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จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 7 วัน 5 คืน 
ทบลิิซ่ี-ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์น ี

ทบลิิซี-มสิเคต้า-อุพลิสชิเค่-อนานูริ-คาซเบกี 
โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

 เทีย่วประเทศจอร์เจีย ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine  
น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน  

ชมวหิารเก่าแก่ทีเ่มอืงเกกฮาร์ด วหิารการ์นี พร้อมเทีย่วกรุงเยเรวาน 

อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีนและอาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์ 
บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบัทะเลด ำและ

ตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุชือ่กรงุทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบง่โดยแมน่ ้ ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยู่ทีแ่หล่งน ้ำแรแ่ละ
แหล่งโบรำณคดมีำกกวำ่ 12,000 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่งดว้ยกนัทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำร
ยูเนสโก และเทีย่วประเทศอารเ์มเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ ัน้พรมแดนระหว่างยุโรปและ
เอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิรา่น มมีรดกทางวฒันธรรมทีเ่กา่แก ่เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอาครสิต์
ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมโีบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 
 

ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม
และเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำครูำหรอืเรยีกวำ่แมน่ ้ำมติควำรี 

คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนท์สมนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสูงจำกระดบัน ้ ำทะเล
ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถึง -5องศำเซลเซียสเลยทีเดยีว 
นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีต่ ัง้ของโบสถ์เกอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโดง่ดงั 

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

กอ่นครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 
เยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ ัน้พรมแดน

ระหวา่งยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิรา่น มมีรดกทางวฒันธรรมทีเ่กา่แก ่
เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอาครสิต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมโีบราณสถานจานวนมาก
กระจายอยู่ทัว่ประเทศ 

เกกฮารด์ สถานทีต่ ัง้ของวหิารเกกฮาร์ด ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวหิารทีส่รา้งอยู่
ท่ามกลางเทอืกเขา สรา้งในสมยัศตวรรษที1่2-13 โดยการสลกัผาหนิลกึเขา้ไปจนกลายเป็นวหิารในโพรงถ ้าอนั
ยิง่ใหญ่อลงัการ 

 

ก าหนดการเดินทาง   วนัที ่  12-18 เมษายน 2563 
 

วนัแรก   (12 เม.ย.-2563) กรงุเทพฯ- (สนามบินดอนเมือง) 
23.50 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร.์....... เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการ

เชค็อิน เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครื่อง (กรณุามาให้ตรงเวลา 
เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) **กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจาก
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ต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการ
จองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการท่ีมกีารด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน 
เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง (13 เม.ย.2563) ทบิลิซี-่มิทสเคต้า-อพุลิสชิเค่-ย่าน Freedom Square - ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่เมอืงมิทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมอืงที่เก่าแก่

ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกวา่3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรงุทบลิซิ ีประมาณ 25 กม.(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี  
น าท่านชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรอิเบเรยี ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอร์เจียในช่วง 
400-500ปี กอ่นครสิตกาล  น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของครสิต์ศาสนานิกาย
ออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่น ้า
มคิวาร ีและแมน่ ้าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึ่งในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี  
จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdzeมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
ประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหนัมานับถือศาสนาครสิต์ และให้ศาสนา
ครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณที่มขีนาดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูอ่พุลิสชิเค่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมเมืองถ า้อุพลิสชิเค่ Uplistsikhe 

Cave Town หนึ่งในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กว่า 
3000 ปีกอ่น ชว่ง500 ปีกอ่นครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศนูย์กลางทางศาสนาและวฒันธรรม และมคีวาม
เจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 -11 กอ่นจะถูกรกุรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่13 และถูก
ปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบ
พธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิชูาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้กอ่นทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้เมือ่ 1700 ปีกอ่น และยงัมหีอ้งต่างๆ 
ซึง่คาดวา่เป็นโบสถ์เกา่แกข่องชาวครสิต์ ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่9  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ชัว่โมง) จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิีย่่าน Freedom Square  หรอืเดนิเล่นชอ้ปป้ิงทีห่า้ง Galleria 
Mall ศนูย์การคา้ใจกลางกรงุทบลิซิีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่  และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั**  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ( 14 เม.ย.2563) ทบิลิซี-่ซาดาโคล-ฮกัหพ์าท-เซวาน- เยเรวาน-เยเรวาน แคสเคด 
03.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดย สายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซ์เท่ียวบินท่ี XJ008 

