
 

 

 

 

 

อารเ์มเนีย จอรเ์จีย 9 วนั  
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซสัอนัยิ่งใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเพียง!!! 59,900.- 

 



 

 

อารเ์มเนีย เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลทางตอนใตข้องเทือกเขาคอเคซสันอ้ย เป็นเทือกเขาซ่ึงกั้นพรมแดนระหวา่ง

ยุโรปและเอเชีย มีการคน้พบโบราณวตัถุท่ีถือไดว้่าเก่าแก่ท่ีสุดในโลก อาทิเช่น มีการพบโรงงานผลิตไวน์ท่ีมีอายุมากกว่า 

6,000 ปี นอกจากน้ียงัไดพ้บกบัโบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงอนุสาวรียป์ระวติัศาสตรอี์กนับ 1,000 แห่งกระจายอยูท่ัว่
ประเทศ เพราะอารเ์มเนีย เป็นดินแดนแห่งแรกของโลกท่ีไดป้ระกาศรบัเอาศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาประจ าอาณาจกัรน้ี

ในปี ค.ศ.301 
จอรเ์จยี มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จียก็เป็นหน่ึงในภาษาเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัมีการใช้
อยู ่เมืองหลวงทบิลิซี ซ่ึงมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีงดงามซ่ึงถูกแบ่งโดยแมน่ ้ามทควารี ในอดีตพ้ืนท่ีส่วนใหญ่
ของจอรเ์จียถูกยึดครองโดยเปอรเ์ซีย อาหรบั เติรก์และมองโกล ในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ถึงศตวรรษท่ี 18 

ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน “CRUISE IN LAKE SEVAN” 
ก าหนดวนัเดินทาง 

ธนัวาคม 04 – 12 ธนัวาคม 2561 59,900.- 

ธนัวาคม-มกราคม 25 ธนัวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 59,900.- 
ตารางเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา เวลาในการเดินทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ เตหะราน BKK-IKA W5-050 23.35-03.50+1 07.30 ชม. 
วนัท่ีสอง เตหะราน เยเรวาน IKA-EVN W5-1150 08.00-10.00 01.37 ชม. 
วนัท่ีเจ็ด เยเรวาน เตหะราน EVN-IKA W5-1151 15.45-16.45 01.10 ชม. 
วนัท่ีเจ็ด เตหะราน กรุงเทพฯ IKA-BKK W5-051 21.45-07.45+1 07.40 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงเตหะราน  

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 

เคาน์เตอรส์ายการบินมาฮานแอร ์ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 8-9 แถว S 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

23.35 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเตหะราน” โดยสายการบินมาฮานแอร์ เท่ียวบินท่ี W5-050 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 7.30 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน) 

 

วนัที่สอง กรุงเตหะราน-กรุงเยเรวาน  

03.50 น. เดินทางถึงสนามบินอิหมา่มโคมยัน่ี กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 

08.00 น. “เหิรฟ้าสูก่รุงเยเรวาน" โดยสายการบินมาฮานแอร ์เท่ียวบินท่ี W5-1150 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 1.37 ชม. รบัประทานอาหารวา่งและพกัผ่อนบนเคร่ือง) 

 

10.00 น. เดินทางถึงสนามบินซวาร์ทน็อทส์ กรุงเยเรวาน ประเทศอารเ์มเนีย ผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
กรุงเยเรวาน (YEREVAN) บางครั้งก็เรียกว่า เอเรวาน (Erevan) ซ่ึงช่ือเดิม
คือ เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรีวาน (Erivan) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศอารเ์มเนีย ตั้งอยู่ริมแม่น ้าฮราซดาน (Hrazdan River) 
กรุงเยเรวานยังเป็นศูนย์กลางการบริหารวฒันธรรมและอุตสาหกรรมของ

ประเทศ ปัจจุบนัมีประชากร 1,100,000 คน กรุงเยเรวานยงัถือเป็นหวัใจของ
เครือข่ายทางรถไฟและเป็นศูนยก์ลางการคา้หลักของสินคา้เกษตรกรรมของ

ประเทศ นอกจากน้ีโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองน้ียังผลิตโลหะ เคร่ืองมือ

จกัรกล และอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์และเคมีภณัฑ ์ส่ิงทอ และผลิตภณัฑส์ าหรบั

