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   อาเซอรไ์บจาน เป็นดินแดนในจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวนัตกเฉียงใต ้อาเซอรไ์บจาน สืบ

เช้ือสายมาจากชนชาติเซลจุคเติรก์และชาวเปอรเ์ซียโบราณ สนันิษฐานวา่ชื่อประเทศในปัจจุบันมาจากภาษาเปอรเ์ซียน

โบราณท่ีแปลวา่ ดินแดนแหง่ไฟ เน่ืองจากดินแดนแถบน้ีมีทรพัยากรน ้ามนัอุดมสมบูรณแ์ละเป็นศูนยก์ลางศาสนาโซโรแอ

สเตอร ์ซ่ึงเป็นกลุม่ชนโบราณท่ีนับถือบูชาไฟ 
   จอรเ์จยี มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จียก็เป็นหน่ึงในภาษาเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัมีการใช ้

อยู ่เมืองหลวงทบิลิซี ซ่ึงมีอายุกวา่ 1,500 ปี ตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีงดงามซ่ึงถูกแบ่งโดยแม่น ้ามทควารี  ในอดีตพ้ืนท่ีสว่นใหญ่

ของจอรเ์จียถูกยึดครองโดยเปอรเ์ซีย อาหรบั เติรก์และมองโกล ในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 จนถึงศตวรรษท่ี 18 
   อารเ์มเนีย เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสูท่ะเลทางใตข้องเทือกเขาคอเคซสั เป็นเทือกเขาท่ีกั้นพรมแดนระหวา่งยุโรปและ

เอเชีย มีการคน้พบโบราณวตัถุท่ีถือไดว้่าเก่าแก่ท่ีสุดในโลก อาทิเช่นมีการพบโรงงานผลิตไวน์ท่ีมีอายุมากกว่าหกพนัปี  

นอกจากน้ีจะไดพ้บกบัโบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงอนุสาวรียป์ระวติัศาสตรอี์กนับพนัแหง่กระจายอยู่ทัว่ประเทศ 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

พฤษภาคม 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2562                    95,900.- 

มิถุนายน 01 – 12 มิถุนายน 2562 95,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาเดนิทาง 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ โดฮา BKK-DOH QR837 02.35-05.45 06.00 ชม. 

วนัท่ีสอง โดฮา บาคู DOH-GYD QR351 07.30-11.20 03.50 ชม. 

วนัท่ีส่ี บาคู ทบิลิซี GYD-TBS J29225 22.00-23.10 01.10 ชม. 

วนัท่ีสิบสอง เยเรวาน โดฮา EVN-DOH QR286 03.00-04.55 02.00 ชม. 

วนัท่ีสิบสอง โดฮา กรุงเทพฯ DOH-BKK QR832 08.30-19.00 07.30 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
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23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หนา้ท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอรส์าย

การบินการต์า้ แอรเ์วย ์ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 8 แถว Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

วนัท่ีสอง โดฮา-บาคู-ยานารแ์ดก๊-อิเชรี เชเคอร ์    

02.35 น. “เหิรฟ้าสูก่รุงโดฮา” โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR837     

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศการต์า้ เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 

07.30 น. “เหิรฟ้าสูเ่มืองบาคู" โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR351  

11.20 น. เดินทางมาถึงสนามบินเฮยด์าร ์อลิเยฟ/เมืองบาคู ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคน

เขา้เมืองและศุลกากร เมืองบาคู (Baku) เป็นเมืองหลวงของ อาเซอรไ์บจาน
ท่ีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบแคสเปียนบนคาบสมุทรเล็กๆ ท่ีมีชื่อว่า อับเซรอน 

ท่ียื่นออกไปในทะเลฯ ประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 3 ส่วน ย่านเมืองเก่าภายในก าแพง

ป้อมเท่าน้ัน ถนนท่ีมีลกัษณะโคง้และแคบ (อิชเชอร ์เชเคอร)์ ตวัเมืองท่ีสรา้ง

ข้ึนในสมยัโซเวียตและตวัเมืองในปัจจุบนั 
น าท่านชมความสวยงามของเมืองบาคู ท่ีมีความเจริญมัง่คัง่ ถูกสรา้งขึ้ นหลงัจาก

ท่ีมีการน าน ้ามนัอันจ านวนมหาศาลข้ึนมาใชเ้ป็นประโยชน์เม่ือเกือบศตวรรษท่ี

ผ่านมา ซ่ึงถูกสรา้งใหมี้สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามท่ีรวมถึงอาคารและถนนสาย

ต่างๆ  

น าท่านเดินทางต่อไปยงับริเวณแหลมอับเชรอน ซ่ึงเป็นท่ีมีไฟติดอยู่ตลอดมา ยู

นารแ์ดก๊ (Yunar Dag) หรือไดช้ื่อว่าภูเขาแห่งไฟ (Fire Mountain) สถานท่ี
แห่งน้ีเกิดข้ึนมาแต่โบราณกาล ท่ีมีเปลวไฟเกิดจากก๊าซท่ีลุกไหมต้่อเน่ืองกัน

นาน จนเป็นท่ีรูจ้ักกันดี และไดช้ื่อว่าเป็น ดินแดนแห่งไฟ(Land of Fire) นัก
ธรณีวิทยาไดเ้รียกส่ิงท่ีเกิดขึ้ นวา่ การพุ่งของกา๊ซ (Gas-Oil Volcanoes) 
ใหท่้านไดช้มความแปลกประหลาดกบัเปลวไฟท่ีติดอยูแ่ละเกิดขึ้ นต่อเน่ืองกนั  

ตลอดเวลา ซ่ึงบางแหง่จะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซ่ึงเกิดจากก๊าซ

ใตดิ้นซึมผ่านชั้นของหินทรายท่ีเป็นรูพลุง่ขึ้ นมาเหนือพ้ืนดินและติดไฟได ้และท่ี

 

http://bit.ly/2NMk5YE
http://www.google.co.th/url?url=http://english.geopolitics.ro/georgia-armenia-and-azerbaijan-a-brief-geopolitical-analysis/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=t32BVISFKYmSuASxqIDAAg&ved=0CCsQ9QEwCzg8&sig2=wV_IadK8EmKKFN6RKNUW0Q&usg=AFQjCNGucojlDHFYpFwN-CvngkodbpFTfQ
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ส าคัญท่ีสุดไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้ว่า อาเซอรไ์บจานเป็นประเทศท่ีเต็มไปดว้ยก๊าซ

