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คาซเบกี้คาซเบกี้--ทะเลสาบเซวานทะเลสาบเซวาน--เอคมิอดัซินเอคมิอดัซิน--วหิารซวาร์ทน็วหิารซวาร์ทน็ออทส์ทส์  

  

 
 

 

อาร์เมเนีย เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลทางตอนใตข้องเทือกเขาคอเคซัสนอ้ย เป็นเทือกเขาซ่ึงกั้นพรมแดน
ระหวา่งยโุรปและเอเชีย มีการคน้พบโบราณวตัถุท่ีถือไดว้่าเก่าแก่ท่ีสุดในโลก อาทิเช่น มีการพบโรงงานผลิตไวน์ท่ี
มีอายุมากกว่า 6,000 ปี นอกจากน้ียงัไดพ้บกบัโบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงอนุสาวรียป์ระวติัศาสตร์อีกนับ 
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1,000 แห่งกระจายอยูท่ัว่ประเทศ เพราะอาร์เมเนีย เป็นดินแดนแห่งแรกของโลกท่ีไดป้ระกาศรับเอาศาสนาคริสต์
เป็นศาสนาประจ าอาณาจกัรน้ีในปี ค.ศ.301 จอร์เจีย มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานกวา่ 2,500 ปี และภาษาจอร์เจีย
กเ็ป็นหน่ึงในภาษาเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัมีการใชอ้ยู ่เมืองหลวงทบิลิซี ซ่ึงมีอายกุว่า 1,500 ปี ตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ี
งดงามซ่ึงถูกแบ่งโดยแม่น ้ ามทควารี ในอดีตพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยดึครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์กและ
มองโกล ในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ถึงศตวรรษท่ี 18 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-กรุงเตหะราน    

18.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอย
ให้การตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินมาฮานแอร์ ชั้น 4 ประตู
ทางเขา้ท่ี 8-9 แถว S 

21.30 น.  “เหิรฟ้าสู่กรุงเตหะราน” โดยสายการบินมาฮานแอร์ เทีย่วบินที ่W5-050  
(ใชเ้วลาบินประมาณ 7.40 ชม. / รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน) 
 

วนัทีส่อง  กรุงเตหะราน-กรุงเยเรวาน 

09.30 น. เดินทางถึงสนามบินซวาร์ทน็อทส์ กรุงเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร กรุงเยเรวาน (YEREVAN) บางคร้ังก็เรียกว่า เอเรวาน (Erevan) ซ่ึงช่ือเดิมคือ เอเรบูนี 
(Erebuni) และ เอรีวาน (Erivan) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอาร์เมเนีย ตั้งอยูริ่ม
แม่น ้ าฮราซดาน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานยงัเป็นศูนยก์ลางการ
บริหารวฒันธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบนัมีประชากร 
1,100,000 คน กรุงเยเรวานยงัถือเป็นหัวใจของเครือข่ายทางรถไฟและ
เป็นศนูยก์ลางการคา้หลกัของสินคา้เกษตรกรรมของประเทศ นอกจากน้ี
โรงงานอุตสาหกรรมในเมืองน้ียงัผลิตโลหะ เคร่ืองมือจักรกล และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภณัฑ์ ส่ิงทอ และผลิตภัณฑ์ส าหรับ
โภชนาการต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อท าธุระ
ส่วนตวั และน ากระเป๋าสัมภาระไปเกบ็ และคืนน้ีเราจะนอน ณ ท่ีโรงแรม
แห่งน้ีอีกดว้ยน าท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง ซ่ึงถูกสร้างข้ึนตาม
ประวติัศาสตร์ยคุแรกเร่ิมของเมืองน้ียอ้นไปถึงในช่วงศตวรรษท่ี 8 ก่อน
คริสตกาล โดยมีการตั้งป้อมอูราร์เตียนแห่งเมืองเอเรบูนีเม่ือ 782 ปี ก่อน  
คริสตศ์กัราช เยเรวานตั้งอยูท่ี่หุบเขาอารารัต ท่ีสามารถมองเห็นภูเขาอารารัตท่ีมีความสูงถึงประมาณ 
5000 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ในประเทศตุรกีจากเมืองหลวงแห่งน้ีผ่านชมบริเวณรอบๆ ตวัเมืองหลวง 
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เช่น จตุัรัสสาธารณะ (Republic Square) มหาวิทยาลยัของรัฐ (State University) ชมวิวทิวทศัน์ของ
เมือง (City Panorama) น าท่านไปชม ตลาดเวอร์นิซาจ (Vernisaj Market) ซ่ึงเป็นท่ีส าหรับขาย
สินคา้ต่างๆ เฉพาะวนัเสาร์และอาทิตย ์บริเวณแห่งน้ีมีร้านคา้ประมาณร้อยกวา่ร้านคา้ และเป็นตลาดท่ี
ขายสินคา้แบบศิลปะของชาวอาร์เมเนีย เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา รูปแกะสลกั ภาพวาดสีน ้ าและสีน ้ ามนั
อนัสวยงาม เคร่ืองหตัถกรรมต่างๆ อีกมากมายหลายอยา่ง ท่านสามารถต่อราคาสินคา้ท่ีชอบจะซ้ือได ้
เพราะวา่ราคาท่ีถูกตั้งไวส้ าหรับนกัท่องเท่ียวจะสูงกวา่ชาวบา้นซ้ือขายหลายเท่า คือ ประมาณ 10-15 เท่า 

