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The Million Dollar View of Caucasus Mountains  

อาเซอรไ์บจาน จอรเ์จยี อารเ์มเนีย 10 DAYS 7 NIGHTS   

โดยสายการบนิเอมเิรสต ์
เดนิทาง พฤศจกิายน 62 – มีนาคม 63  

เร่ิมต้นเพยีง 56,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
23.50 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรสต ์โดย
มีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – บาก ู– เมืองเก่า 

วนัท่ี 3. โกบสัตาน – ภเูขาโคลน - ภาพแกะสลกับนภเูขาหิน ณ พิพิธภณัฑเ์ปิด – ภเูขาแหง่ไฟ – วหิารแหง่ไฟ - เมืองเชค ี

วนัท่ี 4. เชคี - ทบิลซิี่ – เมืองเก่าทบิลซิี – ปอ้มนารกิาลา – โรงอาบน า้โบราณ – โบสถเ์มเคตี – สะพานแหง่สนัติภาพ 
วนัท่ี 5. มิสเคตา้ – วิหารจวาร ี– ปอ้มอนันานรู ี- อนสุรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จีย – คาซเบกี ้- กดูาอรู ี

วนัท่ี 6. กอร ี– พิพิธภณัฑข์องทา่นสตาลนิ – อพัลสิตชิ์เคห ์– วิหารสเวติสโคเวล ี– อนสุาวรรยีป์ระวตัิศาสตรจ์อรเ์จีย - ทบิลซิี 

วนัท่ี 7. ทบิลซิี – วิหารซีโอนี – ซาดาโคล – บากราทาเชน - เซวาน – อารามเซวาน– เยเรวาน 

วนัท่ี 8. วิหารเกกฮารด์ – วิหารการน์ี – วิหารคอรว์ิราพ - เยเรวาน 

วนัท่ี 9. เดอะคาสเคด – จตรุสักลางเมืองเยเรเวาน - เยเรวาน – ดไูบ 

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที ่2 ดูไบ – บากู – เมอืงเก่า  
03.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต ์เที่ยวบินที่ EK 377 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

11.55 น. น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองบากู โดยเที่ยวบินที่ FZ 0707 

14.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองบากู (Baku) ประเทศอาเซอรไ์บจาน (Azerbaijan) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 3 
ชั่วโมง)  น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร เมืองบากเูป็นเมืองหลวงของประเทศอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยู่
บรเิวณรมิทะเลสาบแคสเปียนบนคาบสมทุรเล็กๆ ที่มีช่ือว่า อบัเซรอน ที่ยื่นออกไปในทะเล ประกอบดว้ยพืน้ที่ 3 สว่น คือ 
ยา่นเมืองเก่าภายในปอ้มก าแพง ตวัเมืองที่สรา้งขึน้ในสมยัโซเวียต และตวัเมืองปัจจุบนั จากนัน้น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่า
บากู (Baku Old City) ซึ่งเป็นเขตเก่าแก่ที่ส  าคญัสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 12 เมืองนีต้ัง้อยู่ใจกลางกรุง เป็นย่านที่เก่าแก่
ที่สดุในเมือง ลอ้มรอบไปดว้ยก าแพงที่ในอดีตที่มีไวป้้องกันตวัเมือง และรอบก าแพงจะมีการสรา้งเป็นป้อมหอคอยซึ่งมี
ทัง้หมด 25 แห่งและมีประตูทางเขา้ออกถึง 5 แห่ง และภายในมีสถานที่ส  าคญัหลายแห่ง เช่น ปราสาทและสสุานของ
ราชวงศชี์วาน (Shivan Dynasty Palace and Tomb) สเุหรา่ดีวานข่าน(Divankhane Mosque) สเุหรา่และเสาหอคอยมิ
นาเรต ์(Mosque and Minarets)  และที่ส  าคญัคือหอคอยไมเด็น (Maiden Tower) ที่สวยงาม เป็นหอคอยในยคุสมยั
ศตวรรษที่ 12 สองสถาปัตยกรรมส าคญันีเ้ป็นสองสถานที่แรกในอาเซอรไ์บจานที่ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านไป
เที่ยวชมหอคอยไมเดน็ ซึง่ถือวา่เป็นสว่นท่ีเก่าแก่ของเมือง และหลากหลายดว้ยโบราณสถานของสิง่ก่อสรา้งและตอ่ไปดว้ย
ตลาดกลางแจ้งที่เต็มไปดว้ยสินคา้ต่างๆหลายอย่าง ที่แสดงใหเ้ห็นว่าท ามาจากยุคหิน และยังมีพรมที่ท  าดว้ยมืออัน
สวยงาม นอกจากนัน้ยงัมีศิลปะอนัเก่าแก่และรา้นอาหารที่เลศิรสที่ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN BY RADISSON หรอืเทียบเทา่  
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วันที ่3 
โกบัสตาน – ภเูขาโคลน - ภาพแกะสลักบนภเูขาหนิ ณ พพิธิภณัฑเ์ปิด 
– ภเูขาแหง่ไฟ – วหิารแห่งไฟ - เมอืงเชคี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองโกบัสตาน (Gobustan) ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองบากู น าท่านชมภูเขาโคลน (Mud 