ธรรมชาติอยา่งมากมาย 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านไปเท่ียวชม อิเชรี เชเคอร ์(Icheri Shekher) หรือจะเรียกวา่ เมืองเก่า 
(Old City/Inner City) ซ่ึงเป็นโบราณสถานเก่าแก่ท่ีส าคัญ และเป็นสญัลกัษณ์
ของเมืองบาคูท่ีไม่เหมือนกบัท่ีแหง่ใดๆ เมืองน้ีตั้งอยูใ่จกลางกรุง เป็นเมืองท่ีถูก

สรา้งขึ้ นโดยมีก าแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก าแพงจะมีการสรา้งเป็นป้อมหอ 

คอยซ่ึงมีทั้งหมด 25 แห่งและมีประตูทางเขา้ออกถึง 5 แห่งสถานท่ีแห่งน้ีถูก

สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 12 โดยกษัตริยแ์ห่งราชวงศ์ชีวาน และภายในมีสถานท่ี

ส าคญัหลายแหง่ เชน่ ปราสาทและสุสานของราชวงศชี์วาน(ShivanDynasty 
Palace and Tomb) สุเหร่าดีวานข่าน(Divankhane Mosque) สุเหร่าและเสา
หอคอยมินาเรต ์(Mosque and Minarets) หอ้งอาบน ้า (Bath) ท่ีพกัของกอง
คาราวาน ตลาด (Market Place)และท่ีส าคญั คือ หอคอยที่สวยงาม (Maiden 
Tower)  
น าท่านไปเท่ียวชม หอคอย ซ่ึงถือวา่เป็นสว่นท่ีเก่าแก่ของเมือง และหลากหลาย

ดว้ยโบราณสถานของส่ิงก่อสรา้งและต่อไปดว้ยตลาดกลางแจง้ท่ีเต็มไปดว้ย

สินคา้ต่างๆหลายอยา่ง ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ท ามาจากยุคหิน และยงัมีพรมท่ีท าดว้ย

มืออันสวยงาม นอกจากน้ันยงัมีศิลปะอันเก่าแก่และรา้นอาหารท่ีเลิศรสท่ีถูก

สรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 14       

  

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 CENTRAL PARK  HOTEL หรือเทียบเท่า BAKU 
วนัท่ีสาม บาคู-โกบสัตาน-บาคู  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. น าท่านไปเท่ียวชมโกบัสตาน (Gobustan Area) ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต ้
อยู่ห่างจากเมืองบากูประมาณ 65 กม. เป็นบริเวณท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด เป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ท่ีงดงาม (Rock 
Petroglyphs) และนอกจากน้ันยงัมีภูเขาโคลนท่ีมีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซ่ึงมี
โคลนสีด าพลุง่ขึ้ นมาตลอดเวลา (Mud Volcanoes/Mud Domes) บริเวณแหง่น้ี
ไดเ้กิดข้ึนมานานมากประมาณแปดพนักว่าปีก่อนคริสตกาล มีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่

ประมาณ 100 ตร.กม.และในอดีตราวศตวรรษท่ี 12 ก่อนคริสตกาล คาดว่า

เป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของชนเผ่าท่ีมีความสามารถแกะสลกัภาพบนกอ้นหินได ้ท า

ใหนั้กมานุษยวิทยาหลายท่านไดเ้ดินทางเขา้มาศึกษาในระหวา่งปี ค.ศ.1961-

2002 พรอ้มกับลงความเห็นพอ้งตอ้งกันว่า พวกสแกนดิเนเวียนไดมี้การ

เดินทางอพยพจากทางด้านเหนือ เขา้มายังท่ีบริเวณภูเขาคอเคซัสแห่งน้ี 

เพราะว่าภาพต่างๆท่ีเขียนออกมามีความคลา้ยกนักบัของพวกทางแถบน้ันและ

ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2007  
ชมความแปลกประหลาดและสวยงามของภูเขาโคลนท่ีมีช่ือเสียง(Mud 
Domes) ซ่ึงเกิดขึ้ นท่ีบริเวณน้ีมีอยู่ประมาณ 700 แหง่ภูเขาดินโคลนน้ีเกิดจาก
ของดินเหลวท่ีอยู่ใตดิ้น ก๊าซและน ้ าท่ีรอ้นเม่ือถูกผสมรวมกัน ก็จะมีการพลุ่ง

ข้ึนมาบนพ้ืนดินเป็นรูปกรวยหรือโดมท่ีสวยงาม บางแหง่จะมีรูปทรงท่ีมีความสูง

ประมาณ 15 เมตร    (การข้ึนชม Mud Domes  ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ณ 
วนัเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Baku_Maiden_Tower.jpg/210px-Baku_Maiden_Tower.jpg&imgrefurl=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B9&usg=__uyrEI3qJWeOE7bKGCK_L8_zvH64=&h=280&w=210&sz=20&hl=th&start=6&zoom=1&tbnid=sJqq2jAzbyBEUM:&tbnh=114&tbnw=86&ei=p3rTTaifEIjorQet4LyiCQ&prev=/search?q=%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B9&um=1&hl=th&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hansdewaele.com/web/newsflash/bubble.jpg&imgrefurl=http://www.hansdewaele.com/?p=117&h=833&w=1250&sz=988&tbnid=iGRMkyirX_-yoM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__L5DUx12o5a4s92yIkJCgmHCV8wY=&docid=GpB_wHU3Kn07GM&sa=X&ei=t88ZUvvtMcnDrAe_3oCIAw&ved=0CFwQ9QEwCA&dur=2393
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.crystalinks.com/gobustanpetro2.jpg&imgrefurl=http://www.crystalinks.com/petroglyphs.html&usg=__ZbmEO5h2IySG-94jPucWekmFb38=&h=415&w=500&sz=69&hl=en&start=7&zoom=1&tbnid=OMqWxwJlJK-JxM:&tbnh=108&tbnw=130&ei=nHFFUYH_DIH5rQfCvIHABg&itbs=1&sa=X&ved=0CDUQrQMwBg
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ใหท่้านไดช้มความสวยงามของภูเขาหินท่ีมีการแกะสลักภาพท่ีเป็นรูปต่างๆ