13.00  น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
  น าท่านไปชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดของเยเรวาน ซ่ึงลกัษณะจะ

เป็นแบบขั้นบนัไดลดหลัน่กนัลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน ้าลงมาเพื่อใหเ้ป็น
น ้ าตกลงเป็นสายจากใจกลางท่ีอยู่ดา้นบน ซ่ึงสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างน้ีถูกสร้างให้เป็นอนุสาวรีย์
แห่งชยัชนะของโซเวียตรัสเซีย ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถูกออกแบบสร้างโดยสถาปนิก จิม โทรอส
ยาน เมือปีค.ศ.1971-1980 เพื่อเป็นการระลึกถึงท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของโซเวยีตเม่ือ 50 ปี แต่วา่การ
ก่อสร้างยงัไม่เรียบร้อย เพราะว่าไดห้มดของโซเวียตไปเสียก่อน และ
ต่อมาในปีค.ศ.2002 ก็ไดมี้การก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จเรียบร้อยเม่ือปี
ค.ศ.2009 และเม่ือมองจากจุดบนสุดท าใหเ้ห็นววิทิวทศันอ์นัสวยงามของ
กรุงเยเรวานและภูเขาอารารัตท่ีอยู่ห่างไกลออกไปทางด้านตะวนัตก 
จากนั้นน าท่านไปชม จตุัรัสกลางเมือง (Republic Square) เป็นสถานท่ี
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกนักบัศูนยก์ลางของเมือง ซ่ึงคนพื้นเมืองจะเรียก
ท่ีน่ีวา่เป็น ส่ิงก่อสร้างท่ียิง่ใหญ่ ถูกสร้างข้ึนดว้ยหินสีชมพขูองอาร์เมเนีย 
ภายในเวลาหน่ึงปี ไดก้ลายเป็นเขตท่ีไดมี้การพฒันามากท่ีสุดของ 
 