โภชนาการต่างๆ  

น าท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นตามประวติัศาสตรยุ์ค

แรกเร่ิมของเมืองน้ียอ้นไปถึงในช่วงศตวรรษท่ี 8 ก่อนคริสตกาล โดยมีการตั้ง

ป้อมอูรารเ์ตียนแห่งเมืองเอเรบนีูเมื่อ 782 ปีก่อนคริสตศกัราช เยเรวานตั้งอยู่

ท่ีหุบเขาอารารัต ท่ีสามารถมองเห็นภูเขาอารารัตท่ีมีความสูงถึงประมาณ 

5000 เมตร ตั้งตระหง่านอยูใ่นประเทศตุรกีจากเมืองหลวงแห่งน้ี 
ผ่านชมบริเวณรอบๆ ตวัเมืองหลวง เช่น จตุัรสัสาธารณะ (Republic Square) 
มหาวิทยาลัยของรัฐ  (State University) ชมวิวทิ วทัศ น์ของเมือง (City 
Panorama) น าท่านไปชม ตลาดเวอรนิ์ซาจ (Vernisaj Market) ซ่ึงเป็นท่ี
ส าหรับขายสินคา้ต่างๆ เฉพาะวนัเสาร์และอาทิตย์ บริเวรณแห่งน้ีมีรา้นคา้

ประมาณร้อยกว่ารา้นค้า และเป็นตลาดท่ีขายสินค้าแบบศิลปะของชาว

อารเ์มเนีย เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา รูปแกะสลัก ภาพวาดสีน ้ าและสีน ้ ามันอัน

สวยงาม เคร่ืองหตัถกรรมต่างๆ อีกมากมายหลายอย่าง ท่านสามารถต่อราคา

สินคา้ท่ีชอบจะซ้ือได ้เพราะว่าราคาท่ีถูกตั้งไวส้ าหรับนักท่องเท่ียวจะสูงกว่า

ชาวบา้นซ้ือขายหลายเท่า คือ ประมาณ 10-15 เท่า  

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเอคมิอดัซิน (ECHMIADZIN) ซ่ึงอยู่ห่างจาก
เยเรวานประมาณ 30 กม. ทางดา้นตะวนัตก ในอดีตเป็นเมืองท่ีส าคญัของชาว

อารเ์มเนียนท่ีมีความศรทัธาในเร่ืองทางดา้นการศาสนาและยงันับไดว้่าเป็น

เมืองท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ถูกสรา้งข้ึนโดยนักบุญเกรกอร่ี ในปีค.ศ.303 เมืองน้ีมี

ความส าคัญเพราะมีสถานท่ีทั้งสองแห่งท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดก

โลกในปีค.ศ.2000  ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ วิหารเอคมิอัดซิน 

(Echmiadzin Cathedral) ซ่ึ งแต่ เดิมน้ันเป็น ท่ีรู ้จักกันในนามของโบสถ์
ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งพระแม่เจา้ (Holy Mother of God Church) เป็นโบสถ์ท่ีถูกสรา้ง
ขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 4 และไดช่ื้อวา่เป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของโลก  
น าท่านไปชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

 



 

 

เยเรวาน ซ่ึงลกัษณะจะเป็นแบบขั้นบนัไดลดหลัน่กนัลงมามีความสูงประมาณ 

500 เมตร และมีการปล่อยน ้าลงมาเพ่ือใหเ้ป็นน ้าตกลงเป็นสายจากใจกลางท่ี

อยู่ดา้นบน ซ่ึงสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสรา้งน้ีถูกสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะ

ของโซเวียตรสัเซีย ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถูกออกแบบสรา้งโดยสถาปนิก จิม 

โทรอสยาน เมือปีค.ศ.1971-1980 เพ่ือเป็นการระลึกถึงท่ีอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของโซเวียตเมื่อ 50 ปี แต่ว่าการก่อสรา้งยงัไม่เรียบรอ้ย เพราะว่าได้

หมดของโซเวียตไปเสียก่อน และต่อมาในปีค.ศ.2002 ก็ได้มีการก่ อสรา้ง

เพ่ิมเติมจนเสร็จเรียบรอ้ยเมื่อปีค.ศ.2009 และเมื่อมองจากจุดบนสุดท าให้

เห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของกรุงเยเรวานและภูเขาอารารัตท่ีอยู่ห่างไกล

ออกไปทางดา้นตะวนัตก  
จากน้ันน าท่านไปชม จัตุรัสกลางเมือง (Republic Square) เป็นสถานท่ี
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกบัศูนยก์ลางของเมือง ซ่ึงคนพ้ืนเมืองจะเรียกท่ีน่ีว่า
เป็น สิ่งก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่ ถูกสรา้งขึ้ นดว้ยหินสีชมพูของอาร์เมเนียภายใน
เวลาหน่ึงปี ไดก้ลายเป็นเขตท่ีไดม้ีการพัฒนามากท่ีสุดของเมืองเยเรวาน ซ่ึง