บนกอ้นหิน (Rock Art Cultureal Landscape) เช่นภาพการล่าสัตว์ รูปคน
เตน้ร า เรือ หมู่ดาวและสตัวต์่างๆ ฯ  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 จากน้ันน าท่านเดินทางกลับบากู ใหท่้านแวะถ่ายรูป จัตุรัสธงประจ  าชาติ 

(National Flag Square) ออกแบบโดย เดวิด แชมเบอร์ (David Chambers) 

สรา้งเสร็จเม่ือ ค.ศ. 2010 มีความสูงประมาณ 162 เมตร และวา่กนัวา่เป็นเสา

ธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก ถ่ายรูปคริสตัลฮอล ์(Crystal Hall) เป็นอาคารรูปร่างโดด

เด่นและสวยงามอีกหลงั สรา้งข้ึนในปี 2011 และเป็นอีกอาคารท่ีแสดงใหเ้ห็น

ความสมยัใหม่ของอาเซอรไ์บจาน 

  

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 CENTRAL PARK  HOTEL หรือเทียบเท่า BAKU 
วนัท่ีส่ี บาคู-แหลมอบัเชรอน-ทบิลิซี   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านไปชมอะเทสห์กาห์ของบากู (Ateshgah of Baku) หรือท่ีมีความ

หมายถึง วิหารแห่ง ไฟ (Fire Temple) ตั้งอยู่หา่งจากเมืองบากูประมาณ 30 
กม.ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องหมู่บา้นซูราคานี เป็นวิหารท่ีถูกสรา้งขึ้ นใชส้ าหรบั

พิธีการทางศาสนา ท่ีมีรูปทรงสี่เหล่ียมและมีกระถางไฟอยูต่รงกลาง และบริเวณ

รอบๆ ดา้นนอกม่ีหอ้ง 26 หอ้งถูกสรา้งเป็นท่ีพกัอาศยัของพวกพระ ถูกสรา้งขึ้ น

ในขณะท่ีศาสนาโซโรแอสเตอร์ก าลงัเร่ิมตน้และมีความรุ่งเรืองในเวลาต่อมา 

และพวกอินเดียไดเ้ขา้มาระหว่างศตวรรษท่ี17-18 และต่อมาถูกท้ิงใหร้า้ง

จนกระทัง่ปี ค.ศ.1883 เม่ือบริเวณเมืองน้ีไดขุ้ดพบน ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 

และต่อมาก็ไดถู้กท าใหเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ.1975 

น าท่านไปเท่ียวชมปราสาทแห่งอับชารอน (Castles of Absharon) มีป้อม
ปราสาทท่ีถูกสรา้งขึ้ นในบริเวณน้ีในราวศตวรรษท่ี 12-13 และยงัคงถูกรกัษา

ไวต้ั้งแต่ในอดีต ซ่ึงท าใหแ้หลมแหง่น้ีโดดเด่น เป็นหน่ึงในดา้นของการท่องเท่ียว 
ของอาเซอร์ไบจาน และเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก จากน้ันน าท่านเดินทางกลบับาคู 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง กันจล์ิค มอลล ์(Ganjlik Mall) เป็นหา้งสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่และมีการออกแบบท่ีสวยงาม จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี  ปารค์ 

เบลอวา (Park Buvar) ตั้งอยู่บริเวร บาคู บลูเลอร์วารด์ เป็นหา้งสรรพสินคา้
ขนาดใหญ่ท่ีมีความสะดวกสบายครบครนั และจตัุรัสน ้าพุ (Fountain Square) 
มีรา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นคา้ใหไ้ดเ้ดินเลน่และเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
19.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบินฯ เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  
22.00 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองทบิลิซี" โดยสายการบินอาเซอร์ไบจาน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 

J29225 
 

23.10 น. เดินทางมาถึงสนามบินทบิลิซี/กรุงทบิลิซี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้

เมืองและศุลกากรเมืองทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของจอรเ์จีย 

ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือ  เรียกว่าแม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษา
ทอ้งถ่ิน กรุงทบิลิซิมีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากรอาศัยอยู่

ประมาณ 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดยวาคตัง จอรก์าซาลี (Vakhtang 
Gorgasali)กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้ งเมืองน้ีข้ึนใน  

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bmivoyager.com/images/2009/jun/12.jpg&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=821848&page=9&usg=__qN1rdOew0ZuyiN1NvzBz5t1vhPI=&h=466&w=630&sz=84&hl=en&start=8&zoom=1&tbnid=b8Blfboo56RWMM:&tbnh=101&tbnw=137&ei=npw0UZT0PIO3rAe1mICICg&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDcQrQMwBw
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คริสตศตวรรษท่ี 4 นอกจากน้ันเมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม 

สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวติัศาสตรเ์มืองน้ีอยู่ในสายทาง

หน่ึงของเสน้ทางสายไหม ละปัจจุบันยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการ

ขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดั

ระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโร 

 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า TBILISI 
วนัท่ีหา้ กรุงทบิลิซี-มอสเคตา้-กอร-ีอพัลิสตซิ์คห-์ทบิลิซี  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองมอสเคตา้ (Mtskheta) ท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือ 

ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจังหวดัคาร์ทล่ีทางดา้นตะวนัออกของ

จอรเ์จีย เมืองน้ีนับวา่เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแหง่หน่ึงของประเทศ และในปัจจุบนั

เป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มอสเคตา้และเทียนิต้ี  มีประชากรอาศัย

อยู่ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์

มากมายหลายแห่ง จึงไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 

น าท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์

ศาสนาออรโ์ธ ด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแหง่น้ีตั้งอยูบ่นภูเขาท่ี

มีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่นา้มิควารี และแม่น ้าอรกัวีและถา้มอง

ออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัร

ของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 

400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5  น าท่านไปชม วิหารสเวติส

โคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์อีกแหง่หน่ึงท่ีอยู่ในบริเวณขอ

งมตสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอรเ์จียออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 11 

โดยมีสถาปัตยกรรมของจอรเ์จีย  

หลังจากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) ซ่ึงอยู่ทางด้าน

ตะวนัตก ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. กอรี เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลาง

การปกครองของจงัหวดัชีดา คารท์ลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ใหท่้านไดช้ม

ความสวยงามของเมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคัญทางดา้นทหารในยุค

กลางเป็นท่ีตั้งของกองก าลงัท่ีอยูบ่นถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมกับทางดา้ตะวนัออก

และดา้นตะวนัตก นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน 

อดีตผูน้ าท่ีมีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็กซานเดอร ์นาดีราซี 

ผูเ้ป็นนักออกแบบชื่อดังในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต  น าท่านชม 

พิพิธภณัฑข์องสตาลิน (Museum of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมสิ่งของ

เครื่องใชต้่างๆ พรอ้มทั้งเร่ืองราวต่างๆของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติั

ชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต    

  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอพัลิสตซิ์เคห ์(Uplistsikhe) เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูกท า

ข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อน

คริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือ
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แถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด าและต่อไปยงัดา้นตะวนัตก 

ท าใหเ้กิดการพฒันาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอพัลิสตซิ์คหก็์เป็นเมือง

หน่ึงท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ไดถู้กสรา้งข้ึนในราวพนัปีก่อนคริสตกาล และต่อมา

ก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวางใหท่้านไดช้มหมู่บา้นท่ีถูกสรา้งจากถ ้าโดยมี

เน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร ่ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลาง

และส่วนเหนือ  ซ่ึ งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ ท่ี สุด  ประกอบไปด้ว ย

สถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั นอกจากน้ันยงั

ถูกสรา้งใหต้่อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมี

บนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วนต่างๆ ถ ้าสว่นมากจะไม่มีการตกแต่ง

ใดๆภายในเลย ถึงแมว้่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีท า

เป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่งถึงแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ 

ทางดา้นหลังหรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย ซ่ึงบางท่ีอาจจะใชใ้นการประกอบพิธี

ต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีดา้นบนของสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสรา้ง

เป็นยอดโดมด้วยหินและก่ออิฐซ่ึงต่อมานักโบราณคดีได้ค ้นพบส่ิงต่างๆ 

มากมาย รวมทั้ งเคร่ืองทอง เคร่ืองเงินและอัญมณีต่างๆ และยังมีเคร่ือง

เซรามิคสแ์ละการแกะสลกัท่ีสวยงาม ซ่ึงสิ่งของต่าง ๆ เหลา่น้ีไดถู้กน าไปไวท่ี้ใน

พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี  ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบัไปยัง 

กรุงทบิลิซี                     

 

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

วนัท่ีหก กรุงทบิลิซี-อนานูร-ีคาซเบกี-ทบิลิซี  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. น าท่านไปเท่ียวชมความสวยงามของเมืองหลวงท่ีมีอายุกวา่ 1,500 ปี ตัวเมือง

ไดถู้กท าลายและก็ไดร้บัการสรา้งขึ้ นมาใหม่เป็นอยูแ่บบน้ีเกือบ 30 ครั้งดว้ยกัน

จากการถูกยึดครองโดยเปอรเ์ซีย อาหรบั เติรก์ มองโกลและในท่ีสุดก็เป็นพวก

รสัเซียประชากรของเมืองน้ีมีความหลากหลาย เน่ืองจากทบิลิซิเป็นท่ีอยู่ของ

ผูค้นต่างวฒันธรรม ต่างศาสนาและต่างชาติพนัธุ์มาชา้นาน แมว้่าชาวทบิลิซี

สว่นใหญ่จะนับถือศาสนาคริสนิกายอีสเทิรน์ออรโ์ธด๊อกซ์ แต่เมืองน้ีก็เป็นหน่ึง

ในไม่ก่ีเมืองในโลกน้ี ท่ีมีสุเหร่ายิวและสุเหร่ามุสลิมตั้งอยู่ถัดจากกัน และยงัมี

โบสถ์เมเตคี ตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ถึงหน่ึงกิโลเมตรน าท่านออกเดินทางไปตาม

ทางหลวงท่ีส าคัญซ่ึงเป็นเสน้ทางส าหรับใช้ในดา้นการทหาร  (Georgian 

Military Highway) ไดถู้กสรา้งข้ึนโดยสหภาพโซเวียตในสมัยท่ีจอร์เจียตกอยู่

ภายใตก้ารปกครองส าหรบัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี  และเป็นถนน

เส ้นทาง เดียว ท่ีจะน าท่านเดินทางสู่ เ ทือกเขาคอเคซัสใหญ่  (Greater 

Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็นเสน้กั้นพรมแดนระหว่าง

รสัเซียและจอรเ์จีย ระหว่างทางใหท่้านไดช้มป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) 

เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอันเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่ริมแม่น ้าอรกัวี ท่ีตั้ง

อยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนใหเ้ป็นป้อมปราการใน

ศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ์ 2 หลงัท่ีถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมี

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
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หอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบ้ือง

ลา่งและอ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเข่ือนซ่ึงเป็นสถานท่ี

ส าคญัส าหรบัน าน ้าท่ีเก็บไวส้ง่ต่อไปยงัเมืองหลวง พรอ้มกบัผลิตกระแสไฟฟ้าอีก

ดว้ย น าท่านออกเดินทางต่อไปโดยวิ่งไปตามหุบเขาท่ีอยู่บนสองฝากฝ่ังของ

แม่น ้าอรกัวี และไปยงั เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรบัสกีรีสอรท์ท่ี

มีชื่อเสียงท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ท่ีมีความสูงจาก

ระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหง่น้ีเป็นแหลง่ท่ีพกัผ่อนเล่นสกี

ของชาวจอรเ์จียท่ีจะนิยมมาเลน่ในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายนซ่ึงเป็นชว่ง

ท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา   
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงัคาซเบกี (Kazbegi) ซ่ึงเป็นชื่อเมืองอนัดั้งเดิม 

แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นชื่อ สเตพา้นทส์มินดา้ (Stepantsminda) หลงัจาก

นักบุญในนิกายออรโ์ธด๊อก ชื่อ สเตฟานไดม้าพ านักอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ี

ส าหรบัจ าศีลภาวนาข้ึนมา เมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูต่ามริมฝ่ังแม่น ้า