เมืองเยเรวาน ซ่ึงเม่ือมีการเปรียบเทียบกบัเขตอ่ืนๆ และยงัได้กลายเป็น
ศูนย์กลางการบริหารงานของชาติอีกด้วย รวมถึงสถานท่ีพักของ
ประธานาธิบดี ศูนยร์วมการบริหารของกระทรวงต่างๆ แห่งชาติ ธนาคาร
ของชาติ  และยงัเป็นศนูยก์ลางการป้องกนัภยัอีกดว้ย ดงันั้นสถาปัตยกรรม
ของเคนตร้อน จะเป็นรูปแบบต่างๆกนัไปซ่ึงไดถู้กจดัสรรตามล าดบัจาก
เบลเล อีโพคิว จนถึงรูปแบบของโซเวียต ซ่ึงส่วนมากแล้วจะอยู่ใน
ศูนยก์ลางท่ีมีช่ือว่า ศิลปะประจ าชาติ น าท่านเดินทางเขา้ชม โรงงานท่ีผลิตเหลา้และไวน์ยีห่อ้ อะรารัต 
(Yerevan Brandy Factory as ArArAt) ซ่ึงเป็นโรงงานชั้นน าและมีช่ือเสียงท่ีเป็นแหล่งผลิตเหลา้ไวน์
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 ท่ีไดใ้ชอ้งุ่นพนัธุ์ดีท่ีสุดและน ้าแร่อนัมีช่ือเสียงของอาร์เมเนีย 
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19.30 น.  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)ม 256 
  ANI PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า (YEREVAN) 
 

วนัทีส่าม  กรุงเยเรวาน-เอวานแคนยอน-การน่ี-เก๊กฮาร์ด-ซาดาโคล-กรุงทบิลซีิ 

07.30  น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (บุฟเฟต์)ม 256 

08.30  น.  น าท่านไปเท่ียวชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ท่ีมี   
ความสวยงามของ หน้าผาท่ีสูงชัน มีแม่น ้ าอาซัดไหลผ่านท าให้เกิด
บรรยากาศท่ีสวยงดงาม น าท่านไปชม วิหารการ์นี (Garni Temple) ซ่ึงใน
อดีตเม่ือประมาณ 1,700 ปีมาแล้ว บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดูร้อน      
ของกษตัริยอ์าร์เมเนีย ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมีหลงเหลืออยู่ ซากห้องสรงน ้ า 
(Royal Bath House) และอาคารรูปทรงกรีกท่ีถูกสร้างข้ึนช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 1 โดย กษตัริยอ์าร์เมเนียในสมยันั้น ดา้นขา้งของวิหารทรง
กรีกกมี็ซาก  ตอโบสถค์ริสตท่ี์สร้างข้ึนเม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู ่
ต่อมาวิหารแห่งน้ีถูกท าลายดว้ยแผ่นดินไหวเม่ือปี ค.ศ.1679 ส าหรับอาคาร
ท่ีเห็นอยู่น้ี เพิ่งมาประกอบใหม่ในสมยัสหภาพโซเวียต เม่ือปี ค.ศ.1974 น้ี
เอง โดยใช้เศษซากปรักหักพงัของเก่าผสมกบัของใหม่ จึงท าให้สมบูรณ์
อย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั ถึงแมว้่าวิหารการ์นี จะถูกสร้างแบบกรีก แต่ลวดลายบนตวัอาคารก็สร้างดว้ย
ศิลปะแบบอาร์เมเนีย ท่ีไม่สามารถหาได้ในวิหารกรีกทัว่ไปน าท่านไปชม วิหารเก๊กฮาร์ด (Geghard 
Monastery) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความสวยงามของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารท่ีสร้างอยูท่่ามกลางเทือกเขาท่ี
สวยงาม และยงัมีส่วนท่ีสร้างโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ย ตวัอาคารของวิหารเกกฮาร์ดน้ีถูกสร้างข้ึน
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12-13  ให้ท่านชมส่วนของห้องโถงของตวัโบสถ์ท่ีมีการตดัหินสร้างเป็นโดม

แกะสลกัอย่างสวยงาม ท่ีถูกตกแต่งดว้ยความศรัทธาในศาสนาคริสต์
อยา่งเตม็เป่ียม วิหารท่ีสร้างโดยการตดัหินใหก้ลายเป็นหอ้งโถง และได้
ข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.2000 