(มีบริการอาหารร้อนและน ้ าดืม่บนเครือ่งบิน)  **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ต้องช าระเงินซ้ือเพิม่เติม** 
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย (เวลำประเทศจอรเ์จยีชำ้กว่ำไทยประมำณ 3 

ชัว่โมง) หลงัจำกผำ่นข ัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่ำนทีส่นำมบนิ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองซาดาโคล Sadakhlo ทีอ่ยู่ทางดา้นใตซ้ึง่เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยู่ตดิกบัอารเ์มเนีย 
ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มววิทวิทศัน์และธรรมชาตอินัสวยของเทอืกเขาคอเคซสัน้อยทีอ่ยู่ระหวา่งอารเ์มเนียและอาร์
เซอรไ์บจาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่ประเทศอารเ์มเนีย 
ท่ีจดุผา่นแดน Bagratashen Customs Point หลงัผำ่นข ัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบัสมัภำระ
เรยีบรอ้ยแลว้  น าท่านเดนิทางสูเ่มืองฮกัห์พาท Haghpat (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมอาราม
ฮกัห์พาท Haghpat Monastery ซึง่ถอืไดเ้ป็นผลงานชิน้เอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการ
กอ่สรา้งในยุคกลาง ถูกสรา้งขึน้โดย Saint Nishan ในราวศตวรรษที ่10 ซึง่อยู่ในระการขึน้ครองราชย์ของกษตัรยิ์อะ
บาส ที ่1 อดตีเป็นเพยีงตวัโบสถ์เลก็ๆ ของนกับญุนิชานทีถู่กสรา้งขึน้ชว่งปีค.ศ.967ต่อมากไ็ดถู้กสรา้งขยายให้
ใหญ่โตขึน้และมกีารตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบอารเ์มเนียน และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของ
โลกในปีค.ศ.1996  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเซวาน Sevan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสาบเซวาน ซึง่

เป็นทะเลสาบน ้าจดืและทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนีย จากนัน้น าท่านแวะชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน 
รอบๆทะเลสาบเต็มไปดว้ยสถานทีพ่กัผอ่นรวมทัง้รสีอรท์ทีส่รา้งรอตอ้นรบันกัท่องเทีย่ว เดมิเมอืงนี้เป็นหมูบ่า้นพกั
อาศยัของชาวรสัเซยีทีม่ชี ือ่วา่เยเลนอฟกา้ จนถงึปีค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลีย่นชือ่เป็นเซวานตามชือ่ของทะเลสาบ  
จากนัน้น าท่านชมอารามเซวาน Sevan Monastery หรอืมชีือ่เรยีกวา่เซวานาแว๊งค ์Sevanavank ซึง่ค าวา่แว๊งค์
เป็นภาษาอารเ์มเนีย มคีวามหมายวา่”โบสถ์วหิาร” สถานทีแ่ห่งนี้ต ัง้อยู่บรเิวณแหลมทีอ่ยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของฝัง่ทะเบสาบเซวาน ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญงิมาเรยีม ซึง่เป็นธดิาของกษตัรยิ์อะช๊อต ที ่1 ซึง่อยู่
ในชว่งของการต่อสูก้บัพวกอาหรบัที่ปกครองดนิแดนแห่งนี้   ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่กรงุเยเรวาน เมอืง
หลวงของประเทศอารเ์มเนีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) จากนัน้น าท่านชม  เยเรวาน แคสเคด (Yerevan 
Cascade) ซึง่เป็นเสมอืนอุทยานทางศลิปะขนาดยกัษ์ สรา้งเป็นบนัไดขนาดมหมึา 572 ขัน้ สงูกวา่ 500 เมตร ลาด
ขึน้ไปบนไหล่เขากลางใจเมอืง โดยมกีารปล่อยน ้าใหต้กลงมาคลา้ยน ้าตกจ าลองดว้ย ดา้นล่างสดุเป็นสวนหย่อม 
พรอ้มดว้ยรปูประตมิากรรมลอยตวัน่ารกั ๆ อดัแน่นดว้ยไอเดยีสรา้งสรรค ์สว่นดา้นบนกม็ลีฟิต์ บนัไดเลื่อน และ
บนัได ใหเ้ราเดนิขึน้ไปสูจุ่ดสงูสดุของยอดเขา แลว้มองกลบัลงมาชมตวัเมอืงเยเรวานจากมุมสงูไดก้วา้งไกล ทีส่ าคญั
คอืในวนัทีฟ้่าใสไรเ้มฆหมอก จะเหน็ยอดเขาอารารตัในต านานเรอืโนอาห์ ยนืตระหงา่นเป็นแบก็กราวน์ของเมอืง
อย่างสดุอลงัการ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ  
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วนัทีสี่ ่ (15 เม.ย.2563) เยเรวาน-เกกฮารด์-การนี์-ฮกัหพ์าท-ซาดาโคล (จอรเ์จีย) -ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเกกฮารด์ Geghard (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมวิหารเกกฮาร์ด 

