังเมืองทบิลิซี 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
                      น้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 



11 

 

 

วันท่ีเจ็ด                                                                   กรุงทบิลิซี-บาห์เรน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม 

          น้าท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูก
สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่้าเสมอกัน และต่อมาใน
ราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์
เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ
ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนได้
พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อท้าลายไป ชมบริเวณ โรงอาบน้้าแร่ ก้ามะถัน (Sulphur Baths) 
หรือภาษาจอร์เจียนเรียกว่า Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ) เป็น สถานที่ส้าหรับแช่น้้าพุร้อนที่มีแร่ก้ามะถัน ตาม
ต้านานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที กอร์กัซลี นกเหยียวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงท้าให้
ค้นพบบ่อน้าพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะของโรง อาบน้้าคล้าย ๆ กับการออนเซนของชาวญ่ีปุ่นผสมรวมกับการ
อาบน้้าแบบตุรกี ชมหมู่โรงอาบน้้าที่มี การสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคาร
ที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็น หลังโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบข้าง ประดับด้วยโมเสคชินเล็กสวยงาม 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.10 น.  ออกเดินทางสู่กรุงมานาม่า โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF034 
18.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมานาม่า ประเทศบาห์เรน เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง 
22.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF152 
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วันท่ีแปด กรุงเทพฯ 
09.30 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ  
 

************************************* 

 

วันเดินทาง 2561 (คณะ20ท่าน) ระดับที่พัก พักคู่ พักเดี่ยวเพิ่ม 

10-17 มิ.ย / 17-24 มิ.ย / 24 มิ.ย-1 ก.ค 4 ดาว 59,900 8,000 
 
โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บาห์เรน-ทบิลิซี-บาห์เรน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ (GF) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน 
 ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้้าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน้าเที่ยว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาร์เมเนีย 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอ้านวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป) 

 

อัตรานี้ไม่รวมถึง 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 6 วัน คิดเป็น 30 ดอลลาร์) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 8 วัน คิดเป็น 24 ดอลลาร์)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 ค่าท้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าน้้าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้้ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
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 ส้าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน้าให้ท่าน เปิด
ห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย ภายใน 2 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเคร่ืองบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่ 

เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) 
ที่ต้องการันตีมัดจ้ากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ้าที่พัก 
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ้า + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ้า + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 
หมายเหตุ  
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่้ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการ (ในกรณีมีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน เพิ่มราคาท่านละ 3,000 บาท) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท้าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

เพื่อทดแทนเป็นล้าดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท้าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน้าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะช้าระค่าทัวร์เป็นลักษณะเหมาจ่าย 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง 
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 ในกรณีลูกค้าด้าเนินการเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด้าเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 
ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช้าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก้าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถท้าการ Refund ได้เท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค้ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได้ 

 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
 
โรงแรมและห้อง 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                         

( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อก้าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะท้าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่้า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 กรุณางดน้าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน้าติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท้าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส้าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน้าขึ้นเคร่ืองได้ 
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
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 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน้าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้้าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดังนั้นจึงไม่แนะน้าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช้ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ในระหว่างการเดินทาง 

 
การเดินทางเป็นครอบครัว  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ้าตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า  
         4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็น

หมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า 
ประเทศจอร์เจียคนไทยไม่ต้องวีซ่า 

ประเทศอาร์มาเนีย วีซ่าหน้าด่าน ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าแลว้ 
1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง  
2.   รูปถ่ายสี 2 นิ้ว ติดตัวตอนเดินทาง 