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)ม 
   เดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เมืองชายแดนของอาร์เมเนียซ่ึงอยูติ่ดกบัจอร์เจีย จากนั้นเดินทางต่อไปยงั เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) ท่ีอยูท่างดา้นใตร้ะยะทางประมาณ 100 กม. ซ่ึงเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยูติ่ดกบัอาร์เมเนีย ตลอดเส้นทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์และธรรมชาติอนัสวยของ เ ทือก เขาคอ เคซัสน้อย ท่ีอยู่ ร ะหว่ า งอา ร์ เม เ นี ยและ

อาเซอร์ไบจาน (ทุกท่านตอ้งลงจากรถ เพื่อมาผ่านด่านและตรวจ
เอกสารขาออกจากอาร์เมเนีย เพื่อเขา้ประเทศจอร์เจีย โดยทุกท่านตอ้งน ากระเป๋าเดินทางและ
ส่ิงของทุกอยา่งลงจากรถ เพราะตอ้งน าผ่านการ X-ray หลงัจากผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเขา้
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เมืองแลว้) จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงั กรุงทบิลิซี (TBILISI) ท่ี
อยู่ห่างประมาณ 80 กม. เมืองทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่
ท่ีสุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ า
มตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.
กม. และมีประชากร  1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสร้างโดย วาคตงั จอร์
กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษตัริยจ์อร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) 
ไดก่้อตั้งเมืองน้ีข้ึนในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลาง
การท าอุตสาหกรรม สังคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ใน
ประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเส้นทางสายไหม และ
ปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ 
เน่ืองจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้ งท่ีเป็นจุดตัด
ระหวา่งทวปีเอเชียกบัทวยีโุรป 

19.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)ม 
 ZP PALACE HOTEL หรือเทยีบเท่า (TBILISI) 
 

วนัทีส่ี่ กรุงทบิลซีิ-ป้อมนาริคาล่า-กอรี-อพัลสีต์ซีคห์-กรุงทบิลซีิ 

07.30  น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (บุฟเฟต์)ม 

08.30  น. น าท่านข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านไดช้มป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อม
โบราณท่ีถูกสร้างในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสม ่าเสมอ
กนั และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดมี้การก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมา
ในสมยัของกษตัริยเ์ดวดิ (ปีค.ศ.1089 - 1125) ไดมี้การสร้างเพิ่มเติมข้ึนอีก ซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้
มายดึครอง กไ็ดเ้รียกช่ือป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายว่า ป้อมอนัเลก็ (Little 
Fortress) และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กร้ือท าลายไป น าท่านไป
ชม โบสถเ์มเตห์คี (Metekhi Church) โบสถท่ี์มีประวติัศาสตร์อยูคู่่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบ่ริเวณ
ริมหนา้ผาของแม่น ้ ามทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสร้างอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณี
โบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษตัริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้ร้างป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี ต่อมาใน
ปี ค.ศ.1278-1284 ไดมี้การสร้างขยายโดยกษตัริย ์เซ็นต ์เดมิทรีอสั ท่ี 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลกัษณ์ของ
โบสถใ์นนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลายและไดมี้การก่อสร้างข้ึนอีกหลายคร้ัง จนในปีค.ศ.1235 ได้
ถูกพวกมองโกลบุกท าลายและกไ็ดส้ร้างข้ึนใหม่อีก น าท่านไปชม วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซ่ึงเป็น
โบสถ์หลงัใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกท่ีถูกสร้างข้ึนในเมืองน้ี ช่ือของโบสถ์ไดน้ ามาจากดินแดนอนั
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ศกัด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเลม็สถานท่ีแห่งน้ีกไ็ดม่ี้ช่ือเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูก
สร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมากไ็ดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้บุกรุกแต่ก็
ไดมี้การสร้างข้ึนใหม่หลายคร้ังดว้ยกน้ จนกระทัง่เป็นโบสถท่ี์ไดเ้ห็นอยูใ่น
ปัจจุบนัน้ีและไดมี้การเปล่ียนแปลงบา้งในราวศตวรรษท่ี 17 ถึง 19 น าท่าน
ออกเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตก ระยะทางห่าง
ประมาณ 70กม. กอรี เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดั
ชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ให้ท่านไดช้มความสวยงามของ
เมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้งของ
กองก าลงัท่ีอยู่บนถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมกบัทางด้านตะวนัออกและดา้น
ตะวนัตก นอกจากนั้นเมืองน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีต
ผูน้  าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเลก็ซานเดอร์ นาดีราซี 
ผูเ้ป็นนกัออกแบบช่ือดงัในดา้นจรวดขีปนาวธุขา้มทวปีของโซเวยีต 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)ม 