เมื่อมีการเปรียบเทียบกับเขตอ่ืนๆ และยังได้กลายเป็นศูนย์กลางการ

บริหารงานของชาติอีกดว้ย รวมถึงสถานท่ีพกัของประธานาธิบดี ศูนยร์วมการ

บริหารของกระทรวงต่างๆ แห่งชาติ ธนาคารของชาติ  และยงัเป็นศูนยก์ลาง

การป้องกันภัยอีกด้วย ดังน้ันสถาปัตยกรรมของเคนตรอ้น จะเป็นรูปแบบ

ต่างๆกนัไปซ่ึงไดถู้กจดัสรรตามล าดับจากเบลเล อีโพคิว จนถึงรูปแบบของโซ

เวียต ซ่ึงส่วนมากแลว้จะอยูใ่นศูนยก์ลางท่ีมีช่ือว่า ศิลปะประจ าชาต ิ 
น าท่านเดินทางเขา้ชม โรงงานที่ผลิตเหลา้และไวนย์ี่หอ้ อะรารตั (Yerevan 
Brandy Factory as Aravat) ซ่ึงเป็นโรงงานชั้นน าและมีช่ือเสียงท่ีเป็นแหล่ง
ผลิตเหลา้ไวน์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 ท่ีได้ใชอ้งุ่นพันธุ์ดีท่ี สุดและน ้ าแร่อันมี
ช่ือเสียงของอารเ์มเนีย 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า**** YEREVAN 
วนัที่สาม กรุงเยเรวาน-เอวานแคนยอน-การน่ี-เกก๊ฮารด์-เซวาน  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. น าท่านไปเท่ียวชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ท่ีมี
ความสวยงามของ หน้าผาท่ีสูงชนั มีแม่น ้าอาซดัไหลผ่านท าใหเ้กิดบรรยากาศ

ท่ีสวยงดงาม น าท่านไปชม วิหารการนี์ (Garni Temple) ซ่ึงในอดีตเมื่อ
ประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของกษัตริย์

อารเ์มเนีย ซ่ึงในปัจจุบันยงัคงมีหลงเหลืออยู่ ซากหอ้งสรงน ้ า (Royal Bath 
House) และอาคารรูปทรงกรีกท่ีถูกสร้างขึ้ นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 1 โดย 
กษัตริยอ์ารเ์มเนียในสมยัน้ัน ดา้นขา้งของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอโบสถค์ริสต์

ท่ีสรา้งขึ้ นเมื่อคริสต์ศตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู่ ต่อมาวิหารแห่งน้ีถูกท าลาย
ดว้ยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ.1679 ส าหรบัอาคารท่ีเห็นอยู่น้ี เพ่ิงมาประกอบ
ใหม่ในสมยัสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 น้ีเอง โดยใชเ้ศษซากปรกัหกัพงั
ของเก่าผสมกบัของใหม่ จึงท าใหส้มบูรณ์อย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั ถึงแมว้่าวิหาร
การ์นี จะถูกสรา้งแบบกรีก แต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สรา้งดว้ยศิลปะแบบ
อารเ์มเนีย ท่ีไมส่ามารถหาไดใ้นวิหารกรีกทัว่ไป 
น าท่านไปชม วิหารเกก๊ฮารด์ (Geghard Monastery) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความ
สวยงามของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวิหารท่ีสรา้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาท่ีสวยงาม 
และยงัมีส่วนท่ีสรา้งโดยการตัดหินเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ย ตัวอาคารของวิหาร

เกกฮารด์น้ีถูกสรา้งขึ้ นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13 ใหท่้านชมส่วนของหอ้ง

 
 
 
 
 

 



 

 

โถงของตวัโบสถท่ี์มีการตดัหินสรา้งเป็นโดมแกะสลกัอยา่งสวยงาม ท่ีถูกตกแต่ง

ดว้ยความศรทัธาในศาสนาคริสต์อย่างเต็มเป่ียม วิหารท่ีสรา้งโดยการตัดหิน

ใหก้ลายเป็นหอ้งโถง และไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.2000 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเซวาน (SEVAN) ซ่ึงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซวาน 

(Lake of Sevan) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนีย
และคอเคซัส ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นหน่ึงในทะเลสาบน ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย เช่น แม่น ้าแม่น ้าฮราซดาน 

และแมน่ ้ามาสริค  
ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานท่ีเต็มไปด้วย

สถานท่ีพักผ่อนรีสอร์ทของนักท่องเท่ียวตัวเมืองน้ีตั้งอยู่สูงกว่าระดับน ้ าทะเล

ประมาณ 1900 เมตร และตั้งอยูห่่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. 