Volcano) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของประเทศอาร์เซอรไ์บจาน และถูกบันทึกลงในกินเนส เวิลด ์
(Guinness World Record) เมื่อ 5 ก.ย. 2004 ชมความแปลกประหลาดและสวยงามของภเูขาโคลนที่มีช่ือเสียง (Mud 
Domes) ซึง่เกิดขึน้ท่ีบรเิวณนีม้ีอยูป่ระมาณ 700 แหง่ ภเูขาดินโคลนนีเ้กิดจากดินเหลวที่อยูใ่ตด้ิน ก๊าซและน า้ที่รอ้นเมื่อถกู
ผสมรวมกนั ก็จะมีการพลุง่ขึน้มาบนพืน้ดินเป็นรูปกรวยหรอืโดมที่สวยงาม จากนัน้น าท่านชมภาพแกะสลักบนภูเขาหิน 
ณ พิพิธภณัฑเ์ปิด (Rock Painting Open-air Museum) ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของหินภเูขาที่มีการแกะสลกัภาพที่
เป็นรูปตา่งๆ  ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 เช่น ภาพการลา่สตัว ์รูปคนเตน้ร  า ชา้ง เรือ หมู่ดาวและ
สตัวต์า่งๆ จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงับริเวณแหลมอบัเชรอน ซึ่งเป็นที่มีไฟติดอยู่ตลอดมายูนารแ์ด๊ก (Yunar Dag) 
หรือไดช่ื้อว่าภูเขาแห่งไฟ (Fire Mountain) สถานที่แห่งนีเ้กิดขึน้มาแต่โบราณกาล ที่มีเปลวไฟเกิดจากก๊าซที่ลกุไหม้
ต่อเนื่องกนันาน จนเป็นที่รูจ้กักนัดี และไดช่ื้อว่าเป็น ดินแดนแห่งไฟ (Land of Fire) นกัธรณีวิทยาไดเ้รียกสิ่งที่เกิดขึน้ว่า 
การพุ่งของก๊าซ (Gas-Oil Volcanoes) ใหท้่านไดช้มความแปลกประหลาดกับเปลวไฟที่ติดอยู่และเกิดขึน้ต่อเนื่องกัน 
ตลอดเวลา ซึ่งบางแห่งจะพวยพลุง่ออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึ่งเกิดจากก๊าซใตด้ินซึมผ่านชัน้ของหินทรายที่เป็นรูพลุ่ง
ขึน้มาเหนือพืน้ดินและติดไฟได ้และที่ส  าคญัที่สุดไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้ว่า อาเซอรไ์บจานเป็นประเทศที่เต็มไปดว้ยก๊าซ
ธรรมชาติอยา่งมากมาย จากนัน้น าทา่นไปชมวหิารแห่งไฟ (Fire Temple) หรอืเรยีกวา่ อะเทสหก์าหข์องบาก ู(Ateshgah 
of Baku)  เป็นวิหารท่ีถกูสรา้งขึน้ใชส้  าหรบัพิธีการทางศาสนา ที่มีรูปทรงสีเ่หลีย่มและมีกระถางไฟอยูต่รงกลาง และบรเิวณ
รอบๆ ดา้นนอกมี่หอ้ง 26 หอ้งถกูสรา้งเป็นท่ีพกัอาศยัของพวกพระ ถกูสรา้งขึน้ในขณะที่ศาสนาโซโรแอสเตอรก์ าลงัเริ่มตน้
และมีความรุ่งเรืองในเวลาต่อมา และพวกอินเดียไดเ้ขา้มาระหว่างศตวรรษที่17 -18 และต่อมาถูกทิง้ใหร้า้งจนกระทั่งปี 
ค.ศ.1883 เมื่อบรเิวณเมืองนีไ้ดข้ดุพบน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ และตอ่มาก็ไดถ้กูท าใหเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ.1975 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเชคี (Sheki) ซึง่ตัง้อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของอาเซอรไ์บจาน และเป็นเมืองศนูยก์ลางการ