เทอรก้ี์ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่นความสูงจากระดบัน ้าทะเล

ประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยู่ปานกลางมีความชื้ นและ

แหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน 

มีอุณหภูมิท่ีประมาณ- 5 องศาฯ  ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเย็น

ท่ีสุด น าท่านไปชมความสวยงามโบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) ถูก

สรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีชื่อเรียกกนัวา่ทสมินดา ซามีบา (Tsminda 

Sameba) ซ่ึงเป็นชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิแหง่น้ีสถานท่ีแหง่น้ีตั้งอยูริ่ม

ฝ่ังขวาของแม่น ้ าชคเฮรี ท่ีอยู่บนเทือกเขาของคาซเบก้ี (การเดินทางมายัง

สถานท่ีแห่งน้ี ตอ้งขึ้ นอยูก่ับดินฟ้าอากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปก

คลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะมีปัญหาได ้แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางใหม้ากท่ีสุด)  ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบัไปยงัทบิลิซี 

 

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

วนัท่ีเจด็ กรุงทบิลิซี  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านชม อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย (The Chronicle of 

Georgia) ตั้งอยูใ่กลท้ะเลทบิลิซี ถูกสรา้งขึ้ นโดยประติมากรชาวจอรเ์จียชื่อว่า ซู

หรับ คอนสแตนตินน์ (Zurub Konstantines) การก่อสรา้งเร่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 

1985 เป็นสถานท่ีบอกเลา่เหตุการณต์่างๆ ท่ีผ่านมาของทบิลิซีโดยใชเ้สาท่ีสลกั

รูปป้ันเป็นตวัเลา่เร่ืองราว โดยเสามีความสูงอยูป่ระมาณ 30 เมตร  สว่นบนสุด

ของเสา ประกอบไปดว้ย พระมหากษัตริย ์ราชินี และวีรบุรุษ และส่วนล่างของ

เสาบอกเลา่เร่ืองราวชีวิตของพระคริสต ์  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ใหท่้านชมป้อม

ปราการ ซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี4 ในรูปแบบของชูริส ทซิ
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เค อนัหมายถึง รูปแบบท่ีไม่มีความสม า่เสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 

สมยัของราชวงศอ์ูมัยยาดไดมี้การก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัย

ของกษัตริยเ์ดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125)ไดมี้การสรา้งเพ่ิมเติมข้ึนอีก ซ่ึงต่อมา

เม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกชื่อป้อมแหง่น้ีวา่ นาริน กาลา(Narin 

Qala) ซ่ึงมีความหมายถึง ป้อมอนัเล็ก(Little Fortress) และต่อมาบางสว่นก็ได้

พงัทลายลงเพราะวา่เกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กร้ือท าลายไป  

น าท่านไปชมโบสถเ์มเตหคี์ (Metekhi Church) เป็นโบสถท่ี์มีประวติัศาสตรอ์ยู่

คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหนา้ผาของแม่น ้ามทวารี เป็นโบสถห์น่ึง

ท่ีสรา้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน 

กษัตริยว์าคตงั ท่ี 1 แหง่จอรก์าซาลี ไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ีต่อมาใน

ปี ค.ศ. 1278-1284 ไดมี้การสรา้งขยายโดยกษัตริย ์เซน้ต ์เดมิท รีอสั ท่ี 2 ให้

มีโดมสูงเป็นสญัลกัษณข์องโบสถใ์นนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลาย และได้

มีการก่อสรา้งข้ึนอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลาย

และก็ไดส้รา้งขึ้ นใหม่อีก 

น าท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกาย

ออรโ์ธด๊อกท่ีถูกสรา้งข้ึนในเมืองน้ี ช่ือของโบสถไ์ดน้ ามาจากดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม สถานท่ีแห่งน้ีก็ไดม่ี้ชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี 

(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลง

โดยผูท่ี้บุกรุกแต่ก็ไดมี้การสรา้งข้ึนใหม่หลายครั้งดว้ยกน้ จนกระทัง่เป็นโบสถ์ท่ี

ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบันน้ีและไดมี้การเปล่ียนแปลงบา้งในราวศตวรรษท่ี ท่ี 17 ถึง

ศตวรรษท่ี 19  

หลงัจากน้ันน าท่านน าเดินเท่ียวชมในบริเวณท่ีสวยงามของพ้ืนท่ีเป็นเขตต าบล

เล็กๆท่ีเป็นสถานท่ีส าหรบัอาบน ้าแรจ่ากก ามะถนั   

จากน้ันน าท่านไปเดินเท่ียวชม ถนนรุสทาเวลี (Rustaveli) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของ

เมืองท่ีมีชื่อเสียงและกล่ินไอแบบยุโรป และอาคารท่ีถูกสรา้งข้ึนท่ีมีรูปร่าง

ลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ีมีสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ

มากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปด้วยรา้นคา้ท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็น

สินคา้พ้ืนเมืองอนัหลากหลายใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศัยและเลือกซ้ือสินคา้

ต่างๆ 

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

วนัท่ีแปด กรุงทบิลิซี-ซาดาโคล-ฮักหพ์าท-ดีลิจาน  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟ่ต ์
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองซาดาโคล (Sadakhlo) ท่ีอยูท่างดา้นใต ้ซ่ึงเป็น

เมืองพรมแดนท่ีอยูติ่ดกับอารเ์มเนีย และยงัตั้งอยูใ่กลก้บัอาเซอรไ์บจานอีกดว้ย 

จึงท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมี 3 บรรยากาศ คือ ความเป็นจอรเ์จีย เป็นอารเ์มเนียและ

เป็นทั้งอาเซอรไ์บจาน ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มวิวทิวทัศน์และธรรมชาติอัน

สวยของเทือกเขาคอเคซสันอ้ยท่ีอยูร่ะหวา่งอารเ์มเนียและอาเซอรไ์บจาน 

น าท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคล และขา้มพรมแดนโดยมีเมืองบากราทาเชน 

(Bagratashen)ท่ีเป็นเมืองชายแดนของอารเ์มเนียท่ีอยูติ่ดกบัจอรเ์จีย  

น าท่านเดินทางสู่เมืองฮักหพ์าท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บา้นของจังหวัด 

ลอร่ี ท่ีอยู่ทางดา้นเหนือของอารเ์มเนีย เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเพราะเป็น

