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....ฉันและเธอ.... 
ท่องเท่ียวจอรเ์จีย-อารเ์มเนีย 10 วนั 7คืน 

**บินเข้าบาทูมีออกทบิลิซ่ี**  

ทบิลิซี-เซวาน-เยเรวาน-เกก็ฮารด์-การน่ี์-อนานูรี-กดูาอริู-คาซเบกี 
สมัผสัดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซสั 
***พกักดูาอรีู เมืองแห่งสกีรีสอรท์ 1 คืน*** 

ท่องเท่ียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพนัปี 
ด่ืมด า่แสงสีกรงุทบิลิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine 
นัง่รถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ ์Gergeti Trinity Church 

และช้อปป้ิงจใุจท่ีถนนชารเ์ดน่ี 

**Special** ทานอาหารค า่กบัครอบครวัคนท้องถ่ินและสนุกกบัการ
ท า Khinkali Master Class**    
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ทะเลสาบเซวาน ชมวิหารเก่าแก่ทีเ่มืองเกกฮารด์ วิหารการนี์ พร้อม
เทีย่วกรงุเยเรวาน 

อิม่อร่อยกบัเมนูอาหารจีนและอาหารไทย 
บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบั

ทะเลด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีสุ่ดชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบ่งโดยแมน่ ้ำมติควำร ีน ำท่ำนสมัผสั
อำรยธรรมนับพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแหง่เทอืกเขำคอเคซสั ไดแ้ก่ 

ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมทีส่วยงำม
และเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำร ี

บาทมู ี เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลบนชำยฝัง่ตะวนัออกของทะเลด ำ เป็นรฐัอสิระปกครองตนเองอยู่ทำงดำ้นตะวนัตกของประเทศ
จอรเ์จยี เป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ทีวิทศัน์สวยทีสุ่ดของจอรเ์จยี มคีวำมงำมของธรรมชำตทิีน่่ำตืน่ตำตืน่ใจ  

คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเล
ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว 
โดยมไีฮไลทเ์ป็นโบสถเ์กอรเ์กต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีสรำ้งขึ้นใหเ้ป็นป้อม
ปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญต่ัง้ตระหงำ่น 

กดูาอริู เมอืงส ำหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีือ่เสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณทีร่ำบเชงิเขำของเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวำมสงูจำก
ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชำวจอรเ์จยี 

คไูตซี เมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเก่ำแก ่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 ของอำณำจกัรโคลซสิ Colchis หรอืจอรเ์จยีนโบรำณ  
อพุลิสชิเค่  เมอืงถ ้ำเก่ำแกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐำนกำรตัง้ถิน่ฐำนในดนิแดนแถบนี้กนัมำนำนแลว้กว่ำ 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปี

ก่อนครสิตกำล จนถงึ ค.ศ.500 
เยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอำรเ์มเนยี ประเทศทีไ่มม่ทีำงออกสู่ทะเลทำงใตข้องเทอืกเขำคอเคซสั เขำทีก่ัน้พรมแดน

ระหว่ำงยุโรปและเอเชยี มอีำณำเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อำเซอรไ์บจำน อหิร่ำน มมีรดกทำงวฒันธรรมทีเ่ก่ำแก่ 
เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอำครสิตศ์ำสนำมำเป็นศำสนำอย่ำงเป็นทำงกำร เมือ่ ค.ศ.301 จงึมโีบรำณสถำนจำนวนมำก
กระจำยอยูท่ ัว่ประเทศ 

เกกฮารด์ สถำนทีต่ัง้ของวหิำรเกกฮำรด์ ซึง่เป็นหนึง่ในควำมสวยงำมทีสุ่ดแห่งหนึง่ของอำรเ์มเนีย เพรำะเป็นวหิำรทีส่รำ้งอยู่
ท่ำมกลำงเทอืกเขำ สรำ้งในสมยัศตวรรษที1่2-13 โดยกำรสลกัผำหนิลกึเขำ้ไปจนกลำยเป็นวหิำรในโพรงถ ้ำอนั
ยิง่ใหญ่อลงักำร 

 

ก าหนดการเดินทาง  26 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2566**เท่ียววนัหยดุยาว** 
 20-29 กนัยายน 2566  

 