  น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ของสตาลนิ (Museum of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง  ๆ
พร้อมทั้งเร่ืองราวต่างๆของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต น าท่าน
เดินทางไปยงั เมืองอัพลีสต์ซีคห์ (UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถ ้ าท่ีถูกท าข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศยัของ
มนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อนคริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็นเส้นทางการคา้ขายสินคา้จาก
อินเดียสู่ทางดา้นเหนือแถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก ท า
ให้เกิดการพฒันาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอพัลิสตซิ์คห์ ก็เป็นเมืองหน่ึงท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ 
ไดถู้กสร้างข้ึนในราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวาง ให้ท่านไดช้ม
หมู่บา้นท่ีถูกสร้างจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลาง 
และส่วนเหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและ
เจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั นอกจากนั้นยงัถูกสร้างใหต่้อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงคแ์ละทางแคบ  ๆและ
บางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วนต่าง  ๆถ  ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายใน
เลย ถึงแมว้่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตกจ็ะมีเพดานห้องท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่ง
ถึงแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะห้องเล็ก  ๆทางดา้นหลงัหรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย ซ่ึงบางท่ีอาจจะใช้ในการ
ประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีดา้นบนของสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสร้างเป็นยอดโดมดว้ย
หินและก่ออิฐ ซ่ึงต่อมานกัโบราณคดีไดค้น้พบส่ิงต่าง  ๆมากมาย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินและอญัมณี
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ต่าง  ๆและยงัมีเคร่ืองเซรามิคส์และการแกะสลกัท่ีสวยงาม ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ  
เหล่าน้ีไดถู้กน าไปไวท่ี้ในพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี สมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัไปยงักรุงทบิลิซี 

19.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)ม 
 ZP PALACE HOTEL หรือเทยีบเท่า (TBILISI) 
 

วนัทีห้่า กรุงทบิลซีิ-มทิสเคต้า-อนานูรี-กูดาอูรี-คาซเบกี-้กรุงทบิลซีิ 

07.30  น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (บุฟเฟต์)ม 
 

  08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ท่ีตั้ งอยู่
ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจังหวดัคาร์ทล่ี
ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจีย เมืองน้ีนบัว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่ง
หน่ึงของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของ
แควน้มคสเคตา้ และเทียนิต้ี มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 20,000 คน 
เน่ืองจากมีโบราณสถานทางด้านประวติัศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึง
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 น าท่านไปชม 
วหิารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวหิารในรูปแบบของคริสตศ์าสนา
ออร์โธ ด๊อกท่ีถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6 วหิารแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ี
มีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่นา้มิควารี และแม่น ้ าอรักวีและ
ถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคย
เป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครอง
ดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5 น าท่านไปชม วิหารสเว
ติสโคเวล ี(Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถอี์กแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่นบริเวณของมตสเคตา้ ท่ีมี
รูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 11 โดยมีสถาปัตยกรรมของจอร์เจีย น า
ท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นเส้นทางส าหรับใช้ในด้านการทหารท่ีเรียกว่า 
Georgian Military Highway ไดถู้กสร้างข้ึนโดยสหภาพโซเวียตในสมยัท่ีจอร์เจียตกอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองส าหรับใชเ้ป็นเส้นทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเส้นทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่
เทือกเขา คอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม.ท่ีเป็นเส้นกั้นพรมแดน
ระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย ระหว่างทางใหท่้านไดช้ม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ี
ก่อสร้างอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยูริ่มแม่น ้ าอรักวี ท่ีตั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.
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ซ่ึงถูกสร้าง ข้ึนให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัท่ีถูกสร้างไดอ้ย่าง
งดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู ่ท าใหเ้ห็นภาพทิวทศันอ์นัสวยงามของเบ้ืองล่างและ 
อ่างเกบ็น ้าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเข่ือนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรับน าน ้ าท่ีเกบ็ไว้
ส่งต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อมกบัผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย จากนั้นเดินทางต่อไปยงั เมืองกูดาอูรี 
(GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ี
ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่ีมีความสูงจากระดับน ้ าทะเล
ประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผ่อนเล่นสกีของชาว
จอร์เจียท่ีจะนิยมมาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ี
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)ม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองคาซเบกี ้(KAZBEGI) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียน

มาเป็นช่ือ สเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda) หลงัจากนกับุญในนิกายออร์โธด๊อกช่ือ สเตฟาน ไดม้า
พ านกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาข้ึนมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเลก็ๆท่ีตั้งอยูต่ามริม ฝ่ัง
แม่น ้าเทอร์ก้ีท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่นความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร 
ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิท่ีอยูป่านกลางมีความช้ืนและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมี
อากาศเยน็และยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเยน็ท่ีสุด น า
ท่านไปชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี ้(Gergeti Trinity Church) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 14 
หรือมีอีกช่ือเรียกกนัว่า   ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิ
แห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังขวาของแม่น ้ าชคเฮรี อยูบ่นเทือกเขาของคาซเบก้ี (การเดินทางมายงัสถานท่ี
แห่งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะ
เป็นอุปสรรคได ้แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด) ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบัไป
ยงัเมืองทบิลิซี 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงของชาว

พืน้เมอืง (อาหารพืน้เมอืง)ม 
 ZP PALACE HOTEL หรือเทยีบเท่า (TBILISI) 
 

วนัทีห่ก  กรุงทบิลซีิ-ซาดาโคล-เมอืงดีลจีาน-ทะเลสาบเซวาน-กรุงเยเรวาน 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (บุฟเฟต์) 