ปกครองของจังหวดัเชคี  ตัง้อยู่ในบริเวณเทือกเขาคอเคซสัใหญ่และอยู่ติดกบัจอรเ์จีย  เมืองแห่งนีเ้ป็นพืน้ที่ที่เต็มไปดว้ย
ภเูขา ช่องเขาที่แคบพรอ้มทัง้มีล  าธารน า้ไหลและป่าเขาที่เขียวชอุ่มที่ชุ่มชืน้ไปดว้ยน า้ มีน า้ที่ผดุขึน้มาจากพืน้ดินมากมาย
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จึงท าใหเ้กิดบรรยากาศและน า้ตกที่สวยงาม และนอกจากนัน้ยงัมีบอ่น า้แรท่ี่ใสสะอาด น าท่านชมความสวยงามของเมือง
เชคี  เมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ในอดีตเมืองนีเ้คยเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึง่ในยคุของรฐัอลับาเนียนในราวศตวรรษที่ 1 ท า
ใหม้ีโบราณสถานหลงเหลือใหเ้ห็นอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนัน้เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในการแกะสลกัไม ้ที่มีการคา้ขาย
เก่ียวกับเสน้ทางสายไหมในอดีต ซึ่งจะมีที่พักส าหรบักองคาราวานที่เดินทางมาแวะพักที่เมืองนี ้ที่ถูกสรา้งขึน้มาใน
ศตวรรษที่ 18 และศตวรรษที่ 19 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SHEKI PALACE หรือเทียบเท่า  

วันที ่4 
เชคี - ทบลิิซี ่– เมอืงเก่าทบลิิซ ี– ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน า้โบราณ – 
โบสถเ์มเคต ี– สะพานแหง่สันตภิาพ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองทบิลิซี (Tbilisi) น าทา่นชมทศันียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศ

จอรเ์จีย ที่มีความส าคญัของประวตัิศาสตรม์ากมาย และมีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมือง
หลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของจอรเ์จีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษา
ทอ้งถ่ิน เมืองทบิลิซี มีเนือ้ที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถู้กสรา้งโดย วาคตัง กอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) 

กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งไอบีเรีย ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศวรรษที่ 4 เมืองทบิลีซี เป็นศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคม 
และวฒันธรรมในภมูิภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตร ์เมืองนีอ้ยูใ่นสว่นของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทส าคญั
ในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชีย
กบัยโุรป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ซึง่เป็นปอ้มปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้กครองมา
หลายยคุหลายสมยัที่ตา่งผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต้่อ
เติมปอ้มในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 7 ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ช่ือใหใ้หมว่า่ Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นกั
ประวตัิศาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนารกิาลาเป็นปอ้มแหง่หนึง่บนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกรง่และตีไดย้ากที่สดุ จากนัน้น าท่าน
ชมโรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรบัแช่น า้พรุอ้นที่มีแรถ่ามะถนั ตามต านาน
เลา่ขานวา่ในสมยัพระเจา้วคัตงัที่ 1 กอรก์ซัลี่นกเหยี่ยวของพระองคไ์ด้ตกลงไปในบริเวณดงักลา่ว จึงท าใหค้น้พบบ่อน า้พุ
รอ้นแหง่นีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน า้เหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบน า้แบบตรุกี น าท่านชม
หมู่โรงอาบน ้าที่มีการสรา้งและใหบ้รกิารตัง้แตย่คุกลางจนถงึปัจจบุนัท่ีมีรูปแบบตวัอาคารท่ีหลากหลาย น าทา่นชม โบสถ์
เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาที่เบือ้งลา่งเป็น
แมน่ า้มิตคาวาร ีในอดีตถกูใชเ้ป็นปอ้มปราการ และที่พ านกัของกษัตริย ์ในบริเวณเดียวกนั  จากนัน้น าทกุท่านชมสะพาน
แห่งสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิก
ชาวอิตาเลีย่นช่ือ Michele De Lucchi โดยสะพานมีความยาวประมาณ 150 เมตร มีลกัษณะการออกแบบรว่มสมยั เปิด
อย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถกูออกแบบและสรา้งที่อิตาลี และน าเขา้มาโดยรถบรรทกุ 
200 คนั เพื่อเขา้มาติดตัง้ในเมืองทบิลซิี ที่ตัง้นัน้อยูบ่นแมน่ า้ Mtkvari River สามารถมองเห็นไดห้ลายมมุจากในเมือง  
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA ENCORE TBILISI หรอืเทียบเทา่  

วันที ่5 
มสิเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี - อนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย 
– คาซเบกี ้- กูดาอูรี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาลตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือหา่งจาก
กรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวตัิศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และไดร้บั
การขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนั
ศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสตน์ิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่าง
มาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน์ีต้ัง้อยู่บนภเูขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่น า้มิควารี (Mtkvari 
river) และแมน่ า้อรกัวี (Aragvi river) น าทา่นออกเดินทางไปยงัเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงที่ส  าคญั
ของจอรเ์จียที่มีช่ือว่า Georgian Military Highway หรือเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญั
ที่สดุที่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัที่จอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขา
คอเคซสัจากรสัเซียมายงัที่ภมูิภาคนี ้ถนนแห่งประวตัิศาสตรน์ีเ้ป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สู่เทือกเขาคอเคซสั (Caucasus 
Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยูร่ะหวา่งทวีปยโุรป และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 สว่น คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขา
คอเคซสันอ้ย ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เป็นเสน้กัน้ระหว่างพรมแดนรสัเซียกบัจอรเ์จีย ระหว่างทางน าท่านชม
ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีก าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่ริมแม่น า้อรกัวี ถูกสรา้งขึน้ในสมัย
ศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจิ์น้ ภายในยงัมีหอคอย
ทรงสีเ่หลีย่มใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทศันียภ์าพทิวทศันอ์นัสวยงามดา้นลา่งจากมมุสงูของปอ้มปราการนี ้รวมถึงอ่าง
เก็บน า้ชินวาร ี(Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซึง่เป็นสถานท่ีส าคญัส าหรบัน าน า้ที่เก็บไวส้ง่ตอ่ไปยงัเมืองหลวงและใช้
ผลิตไฟฟ้า ซึ่งท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน า้ไวด้ื่มไว ้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองกูดาอูรี ซึ่งเป็นเมืองส าหรบัสกีรีสอรท์ที่มี
ช่ือเสยีง ตัง้อยูบ่รเิวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสั มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี ้
เป็นแหลง่ที่พกัผอ่นเลน่สกีในช่วงเดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน ซึง่จะมีหิมะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา ระหว่างทางใหท้่านได้
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ชมทิวทศันอ์นัสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมอนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย(Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือนึงคือ Russia–Georgia Friendship 