เมืองน้ีถูกสรา้งข้ึนในปีค.ศ.1842 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพกัอาศยัของชาวรสัเซียท่ีมีช่ือ

ว่า เยเลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงไดถู้กเปล่ียนช่ือเป็น เซ
วาน ตามหลังของทะเลสาบเซวานท่ีเปล่ียนช่ือ เมืองน้ียงัถูกลอ้มรอบไปดว้ย

สวนสาธารณะ ซ่ึงไดถู้กสรา้งต่อมาจากทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเมือง 
น าท่านไปชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือเรียกว่า เซวานา
แว๊งค ์(Sevanavank) ซ่ึงค าว่า แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า 
โบสถวิ์หาร สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่บริเวณแหลมท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของฝั่งทะเบสาบเซวานถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.874 โดย เจา้หญิงมาเรียม ซ่ึงเป็น

ธิดาของกษัตริยอ์ะชอ๊ตท่ี 1 ซ่ึงอยู่ในช่วงของการต่อสูก้บัพวกอาหรบัท่ีปกครอง

ดินแดนแห่งน้ี น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีความ

ใหญ่และสวยงาม มีแมน่ ้าท่ีเกิดจากภูเขาไดไ้หลลงมาทั้งหมดมี 28 สาย  
(ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ เอ้ืออ านวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วนัดงักล่าว) 

  

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 HARSNAQAR SEVAN HOTEL หรือเทียบเท่า**** SEVAN 
วนัที่สี่ เซวาน-ซาดาโคล-กรุงทบิลิซี-ป้อมนาริคาล่า-เมเตหค์ี-ซีโอนี-กรุงทบิลิซี  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. เดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เมือง

ชายแดนของอารเ์มเนียซ่ึงอยู่ติดกบัจอรเ์จีย จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมืองซา

ดาโคล (SADAKHLO) ท่ีอยู่ทางดา้นใตร้ะยะทางประมาณ 100 กม. ซ่ึงเป็น

เมืองพรมแดนท่ีอยูติ่ดกบัอารเ์มเนีย ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์และ

ธรรมชาติอันสวยของเทือกเขาคอเคซัสน้อยท่ีอยู่ระหว่างอาร์เมเนีย และ

อาเซอรไ์บจาน (ทุกท่านตอ้งลงจากรถ เพ่ือมาผ่านด่านและตรวจเอกสารขา

ออกจากอาร์เมเนีย เพ่ือเขา้ประเทศจอร์เจีย โดยทุกท่านต้องน ากระเป๋า

เดินทางและส่ิงของทุกอย่างลงจากรถ เพราะตอ้งน าผ่านการ X-ray หลงัจาก

ผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองแลว้)  

จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั กรุงทบิลิซี (TBILISI) ท่ีอยูห่่างประมาณ 80 

กม. เมืองทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่ง

แม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน 

ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมือง

น้ีถูกสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่ง

คารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ีขึ้ นในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็น

ศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สังคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ใน

ประวติัศาสตรเ์มืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมี

  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4


 

 

บทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เน่ืองจากความ

ไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวียุโรป 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ใหท่้านไดช้ม
ป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชู

ริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสม า่เสมอกัน และต่อมาในราว

ศตวรรษท่ี 7 สมัยของราชวงศ์อูมยัยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก 

และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด  (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสรา้ง
เพ่ิมเติมขึ้ นอีก ซ่ึงต่อมาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อม

แห่งน้ีว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (Little 
Fortress) และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้
ถูกร้ือท าลายไป 
น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church) โบสถ์ท่ีมีประวติัศาสตรอ์ยู่
คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ ามทวารี เป็นโบสถ์

หน่ึงท่ีสรา้งอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมา

แต่ก่อน กษัตริยว์าคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สรา้งป้อมและโบสถ์ไวท่ี้

บริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยายโดยกษัตริย ์เซ็นต ์

เดมิทรีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก 

ต่อมาไดถู้กท าลายและไดม้ีการก่อสรา้งขึ้ นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ได้
ถูกพวกมองโกลบุกท าลายและก็ไดส้รา้งขึ้ นใหม่อีก 
น าท่านไปชม วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย 
ออร์โธด๊อกท่ีถูกสร้างขึ้ นในเมืองน้ี ช่ือของโบสถ์ได้น ามาจากดินแดนอัน