08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมอืงซาดาโคล (SADAKHLO) ท่ีอยูท่างดา้นใตร้ะยะทางประมาณ 100 กม. 
ซ่ึงเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยู่ติดกบัอาร์เมเนีย ออกเดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน 
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(BAGRATASHEN) เมืองชายแดนของอาร์เมเนียซ่ึงอยูติ่ดกบัจอร์เจีย (ทุกท่านจะตอ้งลงรถ เพื่อมา
ผ่านด่านตรวจเอกสารขาออกจากจอร์เจีย จากนั้นตอ้งมาผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองของ
อาร์เมเนีย)     น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮักห์พาท (HAGHPAT) เป็นเมืองในหมู่บา้นของจงัหวดัลอร่ี ท่ีอยู่
ทางดา้นเหนือของอาร์เมเนีย เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเพราะเป็นท่ีตั้งของวดัอารามโบราณทั้งสองแห่ง  
ใหท่้านไดช้มความสวยงามของ วดัอารามโบราณฮักห์พาท (Haghpat Monastery) ซ่ึงถือว่าเป็นผลงานช้ิน
เอกของทางด้านศาสนาและทางด้านสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างในยุค
กลาง อารามแห่งน้ีไดถู้กสร้างข้ึนโดยนักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราว
ศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอยูใ่นระการข้ึนครองราชยข์อง กษัตริย์อะบาส ที่ 1 (King 
Abas I) และนอกจากนั้นกย็งัมีแห่งหน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึนใกล้ๆ  กนั คือ อาราม
ซานาฮิน (Sanahin Monastery) และสถานท่ีทั้งสองแห่งน้ีและไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปี ค.ศ.1996 ชมตวัโบสถเ์ล็ก  ๆของนกับุญนิ
ชานได้ถูกสร้างในราวปี ค.ศ.966-67 ต่อมาก็ได้ถูกสร้างขยายให้ใหญ่โตข้ึนและมีการตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ตวัโบสถใ์หญ่ในส่วนน้ี คือ วิหารของนกับุญนิชานถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.967-
991 ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมในยคุของศตวรรษท่ี 10 ของแบบอาร์เมเนียน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)ม 
น าท่านเดินทางไปยงั เมืองดีลีจาน (DILIJAN) ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการ
ปกครองของจงัหวดัทาวสุท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือของทะเลสาบฯ เป็นเมืองหน่ึง
ท่ีมีความส าคญัทางดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงจะมีรีสอร์ทท่ีพกัหลายแห่ง และมี
ประชากรประมาณ 16,000 คน เมืองน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าอกัสเทฟท่ีมีความยาว
ประมาณ 20 กม. ท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,500 เมตร บรรยากาศของ
เมืองจะเป็นธรรมชาติท่ีสดช่ืนและหนาแน่นเต็มไปด้วยป่าเขาท่ีเขียวชอุ่ม
สถานท่ีแห่งน้ี จึงได้ ช่ือว่ า “สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งอาร์ เมเนีย”                   
(Little Switzerland of Armenia) น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเซวาน 
(SEVAN) ซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืด
และทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นหน่ึงใน
ทะเลสาบน ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้ า
หลายสาย เช่น แม่น ้ าแม่น ้ าฮราซดาน และแม่น ้ ามาสริค ให้ท่านไดช้มความ
สวยงามของตวัเมืองและทะเลสาบเซวานท่ีเต็มไปดว้ยสถานท่ีพกัผ่อนรีสอร์
ทของนักท่องเท่ียวตวัเมืองน้ีตั้งอยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1900 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวง
เยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองน้ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.1842 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพกัอาศยัของชาวรัสเซียท่ีมีช่ือว่า เย
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เลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงไดถู้กเปล่ียนช่ือเป็น เซวาน ตามหลงัของทะเลสาบเซวาน ท่ีเปล่ียน
ช่ือ เมืองน้ียงัถูกลอ้มรอบไปดว้ยสวนสาธารณะ ซ่ึงไดถู้กสร้างต่อมาจากทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของ
เมือง น าท่านไปชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือเรียกว่า เซวานาแว๊งค์ (Sevanavank) ซ่ึงค  าว่า 
แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถ์วิหาร สถานท่ีแห่งน้ีตั้ งอยู่บริเวณแหลมท่ีอยู่ทางด้าน
ตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวานถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.874 โดย เจา้หญิงมาเรียม ซ่ึงเป็นธิดาของ
กษตัริยอ์ะช๊อตท่ี 1 ซ่ึงอยู่ในช่วงของการต่อสู้กบัพวกอาหรับท่ีปกครองดินแดนแห่งน้ี น าท่านล่องเรือชม
ความสวยงามของทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีความใหญ่และสวยงาม มีแม่น ้ าท่ีเกิดจากภูเขาไดไ้หลลงมาทั้งหมดมี 28 
สาย (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ เอ้ืออ านวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วนัดงักล่าว) น าท่านไปชมตลาดแห่ง
หน่ึงท่ีมีช่ือเสียงและความประทบัใจ คือ ตลาดพาค ชูคา หรือเรียกว่า ตลาดกลาง (Pak Shuka Market หรือ
Gumi Shuka) ตลาดแห่งน้ีถูกสร้างตกแต่งใหมี้ความสวยงามในรูปแบบศิลปะของอาร์เมเนียน ซ่ึงทางเขา้สู่
ตลาดแห่งน้ีมีทางเขา้ท่ีถูกตกแต่งดว้ยความวจิิตพิสดารของเหลก็ท่ีท าเป็นศิลปะรูปคร่ึงวงกลมดว้ยโครงร่างท่ี
เขา้กนัจนท าใหเ้ป็นเสมือนงานช้ินเอกของสถานท่ีน้ี จะท าใหท่้านไดมี้ความรู้สึกว่าเหมือนอยูใ่นโลกอีกใบ
หน่ึง 