Monument เป็นอนสุรณส์ถานท่ีสรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณบ์่งบอกถึงความสมัพนัธอ์นัดีของประเทศ
จอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรตี ภายในมีการวาดภาพประวตัิศาสตรข์องประเทศ
จอรเ์จียและประเทศรสัเซียไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศันอ์นัสวยงาม จากนัน้น าท่าน
เดินทางตอ่ไปยงัเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) หรอืปัจจบุนัเรยีกวา่ เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ช่ือนีเ้พิ่งเปลี่ยนเมื่อ
ปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออรโ์ธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ีส าหรบัจ าศีลภาวนาขึน้ เมือง
นีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศูนยก์ลางการ
ทอ่งเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ที่ส  าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภมูิทศันท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมววิ
ของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกดว้ย จากนัน้น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพื่อเขา้สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซสั(Caucasus) 
น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda 
Sameba) สรา้งด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ช่ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็น
สญัลกัษณส์ าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2 ,170 เมตร (***ใน
กรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ***) จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองกูดาอูรี (Gudauri) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MARCO POLO หรือเทียบเท่า  

วันที ่6 
กอรี – พพิธิภัณฑข์องท่านสตาลิน – อัพลิสตช์ิเคห ์– วิหารสเวติสโคเว
ลี – อนุสาวรรียป์ระวัตศิาสตรจ์อรเ์จยี - ทบิลิซ ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิดของ 

โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมี
ช่ือเสียงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้น าท่านชม พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน (Musuem of 

Stalin) ซึง่เป็นสถานท่ีรวบรวมเรือ่งราว และสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารที่สตาลินเกิดดว้ย 
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ภายในพิพิธภณัฑส์ตาลิน มีการจดัแสดงชีวประวตัิของสตาลินตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต  จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั
เมืองอัพลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถ่ินฐานในดินแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กว่า 
3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอินเดียไปยงัทะเลด าและตอ่ไปถึงทางตะวนัตก ปัจจุบนัสถานทีแห่ง
นีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สุด ประกอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศยั ถ า้สว่นมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงัมีหอ้ง
ตา่งๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิต ์ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่านอิสระชมหมู่บา้นที่สรา้งขึน้จาก
ถ า้นีต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar 

Cathedral) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย
สถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่ท าใหช้าวจอรเ์จีย
เปลีย่นความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 
และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยคุโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนัน้
น าทา่นเดินทางสู่อนุสาวรรียป์ระวัติศาสตรจ์อรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลกัษณะเป็นแท่งหินสีด าขนาด
ใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงัก่อสรา้งเมื่อปี 
1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ สว่นลา่งสดุ
เก่ียวกับพระคมัภรัข์องศาสนาคริสต ์ส่วนกลางเก่ียวกับเรื่องของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จีย และส่วนบนเก่ียวกับ
เหตกุารณส์ าคญัต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมมุสงูไดจ้ากสถานที่แห่งนีจ้ากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่
เมืองทบิลซิี  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
**พิเศษพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองของประเทศจอรเ์จีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ** 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA ENCORE TBILISI หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่7 
ทบิลิซี – วิหารซีโอนี – ซาดาโคล – บากราทาเชน - เซวาน – อารามเซ
วาน– เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย ออรโ์ธด๊อกที่ถกูสรา้งขึน้ในเมืองนี ้ช่ือของ

โบสถไ์ดน้ ามาจากดินแดนอนัศกัดิส์ทิธ์ิ คือ ภเูขาไซออนในเยรูซาเลม็สถานท่ีแหง่นีก็้ไดม้ี่ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi 

Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท้ี่บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้
ดว้ยกนั จนกระทั่งเป็นโบสถท์ี่ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบนันีแ้ละไดม้ีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 หลงัจากนัน้น าท่านชม
วิหารศักดิ์สิทธ์ิของทบลิิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรยีกกนัวา่ Sameba เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจกัรออรโ์ธ
ดอกจอรเ์จียตัง้อยูใ่นทบิลซิี สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารที่สงูที่สดุ อนัดบัที่ 3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอก
ในโลก จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองซาดาโคล(Sadakhlo) ที่อยู่ทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีย ซึ่งเป็นเมือง
พรมแดนที่อยู่ติดกับอารเ์มเนีย น าท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคลและเดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน
(Bagratashen) ที่เป็นเมืองชายแดนของอารเ์มเนียซึง่อยูต่ิดกบัจอรเ์จีย (ทกุทา่นจะตอ้งลงรถ เพื่อมาผา่นดา่นตรวจเอกสาร
ขาออกจากจอรเ์จีย จากนัน้ตอ้งมาผา่นดา่นการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองของอารเ์มเนีย) 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองฮักหพ์าท (Haghpat) เป็นเมืองในหมูบ่า้นของจงัหวดัลอรี ่ท่ีอยูท่างดา้นเหนือของอารเ์มเนีย 