**พิเศษ!! รบักระเป๋า Anello Pouch Bag มูลค่า 1,000-1,500 บาท*** 
***จองด่วน...ของมีจ านวนจ ากดั*** 
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วนัแรก   กรงุเทพฯ- อิสตนับูล (ตุรกี) - บาทูมี 
19.30 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบิน Turkish Airlines 

เจ้าหน้าท่ีพรอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

22.50 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-069  
 

วนัทีส่อง บาทูมี - ล่องเรือทะเลด า- รปูปัน้อาลี & นีโน-Piazza Square -คไูตซี 
05.10 น. เดินทางถึงสนามบินนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
06.45 น.  ออกจากเดินทางจากนครอิสตนับูล โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-390 
09.35 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาทูมี ประเทศจอรเ์จีย น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ 

ตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ตวัเมืองบาทูมี (Batumi) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลบน
ชายฝัง่ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองของประเทศจอรเ์จยี อยู่ทางดา้นตะวนัตกของประเทศ  
จอรเ์จยี เป็นหนึ่งในเมอืงทีม่ทีวิทศัน์สวยทีสุ่ดของจอรเ์จยีน ำท่ำนเดนิทำงสูย่่ำนใจกลำงเมอืงบำทมู ีน ำท่ำน
ล่องเรือในทะเลด า Black Sea ชมควำมงำมของอ่ำวบำทมู ีจำกนัน้ชมย่ำนเมอืงเก่ำบำทมู ิหรอืย่ำน Old 
Town ชมบรรยำกำศของบำ้นเรอืนเก่ำและชม Europe Square อกีหนึ่งจตัุรสัทีส่ ำคญัประจ ำเมอืง  และผ่าน
ชมย่าน Piazza Square สรำ้งขึน้ในปี 2009 เป็นอำคำรทีไ่ดร้บักำรออกแบบโดยสถำปนกิชื่อดงัชำวจอรเ์จยี 
Vazha Orbeladze สรำ้งดว้ยสไตลส์ถำปัตยกรรมแบบผสมผสำน และแวะถ่ายรปูเชค็อินกบัรปูปั้นอาลี
และนีโน่ Ali and Nino Moving Sculptures รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด ำทีส่ำมำรถเคลื่อนไหวได ้สรำ้งขึน้
เพื่อแสดงถงึควำมรกัหนุ่มสำวต่ำงเชือ้ชำตแิละศำสนำและแสดงถงึสนัตภิำพระหวำ่งประเทศจอรเ์จยีและอำร์
เซอไบจำนดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูเ่มืองคไูตซี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) ระหว่ำงทำงใหท่้ำนไดช้ม

ทศันียภำพสองขำ้งทำง จนกระทัง่ถงึเมอืงคูไตซ ีเมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเก่ำแก่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 
ของอำณำจกัรโคลซสิ Colchis หรอือำณำจกัรจอรเ์จยีนโบรำณ จำกนัน้น ำท่ำนแวะชมน ้าพแุห่งโคลชิส 
Colchis Fountain เป็นแลนดม์ำรค์ทีส่ ำคญัแห่งหนึ่งของเมอืงคูไตซี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว, Kutaisi หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัทีส่าม คไูตซี-ตลาดเช้า - โบสถบ์ากราติ-กอริ-ถ ้าอพุลิสชิเค่-ทบิลิซี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านชมตลาดเช้า ชมวถิชีวีติของคนคไูตซ ีท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกษตร เช่น ผกัสด ผลไม ้
ผลติภณัฑจ์ากนมธรรมชาต ิเนื้อสตัว ์เครื่องเทศหลากหลายชนิด และผลติภณัฑอ์ื่นๆ อกีมากมาย
อสิระใหท้่านเลอืกชือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั น าท่านชมโบสถบ์ากราติ Bagrati Cathedral โบสถท์ีแ่สน
สวยงามตัง้อยู่บนเนินเขา Ukimerioni ซึ่งท่านสามารถมองเหน็ทศันียภาพเมอืงคไูตซทีีส่วยงามได้
โดยรอบ  
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อพุลิสชิเค่ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมเมืองถ า้อพุลิสชิเค่ 

Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมอืงถ ้ำเก่ำแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐำนกำรตัง้ถิน่ฐำนในดนิแดนแถบนี้กนั
มำนำนแลว้กว่ำ 3000 ปีก่อน ช่วง 500 ปีก่อนครสิตกำล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลำงทำงศำสนำ
และวฒันธรรม และมคีวำมเจรญิสุดขดีคอืในช่วงครสิตวรรษที ่9 -11 ก่อนจะถูกรุกรำนโดยชำวมองโกลในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรำ้งไป ท่ำนจะไดพ้บกบัศำสนสถำนทีม่หีอ้งโถงขนำดใหญ่ที่
ชำวเพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิชูำไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้ก่อนทีศ่ำสนำ
ครสิตจ์ะเขำ้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่ำงๆ ซึง่คำดว่ำเป็นโบสถเ์ก่ำแก่ของชำวครสิต ์ทีส่รำ้งขึน้ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่9  จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูก่รุงทบลิซิ ี(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่ ทบิลิซี-ป้อมปราการอนานูรี-อ่างเกบ็น ้ าซิลวาลี- Memorial of Friendship 
คาซเบกี-นัง่รถ 4WD-โบสถเ์กอรเ์กต้ี-กดูาอรูี 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
ออกเดนิทำงไปตำมทำงหลวงทีส่ ำคญัซึง่เป็นเสน้ทำงส ำหรบัใชใ้นดำ้น
กำรทหำรทีเ่รยีกว่ำ Georgian Military Highway ทีส่รำ้งขึน้ในสมยัที่
จอรเ์จยีตกอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของสหภำพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทำง
เดยีวทีจ่ะน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater 
Caucasus ทีม่คีวำมยำวประมำณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดน
ระหว่ำงรสัเซยีและจอรเ์จยี น ำท่ำนแวะถ่ายรปูกบัอ่างเกบ็น ้าซินวาลี 
Zhinvall Reservoir จากนัน้ชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress 
สถำนทีอ่นัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีเป็นป้อม
ปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรำ้งได้
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อย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงำ่นท่ำมกลำงธรรมชำตอินังดงำม จำกป้อมนี้เองท ำใหเ้หน็ภำพ
ทวิทศัน์อนัสวยงำมของเบือ้งล่ำง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองกดูาอริู Gudauri (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงที่

ตัง้อยู่บรเิวณทีร่ำบเชงิเขำของเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ทีม่ี
ควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถำนทีแ่ห่ง
นี้เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชำวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมำเลน่
ในเดอืนธนัวำคมจนถงึเดอืนเมษำยน น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบั 
Memorial of Friendship หรืออีกช่ือนึงคือ Russia–
Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถำนทีส่รำ้ง
ขึน้มำในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถงึควำมสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศ
รสัเซยี ตัง้เด่นเป็นสงำ่อยู่บนหุบเขำทีม่คีวำมสวยงำมของ
เทอืกเขำคอเคซสั น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองสเตพานท์สมินด้า 
Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนำมเมืองคาซเบกี 
Kazbegi ซึง่คำซเบกีเ้ป็นชื่อเมอืงดัง้เดมินัน่เอง ตัง้อยู่บนควำม
สงูจำกระดบัน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็
สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึลบ 5 องศำ
เซลเซยีสเลยทเีดยีว จำกนัน้น ำท่ำนเปลีย่นเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD 
เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กต้ี Gergeti Trinity 
Church ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชื่อเรยีก
กนัว่ำทสมนิดำซำมบีำ Tsminda Sameba ซึง่เป็นชื่อเรยีกที่
นิยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งนี้สถำนทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝัง่ขวำของ
แม่น ้ำชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขำของคำซเบกี ้(การเดินทางมายงั
สถานท่ีแห่งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรือสภาพ
ของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์
ของผู้เดินทางเป็นส าคญั)     

ค า่  รบัประทานอาหารค า่กบัครอบครวัคนท้องถ่ินและสนุกกบัการท า ***Khinkali Master Class**    
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว, Gudauri หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า กดูาอรูี-มิทสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-ทบิลิซี- The Chronicles of Georgia -ช้อปป้ิงท
บิลิซีมอลล ์