ท่ีตั้งของวดัอารามโบราณทั้งสองแห่งใหท่้านไดช้มความสวยงามของวัดอาราม

โบราณฮักห์พาท(Haghpat Monastery) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้ นเอกของ
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ทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการก่อสรา้งในยุคกลาง อาราม

แหง่น้ีไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยนักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษท่ี 10 ซ่ึง

อยู่ในระการข้ึนครองราชย์ของกษัตริย ์อะบาส ท่ี 1(King Abas I) และ

นอกจากน้ันก็ยังมีแห่งหน่ึงท่ีถูกสร ้างข้ึนใกล้ๆ  กัน คือ อารามซานาฮิน 

(Sanahin Monastery) และสถานท่ีทั้งสองแห่งน้ีไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกของโลกในปีค.ศ.1996 ชมตวัโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญนิชานไดถู้กสรา้ง

ในราวปีค.ศ.966-67 ต่อมาก็ไดถู้กสรา้งขยายใหใ้หญ่โตข้ึนและมีการตกแต่ง

ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ตวัโบสถใ์หญ่ในสว่นน้ี คือ วิหารของนักบุญนิชาน

ถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.967-991 ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมในยุคของศตวรรษท่ี 10 

ของแบบอารเ์มเนียน 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านเดินทางไปยัง เมืองดีลิจาน (DILIJAN) ซ่ึงเป็นเมืองศูนย์กลางการ
ปกครองของจงัหวดัทาวุสท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือของทะเลสาบฯ เป็นเมืองหน่ึง 
ท่ีมีความส าคัญทางด้านการท่องเท่ียวซ่ึงจะมีรีสอร์ทท่ีพักหลายแห่ง และมี

ประชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 16,000 คนเมืองน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าอกัสเทฟ ท่ีมี
ความยาวประมาณ 20 กม. เมตร ท่ีอยู่เหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 1 ,500 
เมตร บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติท่ีสดชื่น และหนาแน่นเต็มไปดว้ย
ป่าเขาท่ีเขียวชอุ่ม สถานท่ีแหง่น้ีจึงไดช้ื่อว่า สวิตเซอรแ์ลนดน์้อยแหง่อารเ์มเนีย 

“Little Switzerland of Armenia” 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพ้ืนเมือง 
 BW DILIJAN PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า   DILIJAN 

วนัท่ีเกา้ ดีลิจาน-เซวาน-เยเรวาน-การน่ี์-เก็กฮารด์-เยเรวาน  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟ่ต ์
08.30 น. น าท่านออกเดินทางต่อไปยงัเมืองเซวาน (SEVAN) ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบ

เซวาน (Lake Sevan) ระยะทางห่างประมาณ 60 กม. ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้าจืด

และทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนียและเทือกเขาคอเคซัสน้อย ทะเลสาบน้ีเป็น

หน่ึงในทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้า

หลายสาย เชน่ แม่น ้าฮราซดาน และแม่น ้ามาซริค 

ใหท่้านไดช้มความสวยงามของตวัเมืองและทะเลสาบเซวานท่ีเต็มไปดว้ยสถานท่ี

พกัผ่อนรีสอรท์ของนักท่องเท่ียว ตวัเมืองน้ีตั้งอยูสู่งกวา่กระดบัน ้าทะเลประมาณ 

1,900 เมตร เมืองน้ีถูกสรา้งข้ึนในปีค.ศ.1842 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพกัอาศัยของ

ชาวรัสเซียท่ีมีชื่อว่า เยเลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถึงปีค.ศ.1935 จึงไดถู้ก

เปล่ียนชื่อเป็น เซวาน ตามหลงัของทะเลสาบเซวานท่ีเปล่ียนชื่อ และเมืองน้ียงั

ถูกลอ้มรอบไปดว้ยสวนสาธารณะเซวาน ซ่ึงได้ถูกสรา้งต่อมาจากทางดา้น

ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมือง  

จากน้ันน าท่านไปพักผ่อน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน  

(Cruise in Lake Sevan) ทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีความสวยงาม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 

940 ตร.กม.และมีแม่น ้ าท่ีเกิดจากภูเขาไดไ้หลลงมารวมทั้งหมด 28 สาย 

(ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ เอ้ืออ านวย และสะดวกต่อการลอ่งเรือ ณ วนัดงักลา่ว) 

น าท่านไปชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกว่า เซวานา

แว๊งค ์(Sevanavank) ซ่ึงค าว่า แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า 

โบสถวิ์หาร สถานท่ีแหง่น้ีตั้งอยูบ่ริเวณแหลมท่ีอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ
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ของฝ่ังทะเบสาบเซวานถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญิงมาเรียม ซ่ึงเป็น

ธิดาของกษัตริยอ์ะช๊อตท่ี 1 ซ่ึงอยูใ่นช่วงของการต่อสูก้ับพวกอาหรบัท่ีปกครอง

ดินแดนแห่งน้ี  น าท่านไปชม วิหารการ์นี (Garni Temple) ซ่ึงในอดีตเม่ือ

ประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของกษัตริย์

อาร์เมเนีย ซ่ึงในปัจจุบันยังคงมีหลงเหลืออยู่ ซากหอ้งสรงน ้ า (Royal Bath 

House) และอาคารทรงกรีกท่ีถูกสรา้งข้ึนช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 1 โดย กษัตริย์

อารเ์มเนียในสมัยน้ัน ดา้นขา้งของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอโบสถ์คริสต์ท่ีสรา้ง

ข้ึนเม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู่ ต่อมาวิหารแห่งน้ีถูกท าลายด้วย

แผ่นดินไหวเม่ือปี ค.ศ. 1679 ส าหรบัอาคารท่ีเห็นอยูน้ี่ เพ่ิงมาประกอบใหม่ใน

สมัยสหภาพโซเวียต เม่ือปี ค.ศ.1974 น้ีเอง โดยใชเ้ศษซากปรกัหกัพงัของเก่า

ผสมกบัของใหม่ จึงท าใหส้มบูรณอ์ย่างท่ีเห็นในปัจจุบัน ถึงแมว้่าวิหารการนี์ จะ

ถูกสรา้งแบบกรีก แต่ลวดลายบนตวัอาคารก็สรา้งดว้ยศิลปะแบบอารเ์มเนีย ท่ี

ไม่สามารถหาไดใ้นวิหารกรีกทัว่ไป  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 จากน้ันใหท่้านไดเ้ปลี่ยนรถนัง่เป็นรถท่ีขบัเคลื่อน 4 ลอ้ น าท่านไปชมความ