ศกัด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็มสถานท่ีแห่งน้ีก็ไดม่ี้ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง 

ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ได้ถูก

ท าลายลงโดยผูท่ี้บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึ้ นใหม่หลายครั้งดว้ยกน้ จนกระทัง่

เป็นโบสถท่ี์ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบนัน้ีและไดม้ีการเปล่ียนแปลงบา้งในราวศตวรรษ

ท่ี 17 ถึง 19  

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า**** TBILISI 

วนัที่หา้ กรุงทบิลิซี-มิทสเคตา้-กอร-ีอพัลีสตซี์คห-์กรุงทบิลิซี  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคตา้ (MTSKHETA) ท่ีตั้งอยู่ทางด้าน

เหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจงัหวดัคารท์ล่ีทางดา้นตะวนัออก

ของจอรเ์จีย เมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และใน

ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิต้ี มีประชากร

อาศัยอยู่ ป ระมาณ  20 ,000  คน  เน่ื องจากมี โบ ราณสถานทางด้าน

ประวติัศาสตรม์ากมายหลายแห่ง จึงไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ.1994 
น าท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของ
คริสตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยูบ่น

ภูเขาท่ีมีแมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แมน่า้มิควารี และแมน่ ้าอรกัวีและ

ถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็น

อาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงได้เคยปกครองดินแดนใน
บริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5  น าท่านไป

ชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์อีกแห่ง

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 

 

หน่ึงท่ีอยู่ในบริเวณของมตสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอรเ์จียออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึ้ น

ในราวศตวรรษท่ี 11 โดยมีสถาปัตยกรรมของจอรเ์จีย 
น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตก ระยะทาง
ห่างประมาณ 70 กม. กอรี เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของ

จงัหวดัชีดา คารท์ลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ใหท่้านไดช้มความสวยงาม

ของเมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้งของ

กองก าลังท่ีอยู่บนถนนสายส าคัญท่ีเช่ือมกับทางด้านตะวันออกและด้าน

ตะวนัตก นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีต

ผูน้ าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร ์นาดีราซี ผู้

เป็นนักออกแบบช่ือดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านชม พิพิธภัณฑข์องสตาลิน (Museum of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีได้

รวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ พรอ้มทั้งเร่ืองราวต่างๆของสตาลิน และยงัมีการ

แสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต  

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองอพัลีสตซี์คห ์(UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูก

ท าขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อน

คริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือ

แถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก 

ท าใหเ้กิดการพัฒนาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เป็น

เมืองหน่ึงท่ี เป็นศูนย์กลางการค้า ได้ถูกสร้างขึ้ นในราว 1 ,000 ปีก่อน

คริสตกาล และต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวาง  

ใหท่้านไดช้มหมู่บา้นท่ีถูกสรา้งจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้ก

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลาง และส่วนเหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมี

บริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาลึกเขา้

ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต่้อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงคแ์ละ

ทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วนต่างๆ 

ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ ้า

ใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่งถึงแมจ้ะ

ใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลงัหรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย ซ่ึงบางท่ี

อาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีดา้นบน

ของสถานท่ีแห่งน้ีได้ถูกสรา้งเป็นยอดโดมด้วยหินและก่ออิฐ ซ่ึงต่อมานัก

โบราณคดีไดค้น้พบส่ิงต่างๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินและอญัมณี

ต่างๆ และยังมีเคร่ืองเซรามิคส์และการแกะสลักท่ีสวยงาม ซ่ึง ส่ิงของต่าง ๆ 

เหล่าน้ีไดถู้กน าไปไวท่ี้ในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี สมควรแก่เวลา

น าท่านเดินทางกลบัไปยงักรุงทบิลิซี 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพ้ืนเมือง 
 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า**** TBILISI 

วนัที่หก กรุงทบิลิซี-อานานูรี-กูดาอูรี-คาซเบก้ี  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้น

การทหารท่ีเรียกว่า Georgian Military Highway ไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยสหภาพโซ

เวียตในสมยัท่ีจอร์เจียตกอยู่ภายใตก้ารปกครองส าหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายงั

ภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขา คอเค

ซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็นเสน้กั้น

พรมแดนระหว่างรสัเซียและจอร์เจีย ระหว่างทางใหท่้านไดช้ม ป้อมอนานูรี 

  