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta 
ศูนยก์ลำงทำงศำสนำของประเทศจอรเ์จยี เมอืงที่
เก่ำแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอำยุกว่ำ 3,000 ปี (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี  น ำท่ำนชม
วิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิำรใน
รปูแบบของครสิตศ์ำสนำนิกำยออรโ์ธดอกทีถู่ก
สรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่6 วหิำรแห่งนี้ตัง้อยู่บน
ภูเขำทีม่แีม่น ้ำสองสำยไหลมำบรรจบกนั คอื 
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แม่น ้ำมคิวำร ีและแม่น ้ำอรกัว ีและชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รำ้งรำวศตวรรษที ่
11 ถอืเป็นศูนยก์ลำงทำงศำสนำทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยีสรำ้งขึน้โดยสถำปนิกชำวจอรเ์จยี ชื่อ 
Arsukisdze มขีนำดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลำงทีท่ ำใหช้ำว จอรเ์จยีเปลีย่น
ควำมเชื่อและหนัมำนบัถอืศำสนำครสิต ์และใหศ้ำสนำครสิตม์ำเป็นศำสนำประจ ำชำตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.
337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรำ้งยุคโบรำณทีม่ขีนำดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภำยในมภีำพเขยีนสเีฟรสโก้
อย่ำงงดงำม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูอ่นุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย The Chronicle of Georgia เป็นอนุสรณ์ขนำดยกัษ์ที่

ตัง้อยู่บนเนินเขำมองลงมำสูท่ะเลสำบ Tbilisi Sea ซึง่มลีกัษณะเป็นแท่งหนิสดี ำขนำดใหญ ่แกะสลกัเป็นรปู
ต่ำงๆทีส่ ือ่ถงึเรื่องรำวในอดตีของประเทศจอรเ์จยี โดยเลำ่ถงึประวตัศิำสตร ์3,000 ปี ของอ ำนำจกำร
ปกครองของจอรเ์จยี ดว้ยกำรสลกัเกีย่วกบักษตัรยิ ์วรีบุรษุ และพระเยซูครสิต ์ไวบ้นเสำเหลก็ขนำดมหมึำ 
ซึง่ควำมอลงักำรณ์ และบรรยำกำศควำมสวยงำมของอนุสรณ์แห่งนี้ท ำใหไ้ดช้ื่อว่ำเป็น Stonehenge of 
Georgia   
 

 
 
 
 
 

 
จำกนัน้อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปป้ิงท่ี Tbilisi Mall หำ้งสรรพสนิคำ้ทีใ่หญ่อกีแห่งของทบลิซิ ีทีม่สีนิคำ้ให้
ท่ำนไดเ้ลอืกซื้อมำกมำย 
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
วนัทีห่ก ทบิลิซี-่ซาดาโคล-ฮกัห์พาท(อารเ์มเนีย)-ทะเลสาบเซวาน-กรงุเยเรวานYerevan Cascade 
 

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองซาดาโคล Sadakhlo ทีอ่ยู่ทำงดำ้นใตซ้ึง่เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยู่ตดิกบัอำรเ์มเนีย (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่ประเทศอารเ์มเนีย ท่ีจดุ
ผ่านแดน Bagratashen Customs Point หลงัผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบัสมัภำระ
เรยีบรอ้ยแลว้  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองฮกัห์พาท Haghpat น ำท่ำนชมอารามฮกัห์พาท Haghpat 
Monastery ซึง่ถอืไดเ้ป็นผลงำนชิน้เอกของทำงดำ้นศำสนำและทำงดำ้นสถำปัตยกรรมในกำรก่อสรำ้งในยุค
กลำง ถูกสรำ้งขึน้โดย Saint Nishan ในรำวศตวรรษที ่10 ซึง่อยู่ในระกำรขึน้ครองรำชยข์องกษตัรยิอ์ะบำส ที ่
1 อดตีเป็นเพยีงตวัโบสถเ์ลก็ๆ ของนักบุญนิชำนทีถู่กสรำ้งขึน้ช่วงปีค.ศ.967ต่อมำกไ็ดถู้กสรำ้งขยำยให้
ใหญ่โตขึน้และมกีำรตกแต่งดว้ยสถำปัตยกรรมทีส่วยงำมแบบอำรเ์มเนียน และไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกของโลกในปีค.ศ.1996  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
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บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเซวาน Sevan (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสำบเซ

วำน ซึง่เป็นทะเลสำบน ้ำจดืและทะเลปิดในประเทศอำรเ์มเนีย จำกนัน้น าท่านแวะชมความสวยงามของ
ทะเลสาบเซวาน รอบๆทะเลสำบเตม็ไปดว้ยสถำนทีพ่กัผ่อนรวมทัง้รสีอรท์ทีส่รำ้งรอตอ้นรบันักท่องเทีย่ว 
เดมิเมอืงนี้เป็นหมู่บำ้นพกัอำศยัของชำวรสัเซยีทีม่ชีื่อว่ำเยเลนอฟกำ้ จนถงึปีค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลีย่นชื่อ
เป็นเซวำนตำมชื่อของทะเลสำบ  น ำท่ำนชมอารามเซวาน Sevan Monastery หรอืมชีื่อเรยีกว่ำเซวำนำ
แว๊งค ์Sevanavank ซึง่ค ำว่ำแว๊งคเ์ป็นภำษำอำรเ์มเนีย มคีวำมหมำยว่ำ”โบสถว์หิำร” สถำนทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่
บรเิวณแหลมทีอ่ยู่ทำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝัง่ทะเบสำบเซวำน ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่
กรุงเยเรวำน เมอืงหลวงของประเทศอำรเ์มเนีย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)   และน ำท่ำนแวะชมและ
ถ่ำยรปูกบัเยเรวาน แคสเคด Yerevan Cascade ซึง่เป็นเสมอืนอุทยำนทำงศลิปะขนำดยกัษ์ สรำ้งเป็น
บนัไดขนำดมหมึำ 572 ขัน้ สงูกว่ำ 500 เมตร ลำดขึน้ไปบนไหล่เขำกลำงใจเมอืง ในวนัทีฟ้่ำใสท่ำนจะ
มองเหน็ยอดเขำอำรำรตัในต ำนำนเรอืโนอำห ์ยนืตระหงำ่นเป็นแบก็กรำวน์ของเมอืงอย่ำงสุดอลงักำร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง พร้อมชมโชวพ์ืน้เมือง 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว,Yerevan หรอืระดบัเทยีบเท่ำ  

 
วนัทีเ่จด็ เยเรวาน-เกกฮารด์-การนี์-ฮกัห์พาท-ซาดาโคล (จอรเ์จีย) -ทบิลิซี ่
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเกกฮารด์ Geghard (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมวิหารเกกฮารด์ 

Geghard Monastery ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในควำมสวยงำมของอำรเ์มเนียเพรำะเป็นวหิำรทีส่รำ้งอยู่ท่ำมกลำง
เทอืกเขำทีส่วยงำมและยงัมสีว่นทีส่รำ้งโดยกำรตดัหนิเขำ้ไปในภูเขำอกีดว้ย อสิระใหท่้ำนชมสว่นของหอ้งโถง
ของตวัโบสถท์ีม่กีำรตดัหนิสรำ้งเป็นโดมแกะสลกัอย่ำงสวยงำมทีถู่กตกแต่งดว้ยควำมศรทัธำในศำสนำครสิต์
วหิำรทีส่รำ้งโดยกำรตดัหนิใหก้ลำยเป็นหอ้งโถงและไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2000 และชม
วิหารการนี์ Garni Temple ซึง่ในอดตีเมื่อประมำณ 1,700 ปีมำแลว้บรเิวณนี้เคยเป็นพระรำชวงัฤดรูอ้นของ
กษตัรยิอ์ำรเ์มเนียซึง่ในปัจจุบนัยงัคงมหีลงเหลอือยู่ใหไ้ดเ้หน็สภำพของหอ้งสรงน ้ำ และอำคำรทรงกรกีทีถู่ก
สรำ้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่1 ตำมพระรำชประสงคข์องกษตัรยิ ์Tiridates และถงึแมว้่ำวหิำรจะถูกสรำ้ง
แบบกรกีแต่ลวดลำยบนตวัอำคำรกส็รำ้งดว้ยศลิปะแบบอำรเ์มเนียทีไ่ม่สำมำรถหำไดใ้นวหิำรกรกีทัว่ไป  

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงผ่ำนเมอืงฮกัห์พำท Haghpat เพื่อขำ้มด่ำนพรมแดนระหว่ำงประเทศท่ี Bagratashen 

Customs Point (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) น าท่านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่เมืองซาดา
โคล ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้  
รถโคช้รอรบัและน ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาไทย 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว,Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัทีแ่ปด ทบิลิซี-โบสถท์รินิต้ี-โรงอาบน ้ าแร่ Sulphur Bath-น ้ าตกเลกทากิวี-โบสถเ์มเตห์คี-สะพานสนัติภาพ-

นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-ถนนชารเ์ดนี  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซ่ี Old Town of Tbilisi 
ซึง่ท่านจะไดพ้บเหน็ความสวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็น
สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยี
และยุโรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและ
ตะวนัออกในประเทศเดยีว น าท่านชม โบสถท์รีนิต้ี Holy Trinity 
Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัว่า Sameba เป็นโบสถ์
หลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของ
จอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหว่างปี1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีสุ่ด
อนัดบัที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนา

ริกาลา Narikala Fortress สรำ้งขึน้ครัง้แรกช่วงครสิตว์รรษที ่4 ใน
รปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมำยถงึรปูแบบทีไ่ม่มคีวำมสม ่ำเสมอกนั 
และเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขำ้มำยดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งนี้ว่ำนำ
รนิกำลำ Narin Qala ซึง่มคีวำมหมำยถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress 
และใหท่้ำนถา่ยรปูกบัอนุสาวรียพ์ระแม่แห่งจอรเ์จีย Mother of 
Georgia สญัลกัษณ์ประจ ำเมอืงทบลิซิ ิสรำ้งขึน้ในปี 1958 ตัง้อยู่
บนยอดเขำโซโลลำก ิเป็นประตมิำกรรมท ำจำกอลูมเินียม สงู 20 
เมตร เป็นรปูปัน้ของสตรใีนชดุพืน้เมอืง มอืขวำถอืดำบสว่นมอืซำ้ย
ถอืแกว้ไวน์ นับเป็นสญัลกัษณ์แห่งจติวญิญำณและนิสยัของชำว
จอรเ์จยีไดเ้ป็นอย่ำงด ีและน ำท่ำนถ่ายรปูกบัสะพานสนัติภาพ 
The Bridge of Peace สะพำนควำมยำว 150 เมตร ซึง่เชื่อม
ระหว่ำงตวัเมอืงเก่ำและเมอืงใหม่ เปิดใชง้ำนครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 

2010     
จากนัน้น าท่านเดินเล่นย่านถนนชารเ์ดนี Shardeni Street ซึง่
เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงและกลิน่ไอแบบยุโรป เป็นศูนย์
รวมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษที ่9 ต่อมาจงึได้
เปลีย่นชื่อถนนมาเป็นชารเ์ดน ีเพื่อเป็นเกยีรตแิก่นักท่องเทีย่วชาว
ฝรัง่เศส Jean Chardin และปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่ 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟเก๋มากมาย  
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า  อิสระ
รบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว , Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีเ่ก้า (3 ส.ค.66) สนามบินทบิลิซี- กรงุเทพฯ 
07.30 น. น าท่านเชค็เอ้าท์ออกจากโรงแรมท่ีพกั เพื่อน าท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซี 
10.45 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี โดยสายการบินTurkish Airlinesเท่ียวบินท่ี TK-379 
12.15 น. เดินทางถึงสนามบินนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
16.50 น. ออกจากเดินทางจากนครอิสตนับูล โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-058 
 
วนัทีสิ่บ สนามบินทบิลิซี- กรงุเทพฯ 
06.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการท่ีมีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดย
มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์

ของคณะเป็นส าคญั 
 

 
 

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

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

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเชื้อชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหารส่วนใหญจ่ะ
ได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญใ่นจอรเ์จีย โดยเฉพาะมือ้เช้าห้องอาหารในโรงแรมจะเปิดประมาณ 7.00 น. บาง
โรงแรมอาจจะเปิด 07.30 น.หรือ 8.00 น. โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ค า่เรว็ท่ีสุดคือ
เร่ิมเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผ้าคลมุ
ศีรษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผ้าคลุมให้ 
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อตัราค่าเดินทาง 26 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2566  **เท่ียววนัหยดุยาว** 
 

 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าวีซ่า,ค่าบริการท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ 4,000บาท 
โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 

 
อตัราค่าเดินทาง   20-29 กนัยายน 2566  

 
 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าวีซ่า,ค่าบริการท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ 4,000บาท 
โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 

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

หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน**ไม่มีราคาเดก็**และจะต้องช าระ

มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  กรณีท่ีจองและออกตัว๋แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้ และไม่