ซึ่งองคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996  ชมอารามฮักหพ์าท (Haghpat Monastery) เป็น
อารามอารเ์มเนียยคุกลาง หรอือารามไบแซนไทน ์ท่ีมีความซบัซอ้นทางศาสนา สรา้งขึน้โดยนกับญุนิชาน ในศตวรรษที่ 10 
ซึง่เป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยคุรุง่เรอืงสงูสดุ และมีรูปแบบอนัเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะทอ้งถ่ิน  จากนัน้น า
ท่านออกเดินทางไปยงัเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งตัง้อยู่ริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดใน
ประเทศอารเ์มเนียและคอเคซสั ทะเลสาบแหง่นีเ้ป็นหนึง่ในทะเลสาบน า้จืดที่ใหญ่ที่สดุในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไป
ดว้ยแมน่ า้หลายสาย เช่น แมน่ า้แมน่ า้ฮราซดาน และแมน่ า้มาสริค ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตวัเมืองและทะเลสาบ
เซวานท่ีเต็มไปดว้ยสถานท่ีพกัผอ่นรสีอรท์ของนกัทอ่งเที่ยวตวัเมืองนีต้ัง้อยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเลประมาณ 1900 เมตร และ
ตัง้อยู่ห่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนีถู้กสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1842 ซึ่งเป็นหมู่บา้นพกัอาศยัของชาว
รสัเซียที่มีช่ือวา่เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงไดถ้กูเปลีย่นช่ือเป็น เซวาน น าท่านไปชมอารามเซวาน 
(Sevan Monastery) หรอืมีช่ือเรยีกวา่เซวานาแว๊งค ์(Sevanavank) ซึง่ค าวา่ แว๊งค ์เป็นภาษาอารเ์มเนีย มีความหมายวา่ 
โบสถว์ิหาร สถานท่ีแหง่นีต้ัง้อยูบ่รเิวณแหลมที่อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวานถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
874 โดย เจา้หญิงมาเรยีม ซึง่อยูใ่นช่วงของการตอ่สูก้บัพวกอาหรบัท่ีปกครองดินแดนแห่งนี ้จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุง
เยเรวาน หรอืเรยีกวา่ เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศตัง้อยูร่มิแม่น ้าฮรัซดัน (Hrazdan 

River) กรุงเยเรวานเป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วฒันธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ ที่ตัง้อยูใ่นจดุบรรจบของเอเชียและ
ยุโรป ตึกรามบา้นช่องในเยเรวานมีรูปแบบคลา้ยคลึงไปทางโซเวียตรสัเซียเป็นส่วนใหญ่ คือจะสรา้งเป็นทรงสี่เหลี่ยม
บลอ็กๆทบึๆ เนื่องจากเป็นหนึง่ในสหภาพโซเวียตมาก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่8 วหิารเกกฮารด์ – วหิารการนี์ – วหิารคอรว์ริาพ - เยเรวาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่วิหารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) เป็นวิหารท่ีสรา้งอยูก่ลางเทือกเขา ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 12-
13 วิหารนีม้ีสว่นท่ีสรา้งโดยการตดัหินเขา้ไปในภเูขา โดยสว่นของหอ้งโถงของตวัโบสถม์ีการตดัหินสรา้งเป็นโดมแกะสลกั
สวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามของอารเ์มเนีย และไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World heritage site 
เมื่อปี ค.ศ. 2000 จากนัน้น าทา่นไปเที่ยวชม หบุเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หนา้ผาที่สงูชนั มีแม่น า้
อาซดัไหลผา่นท าใหเ้กิดบรรยากาศที่สวยงดงาม จากนัน้น าท่านชมวิหารการนี์ (Garni Temple) เป็นวิหารแบบกรีก แต่
ลวดลายอาคารเป็นศิลปะแบบอารเ์มเนีย มีอายกุว่า 1,700 ปี บริเวณนีเ้คยเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของกษัตริยอ์ารเ์มเนีย 
วิหารนีเ้คยถกูท าลายดว้ยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 แต่ไดร้บัการบรูณะซ่อมแซมประกอบใหม่ในสมยัสหภาพโซเวียต
เมื่อปี ค.ศ.1974 จึงท าใหส้มบรูณอ์ยา่งที่เห็น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมอืงคอรว์ิราพ (Khor Virap) ที่ตัง้อยูท่างดา้นใตข้องกรุงเยเรวาน เป็นเมืองทีม่ีความส าคญั