 

 

(Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่

ริมแม่น ้าอรกัวี ท่ีตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสรา้ง ขึ้ นใหเ้ป็น

ป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัท่ีถูกสรา้งไดอ้ย่าง

งดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพทิวทัศน์อัน

สวยงามของเบ้ืองล่างและ อ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมี

เขื่อนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรบัน าน ้าท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยงัเมืองหลวง พรอ้ม

กบัผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 

จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรบัสกีรี

สอร์ทท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่ีมี

ความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ี

พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียท่ีจะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือน

เมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI) ซ่ึงเป็นช่ือเมือง
ดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นช่ือ สเตพานทส์มินดา้ (Stepantsminda) 
หลงัจากนักบุญในนิกายออรโ์ธด๊อกช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศยัและก่อสรา้ง

สถานท่ีส าหรบัจ าศีลภาวนาขึ้ นมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริม 

ฝั่งแม่น ้ าเทอร์ก้ีท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจาก

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยู่ปานกลางมี
ความช้ืนและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศ

เย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็น

เดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด  
น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) 
ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกนัวา่ ทสมินดา ซามีบา 

(Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถ์ศักด์ิแห่งน้ีสถานท่ี
แห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น ้ าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบก้ี (การ
เดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้ นอยู่กบัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้น

ไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด) ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบัไปยงั
เมืองทบิลิซี 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงของชาวพ้ืนเมือง อาหารพ้ืนเมือง 
 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า**** TBILISI 

วนัที่เจ็ด กรุงทบิลิซี-ซาดาโคล  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) ท่ีอยู่ทางดา้นใต้

ระยะทางประมาณ 100 กม. ซ่ึงเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยูติ่ดกบัอารเ์มเนีย  
ออกเดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) 
เมืองชายแดนของอารเ์มเนียซ่ึงอยู่ติดกบัจอรเ์จีย (ทุกท่านจะตอ้งลงรถ เพ่ือมา
ผ่านด่านตรวจเอกสารขาออกจากจอรเ์จีย จากน้ันตอ้งมาผ่านด่านการตรวจ

เอกสารคนเขา้เมืองของอารเ์มเนีย) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮักห์พาท (HAGHPAT) เป็นเมืองในหมู่บ ้านของ
จังหวดัลอร่ี ท่ีอยู่ทางดา้นเหนือของอาร์เมเนีย เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง

เพราะเป็นท่ีตั้งของวดัอารามโบราณทั้งสองแห่ง  

ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ  วัดอารามโบราณฮักห์พาท  (Haghpat 
Monastery) ซ่ึงถือว่าเป็นผลงานช้ินเอกของทางด้านศาสนาและทางด้าน

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

สถาปัตยกรรมในการก่อสรา้งในยุคกลาง อารามแห่งน้ีได้ถูกสรา้งขึ้ นโดย

นักบุญนิชาน  (Saint Nishan) ในราวศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอยู่ในระการขึ้ น
ครองราชยข์อง กษตัริยอ์ะบาส ที่ 1(King Abas I) และนอกจากน้ันก็ยงัมีแห่ง
หน่ึงท่ีถูกสรา้งขึ้ นใกล้ๆ  กนั คือ อารามซานาฮิน (Sanahin Monastery) และ
สถานท่ีทั้งสองแห่งน้ีและไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.

1996 ชมตัวโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญนิชานไดถู้กสรา้งในราวปีค.ศ.966-67 

ต่อมาก็ไดถู้กสรา้งขยายใหใ้หญ่โตขึ้ นและมีการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงาม ตวัโบสถใ์หญ่ในส่วนน้ี คือ วิหารของนักบุญนิชานถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.

967-991 ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมในยุคของศตวรรษท่ี  10 ของแบบ

อารเ์มเนียน 

 
 
 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 

จากน้ันน าท่านไปยังหมู่บา้นอารท์าชาวาน (Artashavan Villge) ซ่ึงตั้งอยู่

ทางดา้นตะวนัออกของเขาอะรากทัส ์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีการประดิษฐ์แกะสลกั