สวยงามของจอรจ์การน่ี์ (Garni Gorge) ซ่ึงเป็นชอ่งเขาและมีล าธารน ้าไหลท่ีอยู่

ในหมู่บา้นการน่ี์รวมถึงแม่น ้าอาซดัท่ีไหลผ่าน และตามทางเดินของช่องเขาและ

เป็นเนินหินท่ียื่นออกมาจากหนา้ผาจะมีแท่งหินท่ีเกิดจากธรรมชาติเป็นจ านวน

มาก จากธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจะสอดคลอ้งกบัลกัษณะภูมิประเทศอนัสวยงาม จึง

ท าใหธ้รรมชาติท่ีเกิดขึ้ นของสว่นน้ีมีชื่อเสียงส าหรบันักท่องเท่ียวมาก  

จากน้ันน าท่านไปชม วิหารเก๊กฮารด์ (Geghard Monastery) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงใน

ความสวยงามของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวิหารท่ีสรา้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาท่ี

สวยงาม และยงัมีสว่นท่ีสรา้งโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ย ตวัอาคารของ

วิหารเกกฮารด์น้ีถูกสรา้งขึ้ นในชว่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13  ใหท่้านชมสว่นของ

หอ้งโถงของตัวโบสถ์ท่ีมีการตัดหินสรา้งเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงาม ท่ีถูก

ตกแต่งดว้ยความศรทัธาในศาสนาคริสตอ์ย่างเต็มเป่ียม วิหารท่ีสรา้งโดยการ

ตัดหินใหก้ลายเป็นหอ้งโถง และไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.

2000  

น าท่านเดินทางสู่ กรุงเยเรวาน (YEREVAN) บางครั้งก็เรียกว่า เอเรวาน

(Erevan) ซ่ึงชื่อเดิมคือ เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรีวาน (Erivan) เป็นเมือง

หลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอาร์เมเนีย ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าฮราซดาน

(Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรมและ

อุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันมีประชากร 1,100,000 คน กรุงเยเรวาน

เป็นท่ีตั้ งของมหาวิทยาลัยบัณฑิตยสถานอาร์เมเนีย รวมทั้ ง พิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์ โรงอุปรากร หอ้งแสดงดนตรี สถาบันเทคโนโลยี  หอ้งสมุด

สาธารณะขนาดใหญ่ สวนพฤกษศาสตร ์และสวนสตัวอี์กหลายแหง่ 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพ้ืนเมือง 
 ANI PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า EREVAN 

วนัท่ีสิบ เยเรวาน-เอคมิอดัซิน-ซวารน์อ๊ทส-์เยเรวาน  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟ่ต ์
08.30 น. น าท่านไปชม Victory Park and Statue of Mother Armenia รูปป้ันขนาดใหญ่น้ี

สามารถมองเห็นไดจ้ากทุกมุมมองทัว่ทั้งเมือง ซ่ึงเป็นรูปป้ันท่ีงดงามท่ีสุด 
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น าท่านไปชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

เยเรวาน ซ่ึงลกัษณะจะเป็นแบบขั้นบันไดลดหลัน่กันลงมามีความสูงประมาณ 

500 เมตร และมีการปล่อยน ้าลงมาเพ่ือใหเ้ป็นน ้าตกลงเป็นสายจากใจกลางท่ี

อยูด่า้นบน ซ่ึงสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสรา้งน้ีถูกสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์หง่ชยัชนะ

ของโซเวียตรสัเซีย ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถูกออกแบบสรา้งโดยสถาปนิก จิม 

โทรอสยาน เมือปีค.ศ.1971-1980 เพ่ือเป็นการระลึกถึงท่ีอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของโซเวียตเม่ือ 50 ปี แต่ว่าการก่อสรา้งยงัไม่เรียบรอ้ย เพราะว่าได้

หมดของโซเวียตไปเสียก่อน และต่อมาในปีค.ศ.2002 ก็ไดมี้การก่อสรา้ง

เพ่ิมเติมจนเสร็จเรียบรอ้ยเม่ือปีค.ศ.2009 และเม่ือมองจากจุดบนสุดท าใหเ้ห็น

วิวทิวทัศน์อันสวยงามของกรุงเยเรวานและภูเขาอารารตัท่ีอยู่ห่างไกลออกไป

ทางดา้นตะวนัตก 

น าท่านเดินทางกลบัยังกรุงเยเรวาน และเขา้ชม  โรงงานผลิตเหลา้และไวน์

ยี่หอ้ อะรารัต (Yerevan Brandy Factory as (Aravat) ซ่ึงเป็นโรงงานชั้นน า
และมีชื่อเสียงท่ีเป็นแหลง่ผลิตเหลา้ไวน์ปี ค.ศ.1887 ท่ีไดใ้ชอ้งุ่นพน้ธุดี์ท่ีสุดและ

น ้าแรอ่นัมีชื่อเสียงของอารเ์มเนียมาผลิตเหลา้ไวน์ท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงสามารถสง่ออก

ไปยงัรสัเซียประมาณรอ้ยละ 85 ท่ีเหลือเป็นยูเครนและเบลารุส  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองเอคมิอดัซิน (Echmiadzin) ท่ีอยู่ห่างจากเยเรวาน

ประมาณ 30 กม. ในอดีตเป็นเมืองท่ีส าคญัของชาวอาร์เมเนียนท่ีมีความศรทัธา

ในเร่ืองทางดา้นการศาสนาและยงันับไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ ถูกสรา้ง

ข้ึนโดยนักบุญเกรกอร่ีในปี ค.ศ.303 เมืองน้ีมีความส าคัญเพราะมีสถานท่ีทั้งสอง

แห่งท่ีไดร้ับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000ให้ท่านได้ชม