และมีช่ือเสยีงของชาวอารเ์มเนีย ผูท้ี่อาศยัอยูต่ามสว่นตา่งๆ ทั่วโลกที่จะตอ้งเดินทางมาท าพิธีจารกิแสวงบญุที่แหง่นี ้
เพราะตามหลกัฐานทา งประวตัศิาสตรไ์ดม้กีารบนัทกึเหตกุารณใ์นยคุโบราณวา่ กษัตรยิิทิรเิดท ของพากนัอารเ์มเนียนได้
จบันกับญุเกกอรี ่ขงัคกุไวใ้นถ า้ ผูซ้ึง่ไดท้  าการเผยแผแ่ละใหค้วามกระจ่างในเรือ่งของศาสนา และยงัเป็นพระสงัฆราชองค์
แรกของชาวอารเ์มเนีย และตอ่มาสถานท่ีแหง่นีเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัก็ คือ คอรว์ิราพ น าทา่นไปชมวหิารคอรว์ิราพ (Khor Virap 

Monastery) เป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสยีงที่สดุแหง่หนึง่ในอารเ์มเนีย เคยเป็นสถานท่ีจองจ านกับญุเกรกอรนีาน
ถึง 13 ปีในคกุใตด้ินที่แทบจะมืดมิด วิหารคอรว์ิราพจึงกลายเป็นสถานท่ีแสวงบญุส าหรบัครสิตศ์าสนิกชนจากทั่วสารทิศ 
จากวิหารนีท้า่นจะมองเห็นยอดเขาอารารตั สงู 5,137 เมตร ในเขตตรุกีไดอ้ยา่งชดัเจน จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มือง
เยเรวาน  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่9 เดอะคาสเคด – จตุรัสกลางเมอืงเยเรเวาน - เยเรวาน – ดูไบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากดา้นนอก ซึ่งเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ใหญ่ที่สดุของเยเรวาน มีลกัษณะเป็นแบบ
ขัน้บนัไดลดหลั่นกนัลงมามีความสงูประมาณ 500 เมตร และมีการปลอ่ยน า้ลงมาเพื่อใหเ้ป็นน า้ตกลงเป็นสายจากใจกลาง
ที่อยูด่า้นบน ซึง่สถาปัตยกรรมสิง่ก่อสรา้งนีถ้กูสรา้งใหเ้ป็นอนสุาวรยีแ์หง่ชยัชนะของโซเวียตรสัเซีย จากนัน้น าท่านผ่านชม
โรงละครแห่งชาติอาร์เมเนีย ซึ่งเป็นโรงละครไว้ส  าหรับแสดงโอเปร่าและบัลเล่ต์ได้รับการตั้งช่ือตาม  Alexander 

Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตวัอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1933 โดยมีการแสดงโอเปรา่ Almast ของ 
Alexander Spendiaryan อาคารโอเปร่าไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอารเ์มเนีย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั
จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตรุสักลางเมืองเยเรวาน บริเวณตรงกลางจะมีสระน า้พขุนาดใหญ่ 
และบรเิวณรอบๆมีรา้นคา้ตา่งๆมากมาย ใหท้า่นไดอ้ิสระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 18.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงดไูบ เที่ยวบินที่ FZ 0718 
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**กรุป๊ออกเดินทางวนัท่ี 19-28 พ.ย. 62 , 05-14 ธ.ค. 62 , 13-22 ก.พ. 63 ออกเดินทางเวลา 12.10 น.** 
22.10 น. ถึงกรุงดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