ตวัอกัษรท่ีท าจากหิน ใหท่้านไดช้มความสวยงามของการสลกัตวัอกัษรของอาร์

เมียน ซ่ึงไดท้ าขึ้ นมาและเพ่ือเป็นการฉลองท่ีมีอายุครบรอบ 1 ,600 ปีเมื่อปี 

ค.ศ. 2005 ตัวอักษรต่างๆ เหล่าน้ีซ่ึงเป็นอักษรของอารเ์มเนียนทั้งหมด 39 

ตัวไดถู้กออกแบบและประดิษฐ์ขึ้ นมาบนกอ้นหินท่ีมีรูปลักษณ์ต่างๆกัน โดย

สถาปนิกท่ีมีช่ือเสียง คือ จิม โทรอสวาน (Jim Torosvan) ซ่ึงอกัษรทั้งหมดน้ี

ไดเ้คยถูกใชใ้นดา้นภาษาของอารเ์มเนียตั้งแต่ในปี ค.ศ.405-406 และก็ไดใ้ช้

เร่ือยมาในการเขียนหนังสือจนถึงปัจจุบนัน้ี ทั้งหมดน้ีไดถู้กวางหลกัเกณฑท์ า

เป็นเคร่ืองหมายโดย เซน้ตเ์มสโรพ มาซทอทส ์ซ่ึงเป็นพระชาวอารเ์มเนียท่ีรู ้

เร่ืองภาษาและผู้น าท่ีจะริเร่ิมใหม้ีการท าพระคัมภีร์ เพ่ือแจกจ่ายใหก้ับชาว

อารเ์มเนียท่ีเป็นนับถือคริสต์ศาสนา ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางไปยงัเมือง

หลวงเยเรวานท่ีอยูท่างดา้นใต ้ 

น าท่านไปชมตลาดแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงและความประทบัใจ คือ ตลาดพาค ชู

คา หรือเรียกว่า ตลาดกลาง (Pak Shuka Market หรือGumi Shuka) ตลาด
แห่งน้ีถูกสรา้งตกแต่งใหม้ีความสวยงามในรูปแบบศิลปะของอารเ์มเนียน ซ่ึง

ทางเขา้สู่ตลาดแห่งน้ีมีทางเขา้ท่ีถูกตกแต่งดว้ยความวิจิตพิสดารของเหล็กท่ีท า

เป็นศิลปะรูปคร่ึงวงกลมดว้ยโครงร่างท่ีเขา้กนัจนท าใหเ้ป็นเสมือนงานช้ินเอก

ของสถานท่ีน้ี จะท าใหท่้านไดม้ีความรูสึ้กวา่เหมือนอยูใ่นโลกอีกใบหน่ึง 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงของชาวพ้ืนเมือง อาหารพ้ืนเมือง 
 ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า**** YEREVAN 

วนัที่แปด กรุงเยเรวาน-คอรวิ์ราพ-กรุงเตหะราน-กรุงเทพฯ  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

 

ท่านออกเดินทางไปยงัเมืองคอรวิ์ราพ (Khor Virap) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใตข้อง

กรุงเยเรวาน มีระยะทางห่างประมาณ 40 กม.และตั้งอยู่ในจังหวดัอะรารัต 

คอร ์วิราพ เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญและมีช่ือเสียงของชาวอาร์เมเนีย  ผู้ท่ี

อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทัว่โลกท่ีจะตอ้งเดินทางมาท าพิธีจาริกแสวงบุญท่ีแห่ง

น้ี เพราะตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกเหตุการณ์ในยุค

โบราณว่า กษัตริยิทิริเดท ของพากนัอารเ์มเนียนไดจ้บันกับุญเกกอรี่ ขงัคุกไว ้

ในถ ้า ผูซ่ึ้งไดท้ าการเผยแผ่และใหค้วามกระจ่างในเร่ืองของศาสนาฯ และยงั

 



 

 

เป็นพระสงัฆราชองคแ์รกของชาวอารเ์มเนีย และต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรูจ้กั

กนัก็ คือ คอรวิ์ราพ  

น าท่านไปชมวิหารคอรวิ์ราพ (Khor Virap Monastery) เป็นสถานท่ีมีช่ือเสียง 

ถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานส าหรบัพิธีจาริกแสวงบุญใหก้ับผูม้ีช่ือเสียง 