Geghard Monastery ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในความสวยงามของอารเ์มเนียเพราะเป็นวหิารทีส่รา้งอยู่ท่ามกลางเทอืกเขาที่
สวยงามและยงัมสีว่นทีส่รา้งโดยการตดัหนิเขา้ไปในภเูขาอีกดว้ยแมต้วัอาคารของวหิารเกกฮารด์นี้ถูกสรา้งขึน้ในชว่ง
ครสิต์ศตวรรษที ่12-13 แต่ส านกัสงฆโ์บราณแห่งนี้ ไดถู้กกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แต่เมือ่ราวศตวรรษที ่4 อสิระใหท้่านชมสว่น
ของหอ้งโถงของตวัโบสถ์ทีม่กีารตดัหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลกัอย่างสวยงามทีถู่กตกแต่งดว้ยความศรทัธาในศาสนา
ครสิต์วหิารทีส่รา้งโดยการตดัหนิใหก้ลายเป็นหอ้งโถงและไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 2000 และน า
ท่านชมวิหารการนี์ Garni Temple ซึง่ในอดตีเมือ่ประมาณ 1,700 ปีมาแลว้บรเิวณนี้เคยเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของ
กษตัรยิ์อารเ์มเนียซึง่ในปัจจุบนัยงัคงมหีลงเหลอือยู่ใหไ้ดเ้หน็สภาพของหอ้งสรงน ้า และอาคารทรงกรกีทีถู่กสรา้งขึน้
ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่1 ตามพระราชประสงคข์องกษตัรยิ์ Tiridates โดยดา้นขา้งของวหิารทรงกรกีนี้มซีากโบสถ์
ครสิต์ทีส่รา้งขึน้เมือ่ครสิต์ศตวรรษที ่9 หลงเหลอือยู่ โดยตวัวหิารการน์ี่เคยถูกท าลายดว้ยแผน่ดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 
1679 ส าหรบัอาคารทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนัไดร้บัการบรูณะใหมใ่นสมยัสหภาพโซเวยีต เมือ่ปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซาก
ปรกัหกัพงัของเก่าผสมกบัของใหม ่และถงึแมว้า่วหิารจะถูกสรา้งแบบกรกีแต่ลวดลายบนตวัอาคารกส็รา้งดว้ยศลิปะ
แบบอารเ์มเนียทีไ่มส่ามารถหาไดใ้นวหิารกรกีทัว่ไป  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางผา่นเมอืงฮกัห์พาท Haghpat เพื่อขา้มด่านพรมแดนระหวา่งประเทศท่ีจดุผา่นแดน Bagratashen 

Customs Point (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) น าท่านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่เมืองซาดาโคล 
ประเทศจอรเ์จีย หลงัผำ่นข ัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัและน าท่าน
เดนิทางสูก่รงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง พร้อมชมโชวพ์ื้นเมือง 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ  
 

วนัทีห้่า (16 เม.ย.2563) ทบิลิซี-่ชมย่านเมืองเก่า-นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-โบสถเ์มเตหคี์-
โบสถท์รินิต้ี-ช้อปป้ิง East Point -ทบิลิซี 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จากนัน้น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่านไดพ้บเหน็ความสวยงาม
และสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป 
ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้า
ไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้คร ัง้แรกชว่งครสิต์วรรษที ่4 ใน
รปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวามสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์ู
มยัยาดไดม้กีารกอ่สรา้งสว่นต่อขยายออกไปอกี ซึง่ต่อมาในสมยัของกษตัรยิ์เดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้ง
เพิม่เตมิ และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง กไ็ดเ้รยีกชือ่ป้อมแห่งนี้วา่นารนิกาลา Narin Qala ซึง่มคีวาม
หมายถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบางส่วนไดพ้งัทลายลงเพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและถูกรือ้ท าลายไป  
น าท่านแวะถ่ายรปูกบัโรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ Bath Houses ในย่านโซโลลาก ีซึง่ทีน่ี่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัในเรื่องบอ่น ้า
รอ้นก ามะถนัธรรมชาต ิ จากนัน้น าท่านแวะชมโบสถเ์มเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยู่
คูบ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่บรเิวณรมิหน้าผาของแมน่ ้ามทวาร ีเป็นโบสถ์หนึ่งทีส่รา้งอยู่ในบรเิวณทีม่ปีระชากร
อาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่กอ่น กษตัรยิ์วาคตงั ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถ์ไวท้ี่
บรเิวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้กีารสรา้งขยายโดยกษตัรยิ์ เซน็ต์ เดมทิรอีสั ที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็น
สญัลกัษณ์ของโบสถ์ในนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลายและไดม้กีารกอ่สรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 
ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและกไ็ดส้รา้งขึน้ใหมอ่กีคร ัง้  จากนัน้น าท่านถ่ายรปูกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge 
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of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชือ่มระหว่างตวัเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  
จดัวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหมท่ีส่วยงามชิน้หนึ่งซึง่พาดผา่นแมน่ ้าครูา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านแวะชมและถ่ายรปูภายนอกกบัโบสถ์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีก

กนัวา่ Sameba เป็นโบสถ์หลกัของครสิตจกัรออร์โธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้
ระหวา่งปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อนัดบัที ่3 ของโบสถ์ออรโ์ธดอกในโลก  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ East Point Shopping Mall หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยีแหล่งรวมสนิคา้แบ
รนดเ์นมชัน้น าในราคาพเิศษ อาท ิZara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, 
Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore,Calzedonia, Ecco, G-Shock, 
GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, 
New Balance, Levi’s เป็นตน้  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ  

 

วนัทีห่ก  (17 เม.ย.2563) ทบิลิซี-่อนานูริ-กดูาอรีู-The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวที่
จะน าท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้
พรมแดนระหวา่งรสัเซยีและจอรเ์จยี น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแกม่กี าแพง
ลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้าอรกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรา้งได้
อย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงา่นท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์
อนัสวยงามของเบือ้งล่างและอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองกดูาอรูี Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่ ี
ความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผอ่นเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยม
มาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรืออีกช่ือ
คือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บง่
บอกถงึความสมัพนัธ์อนัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนี้ต ัง้อยู่บน Devil’s Valley  
ระหวา่งเมอืงกูดาอูรแิละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มคีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพ
ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งนี้ต ัง้เดน่เป็นสงา่อยู่บนหุบเขา
ทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตัง้อยู่ใกลถ้นนใหญ่ จงึท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มผีูค้นแวะมาเยีย่ม
เยยีนและถ่ายรปูกนัตลอดทัง้วนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นเมอืงสเตพานท์

สมนิดา้ ตัง้อยู่บนความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาว
จะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์
เกอรเ์กตี้ Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา 
Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีกทีน่ิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ต ัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยู่
บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานทีแ่ห่งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาพ อากาศ ซึง่เส้นทางอาจจะถกูปิด
กัน้ด้วยหิมะทีป่กคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  ซึง่อาจจะเป็นอปุสรรคแก่
การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั)  จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี 
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(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็ (18 เม.ย.2563) กรงุทบิลิซี - กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี 
08.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ009  

(มีบริการอาหารร้อนและน ้ าดืม่บนเครือ่งบิน) **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ต้องช าระเงินซ้ือเพิม่เติม** 
19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการท่ี
ได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลก็น้อย** 

 

 
 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์

ของคณะเป็นส าคญั 
 

 

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอ่ืนๆ อาจจะ
ปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีท่ี
ผูป้กครองรฐัเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเชื้อชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหารส่วนใหญ่จะ
ได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ค า่เรว็ท่ีสุดคือ
เร่ิมเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผา้คลุม
ศีรษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศีรษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผา้คลุมให้ 
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อตัราค่าเดินทาง วนัที ่ 12-18 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 

อพัเกรดท่ีนัง่เป็นท่ีนัง่พรีเม่ียมแฟลตเบดเพ่ิมท่านละ 15,000 บาท 
แต่อาหารเหมือนชัน้ประหยดั 

 

**ไมร่วมค่าวีซ่า,ค่าบริการท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ2,500บาท 
โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน**ไม่มีราคาเดก็**และจะต้องช าระ

มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  กรณีท่ีจองและออกตัว๋แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้ และไม่

สามารถท ารีฟันดต์ัว๋ได้เช่นกนั  

Charter Georgia-Armenia 
ทวัรจ์อรเ์จีย-อารเ์มเนีย 7 วนั 5 คืน / XJ 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 39,900.- 
ท่ำนทีต่อ้งกำรพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ 5,900.- 
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อตัราน้ีรวมบริการ 