19.30 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)ม 
 ANI PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า (YEREVAN) 
 

วนัทีเ่จ็ด  กรุงเยเรวาน-เอเรบูนี-เอคมอิดัซิน-วหิารฯ-กรุงเตหะราน-กรุงเทพฯ 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (บุฟเฟต์) 

08.30 น. จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเอคมิอดัซิน (ECHMIADZIN) ซ่ึงอยู่
ห่างจากเยเรวานประมาณ 30 กม. ทางดา้นตะวนัตก ในอดีตเป็นเมืองท่ีส าคญั
ของชาวอาร์เมเนียนท่ีมีความศรัทธาในเร่ืองทางดา้นการศาสนาและยงันบัได้
วา่เป็นเมืองท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ถูกสร้างข้ึนโดยนกับุญเกรกอร่ี ในปี ค.ศ.303 
เมืองน้ีมีความส าคญัเพราะมีสถานท่ีทั้งสองแห่งท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 ให้ท่านไดช้มความสวยงามของ วิหารเอคมิอัด
ซิน (Echmiadzin Cathedral) ซ่ึงแต่เดิมนั้นเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของโบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิแห่งพระแม่เจา้ (Holy 
Mother of God Church) เป็นโบสถท่ี์ถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 4 และไดช่ื้อว่าเป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุด
ของโลก น าท่านไปชม วิหารซวาร์ทน๊อทส์ (Zvartnots Cathedral) ซ่ึงในอดีตนบัไดว้่าเป็นวิหารท่ีมีความ
สวยงามมากท่ีสุด เป็นวิหารท่ีถูกสร้างข้ึนในราวปีค.ศ.641-653 ท่ีอยูใ่นช่วงของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ท่ีมี
อิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งน้ี และต่อมากเ็ป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรับมุสลิม ซ่ึงทุก
วนัน้ีสถานท่ีโบราณแห่งน้ีกลายเป็นส่ิงก่อสร้างปรักหกัพงัไปแลว้ 
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13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)ม 

14.15 น. น าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพื่อท าการตรวจเอกสารการเดินทาง 

16.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเตหะราน” โดยสายการบินมาฮานแอร์ เทีย่วบินที ่W5-1151 

18.15 น. เดินทางถึงสนามบินอิหม่ามโคมยัน่ี กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง) 

22.10 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินมาฮานแอร์ เทีย่วบินที ่W5-051 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 7.30 ชม./รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน) 
วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ /สุวรรณภูม ิ

07.25 น. เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 
 

 
* * อตัราค่าบริการรวม ** 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเส้นทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 
2. ค่าสัมภาระน ้าหนกัท่านละ 15 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 
3. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว)  
4. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษทัขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม  
5. ค่าอาหารตามรายการระบุ 
6. ค่ารถรับ-ส่งน าเท่ียวตามรายการ พร้อม ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
7. หวัหนา้ทวัร์ท่ีช านาญเส้นทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
8. ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
** อตัราค่าบริการไม่รวม **  
1.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้งพกั , รวมถึงค่าอาหาร  
   และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 
2. ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน          
   (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   
4. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง  
หมายเหตุ **  เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
                 **  ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนโปรแกรมหากสมาชิกเป็นผู้ใหญ่ขัน้ต ำ่ไม่ 
                       ครบ 15 ท่ำน และรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
                 **  ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนดัพบชา้กวา่เวลานดัหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่  
                       ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 
 



 

  

 

                                                                                                   12 
 

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณดีังต่อไปนี ้** 
      1. หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้ งจากไทยและ
ต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ        
      2. หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทาง
บริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
      3. หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
      4. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทางหรือ
คืนเงินได ้
     5. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได ้

** เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด ** 

 