คือ ท่านกรีกอร ์ลูซาวอริช (Grigor Lusavorich) ผูซ่ึ้งกลายมาเป็นนักบุญเก

กอร่ีท่ี เป็นผูเ้ผยแผ่ทางดา้นศาสนาฯ และต่อมาไดถู้กจองจ าอยู่ในคุกน้ีถึง 13 

ปีโดยค าสัง่ของกษัตริยทิ์ริเดท ท่ี 3 แห่งอาร์เมเนีย ภายหลังท่านไดร้ับการ

ยอมรับนับถือและแต่งตั้ งให้เป็นพระสังฆราชองค์แรก และได้ท าการ

เปล่ียนแปลงสัง่สอนด้านการศาสนาภายในประเทศ และในปี ค.ศ.301 

อารเ์มเนียเป็นประเทศแรกของโลกท่ีไดป้ระกาศและยอมรบัเอาศาสนาคริสต์

เป็นศาสนาประจ าชาติจากสถานท่ีแห่งน้ีท่านจะสามารถมองเห็นภาพของ

ภูเขาอะรารัทไดอ้ย่างใกลชิ้ด ซ่ึงภูเขาแห่งน่ีเป็นต านามนท่ีพบว่า เป็นท่ีจอด

ของเรือโนอาหใ์นสมยัท่ีน ้าท่วมโลกเมื่อ 7,000 ปีมาแลว้ น าท่านออกเดินทาง

ต่อไปยงัหมู่บา้นอะเรนี (Areni Village) ซ่ึงตามหลักฐานทางประวติัศาสตร ์

อารเ์มเนียไดม้ีการท าเหลา้ไวน์มานานกว่า 6,000 ปีแลว้ ซ่ึงนักโบราณคดียงั

ไดพ้บหลกัฐานต่างๆ มากมาย ไดพ้บเซลลข์องตน้พืชท่ีน ามาท าเหลา้ไวน์ท่ีได้

ถูกท้ิงเอาไวภ้ายในบริเวณถ ้าต่างๆ ท่ีอยู่ใกลก้ับหมู่บา้นอะเรน่ี  นอกจากน้ัน

ตามพระคมัภีรย์งัไดก้ล่าวถึงเร่ืองของเรือโนอาห ์ท่ีไดเ้ก็บพนัธุ์พืชทุกอย่างลง

เรือ และไดล้อยมาจอดตรงบริเวณเทือกเขาอะรารตัหลงัจากท่ีไดเ้กิดน ้าท่วม

โลกเมื่อประมาณ 7,000 ปีมาแลว้ และหลงัจากน ้าไดแ้หง้ลงก็ไดม้ีการน าเอา

พนัธุพื์ชต่างๆไปเลือกปลูกตามพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เช่น ท่ีหมู่บา้นอะเรน่ีแห่งน้ีจึง

ไดม้ีต านานการท าเหลา้ไวน์มานานกว่าหกพันปีแลว้ใหท่้านไดช้มและสมัผัส

กบัการท าเหลา้ไวน์ท่ีมีช่ือเสียงมานานของหมู่บา้นแห่งน้ี พรอ้มทั้งลองล้ิมชิม

รสชาติของเหลา้ไวน์ต่างๆ ท่ีมีการท าเหลา้ไวน์แบบพิธีการโบราณอนัดั้งเดิม 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
12.30 น. น าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือท าการตรวจเอกสารการเดินทาง  
15.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเตหะราน” โดยสายการบินมาฮานแอร ์เท่ียวบินท่ี W5-1151   
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินอิหมา่มโคมยัน่ี กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

21.45 น. “เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ” โดยสายการบินมาฮานแอร ์เท่ียวบินท่ี W5-051 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 7.30 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเคร่ืองบิน)  

วนัที่เกา้ กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ  
07.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

  

 
*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี  

 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ 
จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 

 



 

 

 

 

ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบั เดือนกนัยายน-ธนัวาคม  (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป) 
  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  

 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ลดท่านละ 
 ในกรณีมีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน เพ่ิมราคาท่านละ 5,000 บาท 

          59,900.- 
9,500.-        

59,900.- 
15,000.- 

5,000.- 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 30,000 บาท/ท่าน 

(เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี

ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เตหะราน-เยเรวาน-เตหะราน-กรุงเทพฯ  

โดยสายการบินมาฮานแอร ์(W5) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอารเ์มเนีย 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 40 ดอลลาร ์



 

 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 9 วนั คิดเป็น 27 ดอลลาร ์ 
(ขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ี
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัคา่มดัจ า 30,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 
1.แสกนสีหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หาก
หมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า ตอ้งสแกนโดยไม่

มีส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มูลขาดหายไป และชดัเจน (เพ่ือท าวีซ่าออนไลน์) 
2.แสกนรูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวม

แว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 

mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 
3.ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 
หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้เดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการ (ในกรณีมีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน เพ่ิมราคาท่านละ 5,000 บาท) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ  

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  



 

 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเ ส่ือมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ  ยืนยันการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ  3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง

อาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง 

ทั้ งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