 คำ่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ์ เสน้ทำงกรุงเทพฯ -ทบลิซิ/ี/ทบลิซิ-ีกรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เน่ืองจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 

กรณทีีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พกัเดีย่วเพิม่  
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆคำ่อำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร, คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
 คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คำ่ธรรมเนียมบรกิำรมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอด

กำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 คำ่น ้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่ำน/วนั 
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุแบบหมู่คณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บำท เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ำยุเกนิ 75 ปี กรมธรรม์ 

500,000 บำท (เงือ่นไขเป็นไปตำมกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) (เฉพำะคำ่รกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิ
จำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋โดยสำร, คำ่ทีพ่กั, คำ่อำหำร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่22 
พ.ย.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไข
ของสำยกำรบนิ 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรมั/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่ำโทรศพัท์  ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอารเ์มเนียและบริการด้านเอกสาร ท่านละ 1,000 บาท เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วด

สุดท้าย 
 ค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ ท่านละ 2,000 บาทท่ีจะเรียกเกบ็ในอินวอยซ์พร้อมค่าทวัรง์วด

สุดท้าย 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 

 คำ่ทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัรำเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัย์สนิดว้ยตวั
ท่ำนเอง 

 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยท่ำนสำมำรถซื้อซิมกำรด์ไดท้ีส่นำมบนิทบลิซิี 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ ค่ำเครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท์ คำ่ซกัรดีฯลฯ หรอืคำ่ใชจ้่ำย

อื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัคำ่น ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบหุรอืค่ำแปล 
เอกสำร, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 คำ่ประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกนัอุบตัเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำกบรษิทัประกนัภยัต่ำง ๆ  

การช าระเงิน  

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่น
เดนิทำงอย่ำงน้อย 35 วนัท ำกำร  

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทวัร์ 

 หำกมกีำรยกเลกิ 60-90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่มดัจ ำคำ่ตัว๋โดยสำรซึง่เงือ่นไขเป็นไปตำมทีท่ำงสำย

กำรบนิเรยีกเกบ็ 

 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 35 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูตเรยีก
เกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมดและไมส่ามารถ
เลื่อนวนัเดนิทางได ้และคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, คา่มดัจ าหอ้งพกัและคา่เขา้ชมสถานที่
ท่องเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัร์กอ่นออกบตัรโดยสำรทุกคร ัง้ หาก
ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  เหตุกำรณ์
ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
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o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมเีหตุท ำ
ใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนัจำกสำยกำร
บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ิดต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ  
เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำ
แลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงปฏเิสธไมใ่หผู้เ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ อันสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง ทำง
บรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำง
ดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ ทำงสำย
กำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กิน 

o ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอืและกำรดแูลเป็น
พเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอให้แจง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เนื่องจำกกฏ
ทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไมไ่ดร้บัควำมสะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ ี
ปัญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศต่ำง ๆ ทีม่กีำรรณรงค์เรือ่งกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งกำรสูบ
บหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 
และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งให้
กำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัทีส่ถำนทีเ่ข้ำ
ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขำ้ชมไมส่ำมำรถจอง
ผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำม
เงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผล
ท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation 
Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอให้
พจิำรณำกอ่นกำรจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
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3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอารเ์มเนีย 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  (สามารถสแกนเป็นภาพสี ไฟล ์PDF, JPG แบบชดัเจนส่งมาโดยไม่ต้อง

ใช้พาสปอรต์เล่มจริง แต่กรณีทีไ่ม่สามารถสแกนไฟลภ์าพเข้าในระบบวีซ่าได้ ต้องส่งพาสปอรต์ตวัจริงมาแทน 
ทัง้น้ีห้ามถ่ายจากกล้องหรือมือถือโดยเดด็ขาด) 
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผู้

เดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำวำ่งส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม ่กรุณำเตรยีมเล่มเกำ่ให้ดว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์

อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบ

ต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและหำ้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบับดบงัหน้ำตำ, หำ้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสี

หรอืบิก๊อำยส ์** 
***รวมทัง้ต้องโชวต์ัว๋เครื่องบิน , ใบจองโรงแรม กบัทางเจ้าหน้าท่ี Immigration at Land Border  ด้วย*** 

*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ และถงึแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไมค่นื
คำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้ 
***  ***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ จะขอถอื
วำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำกกรณี
ท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำยื่นเดีย่วและ
แสดงตวัทีส่ถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุ
เท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว ทำงบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดินทำงภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำร
เดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั                   

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