**กรุป๊ออกเดินทางวนัท่ี 19-28 พ.ย. 62 , 05-14 ธ.ค. 62 , 13-22 ก.พ. 63 เดินทางถงึเวลา 15.20 น.** 

วันที ่10 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
03.05 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK 384 

**กรุป๊ออกเดินทางวนัท่ี 19-28 พ.ย. 62 , 05-14 ธ.ค. 62 , 13-22 ก.พ. 63 ออกเดินทางเวลา 22.35 น. ของวนัท่ี 9 เที่ยวบิน

ที่ EK 374** 

12.05 น.  ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ 
**กรุป๊ออกเดินทางวนัท่ี 19-28 พ.ย. 62 , 05-14 ธ.ค. 62 , 13-22 ก.พ. 63 เดินทางถึงเวลา 07.35 น.** 

 

อัตราค่าบริการ  The Million Dollar View of Caucasus Mountains 
อาเซอรไ์บจาน จอรเ์จยี อารเ์มเนีย 10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมิเรสต ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

19-28 พ.ย. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 38,900.- 9,900.- 

05-14 ธ.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 38,900.- 9,900.- 

13-22 ก.พ. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 39,900.- 9,900.- 

09-18 ม.ีค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 39,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 
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5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 



  13  The Million Dollar View of Caucasus Mountains  อาเซอรไ์บจาน จอรเ์จีย อารเ์มเนีย 10 DAYS 7 NIGHTS  BY EK                          [GQ3GYD-EK001] 

 



  14  The Million Dollar View of Caucasus Mountains  อาเซอรไ์บจาน จอรเ์จีย อารเ์มเนีย 10 DAYS 7 NIGHTS  BY EK                          [GQ3GYD-EK001] 

 

 
อัตราค่าบรกิารนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ธรรมเนียมวีซา่อาเซอรไ์บจนั 
10. คา่ธรรมเนียมวีซา่อารเ์มเนีย 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (40 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 USD) 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทาง
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บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  18  The Million Dollar View of Caucasus Mountains  อาเซอรไ์บจาน จอรเ์จีย อารเ์มเนีย 10 DAYS 7 NIGHTS  BY EK                          [GQ3GYD-EK001] 

 

1. ส ำเนำสหีนงัสอืเดนิทำงทีช่ดัเจน (ไมใ่ชถ่ำ่ยจำกมอืถอื) และวนัหมดอำยุ

หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัถงึ

ประเทศไทย  

2. รปูถำ่ย รปูส ีขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 รปูพืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ (ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน)  

             -  กรณุำกรอกชือ่ของบดิำ-มำรดำของผูท้ ีเ่ดนิทำง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิที่

แตง่งำนแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทำงอำยไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  หำกเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทำง กบับดิำและมำรดำ (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก) จากอ าเภอ

ตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอื

รับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

 

3.2. หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  

           รำยละเอยีดเอกสำรกำรยืน่ขอวซีำ่ทีไ่ดก้ลำ่วมำนี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่ำง

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำข ึน้จำกประสบกำรณ์และระเบยีบของสถำนทตูฯ ซึง่อำจมกีำร

เปลีย่นแปลงได ้ตำมแตส่ถำนกำรณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคำ้ในแตล่ะรำย 

****หมำยเหต ุ: ทำง สถำนทูต Armenia อำจมกีำร ขอรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

จำกทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บั   กำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ที ่และเอกสำร ของแตล่ะ

ทำ่น  กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวก

ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำค่ำธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  

หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนมุตัวิซีำ่ ทำงสถำนทตูไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมใน

กำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่**** 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่ (อำเซอรไ์บจำน , อำรม์เีนยี) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7 วนัท ำกำร 

กำรยืน่วซีำ่ ทำ่นไมต่อ้งมำแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่ประเทศอำรเ์มเนยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณา

วซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 

[ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ 

[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั 

[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                 แตง่งาน               แตง่งาน (ไม่

จดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 
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11. อาชพีปัจจบุนั

....................................................................................................... 

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรณุากรอก

ชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

หมำยเหต ุ กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทั

ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอย

บรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 
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