สามารถท ารีฟันดต์ัว๋ได้เช่นกนั  

ทวัรจ์อรเ์จีย (จอรเ์จีย-อารเ์มเนีย)10 วนั 7คืน  อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 82,995.- 
ท่ำนทีต่อ้งกำรพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ 9,995.- 

ทวัรจ์อรเ์จีย (จอรเ์จีย-อารเ์มเนีย)10 วนั 7คืน  อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 79,995.- 
ท่ำนทีต่อ้งกำรพกัเดีย่วเพิม่ท่ำนละ 9,995.- 
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อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Turkish Airlines เสน้ทำง กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-บำทมู-ีอำเมเนีย-ทบลิซิ-ีสุวรรณภูม ิ(ชัน้
ประหยดั) 

• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เนื่องจำกโรงแรมสว่นใหญไ่ม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 
กรณีทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนต้องพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพกัเดีย่วเพิม่  

• ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร, ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
• ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำธรรมเนียมบรกิำรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอด

กำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำน ้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่ำน/วนั 
• ค่ำประกนัอุบตัเิหตุแบบหมู่คณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บำท เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ำยุเกนิ 75 ปี กรมธรรม ์

500,000 บำท (เงือ่นไขเป็นไปตำมกรมธรรม์บรษิทัประกนั) (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิ
จำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่20
ม.ีค.2566 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไข
ของสำยกำรบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรมั/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่าวีซ่า 1,000 บาท และค่าทิปคนขบั,ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 4,000 บาทท่ีจะเรียกเกบ็พรอ้มกบัค่า

ทวัรง์วดสุดท้าย 

• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัรำเรยีกเกบ็ค่ำบรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวั

ท่ำนเอง 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไม่มสีญัญำณ Wifi บนรถและไมร่วมค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยท่ำนสำมำรถซื้อซมิกำรด์ไดท้ีส่นำมบนิทบลิซิ ี
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ หรอืค่ำใชจ้ำ่ย

อื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบหุรอืค่ำแปล 
เอกสำร, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

• ค่ำประกนักำรเกดิจำรกรรมหรอืภยัธรรมชำตนิอกเหนือจำกกำรประกนัอุบตัเิหตุ สำมำรถตดิต่อไดจ้ำกบรษิทัประกนัภยัต่ำง ๆ  

การช าระเงิน  

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส่์วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อน
เดนิทำงอย่ำงน้อย 35 วนัท ำกำร  
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การยกเลิกและเง่ือนไขการจองทวัร ์

▪ หำกมกีำรยกเลกิ 60-90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรซึง่เงือ่นไขเป็นไปตำมทีท่ำงสำย

กำรบนิเรยีกเกบ็ 

▪ หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

▪ หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 35 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 

▪ หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท  

▪ หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำทวัรท์ัง้หมดและไม่สำมำรถ

เลื่อนวนัเดนิทำงได ้และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่ม่สำมำรถคนืเงนิได ้เช่น ค่ำวซี่ำ,ค่ำตัว๋เครื่องบนิ, ค่ำมดัจ ำหอ้งพกัและค่ำเขำ้ชม

สถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ เป็นตน้ 

▪ กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก์อ่นออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ หำก

ออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหตุ  

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  เหตุกำรณ์
ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมเีหตุท ำ
ใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนัจำกสำยกำร
บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ  
เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตส่ิอไปในทำงเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำ
แลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงปฏเิสธไม่ให้ผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง ทำง
บรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คนตำ่ง
ดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ ทำงสำย
กำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในน ้ำหนักส่วนทีเ่กนิ 

o ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสุขภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอืและกำรดแูลเป็น
พเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เน่ืองจำกกฏ
ทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไม่ไดร้บัควำมสะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ ี
ปัญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศต่ำง ๆ ทีม่กีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจนในเรื่องกำรสบู
บุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 
และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งให้
กำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัทีส่ถำนทีเ่ขำ้
ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจอง
ผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำม
เงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผล
ท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation 
Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้ขอให้
พจิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

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

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉนัและเธอ จอรเ์จยีอารเ์มเนีย 10D7N BY TK (BUS-TBS), 26JUL-04AUG, 20-29 SEP’23 
 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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