ความสวยงามของวิหารเอคมิอดัซิน (Ech- miadzin Cathedral) ซ่ึงแต่ดั้งเดิมเป็น

ท่ีรู ้จักกัน ในนามของ โบสถ์ศักดิ์ สิท ธ์ิแ ห่งพระแม่ เจ ้า  (Holy Mother of 

GodChurch) เป็นโบสถท่ี์ถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 4 และได้ช่ือว่าเป็นโบสถท่ี์

เก่าแก่ท่ีสุดของโลกน าท่านไปชมวิหารซวารน์๊อทส ์(Zvartnots Cathedral) ซ่ึงใน

อดีตนับไดว้่าเป็นวิหารท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุด เป็นวิหารท่ีถูกสรา้งข้ึนในราวปี

ค.ศ.641-653 ท่ีอยู่ในช่วงของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ท่ีมีอิทธิพลเหนือดินแดนใน

บริเวณแห่งน้ี และต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรารนของพวกอาหรับมุสลิม ซ่ึงทุก

วนัน้ีสถานท่ีโบราณแห่งน้ีกลายเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีปรกัหกัพงั 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพ้ืนเมือง 
 ANI PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า EREVAN 

วนัท่ีสิบเอ็ด เยเรวาน-คอรวิ์ราพ-โนราแวง๊ค ์  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บฟุเฟ่ต ์
08.30 น. ท่านออกเดินทางไปยงัเมืองคอรวิ์ราพ (Khor Virap) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นใตข้องกรุง

เยเรวาน มีระยะทางห่างประมาณ 40 กม.และตั้งอยู่ในจงัหวดัอะรารตั คอร ์วิราพ 

เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญและมีช่ือเสียงของชาวอาร์เมเนีย ผูท่ี้อาศัยอยู่ตามส่วน

ต่างๆ ทัว่โลกท่ีจะตอ้งเดินทางมาท าพิธีจาริกแสวงบุญท่ีแห่งน้ี เพราะตามหลกัฐาน

ทางประวติัศาสตร์ไดม้ีการบนัทึกเหตุการณ์ในยุคโบราณว่า กษัตรยิิทิริเดท ของ

พากันอารเ์มเนียนไดจ้บันักบุญเกกอรี่ ขงัคุกไวใ้นถ ้า ผูซ่ึ้งไดท้ าการเผยแผ่และให้

ความกระจ่างในเร่ืองของศาสนาฯ และยังเป็นพระสังฆราชองค์แรกของชาว

อารเ์มเนีย และต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัก็ คือ คอร ์วิราพ  
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น าท่านไปชมวิหารคอร ์วิราพ (Khor Virap Monastery) เป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงท่ี

ถูกสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานส าหรับพิธีจาริกแสวงบุญใหก้ับผูม้ีช่ือเสียง คือ 

ท่านกรีกอร ์ลูซาวอริช (Grigor Lusavorich) ผู้ซ่ึงกลายมาเป็นนักบุญเกกอร่ีท่ี 

เป็นผูเ้ผยแผ่ทางดา้นศาสนาฯ และต่อมาไดถู้กจองจ าอยู่ในคุกน้ีถึง 13 ปีโดยค าสัง่

ของกษัตริยทิ์ริเดท ท่ี 3 แห่งอารเ์มเนีย ภายหลังท่านไดร้บัการยอมรบันับถือและ

แต่งตั้งใหเ้ป็นพระสงัฆราชองค์แรก และไดท้ าการเปล่ียนแปลงสัง่สอนดา้นการ

ศาสนาภายในประเทศ และในปี ค.ศ.301 อารเ์มเนียเป็นประเทศแรกของโลกท่ีได้

ประกาศและยอมรับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจ าชาติจาก สถานท่ีแห่งน้ี

ท่านจะสามารถมองเห็นภาพของภูเขาอะรารัทไดอ้ย่างใกลชิ้ด ซ่ึงภูเขาแห่งน่ีเป็น

ต านามนท่ีพบว่า เป็นท่ีจอดของเรือโนอาห์ในสมัยท่ีน ้ าท่วมโลกเมื่อ 7,000 ปี

มาแล้ว น าท่านออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านอะเรนี (Areni Village) ซ่ึงตาม

หลกัฐานทางประวติัศาสตร ์อารเ์มเนียไดม้ีการท าเหลา้ไวน์มานานกว่า 6,000 ปี

แลว้ ซ่ึงนักโบราณคดียงัไดพ้บหลักฐานต่างๆ มากมาย ไดพ้บเซลล์ของตน้พืชท่ี

น ามาท าเหลา้ไวน์ท่ีไดถู้กท้ิงเอาไวภ้ายในบริเวณถ ้าต่างๆ ท่ีอยู่ใกลก้บัหมูบ่า้นอะเร

น่ี นอกจากน้ันตามพระคมัภีรย์งัไดก้ล่าวถึงเร่ืองของเรือโนอาห์ ท่ีไดเ้ก็บพันธุพื์ช

ทุกอย่างลงเรือ และไดล้อยมาจอดตรงบริเวณเทือกเขาอะรารตัหลงัจากท่ีไดเ้กิดน ้า

ท่วมโลกเมื่อประมาณ 7,000 ปีมาแลว้ และหลงัจากน ้าไดแ้หง้ลงก็ไดม้ีการน าเอา

พนัธุพื์ชต่างๆไปเลือกปลูกตามพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เช่น ท่ีหมู่บา้นอะเรน่ีแห่งน้ีจึงไดม้ี

ต านานการท าเหลา้ไวน์มานานกว่าหกพนัปีแลว้ใหท่้านไดช้มและสมัผสักบัการท า

เหลา้ไวน์ท่ีมีช่ือเสียงมานานของหมู่บา้นแห่งน้ี พรอ้มทั้งลองล้ิมชิมรสชาติของเหลา้

ไวน์ต่างๆ ท่ีมีการท าเหลา้ไวน์แบบพิธีการโบราณอนัดั้งเดิม 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
13.30 น. ท่านออกเดินทางไปยงัเมืองโนราแวง๊ค ์(Noravank) ท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัวายอทส ์ดี

ซอรท์างดา้นเหนือ ระยะทางห่างประมาณ 80 กม.น าท่านไปชมบรเิวณของวิหาร

โนราแวง๊ค ์(Noravank Monastery Complex) ซ่ึงถูกสรา้งข้ึน ในราวศตวรรษท่ี 13 

โดยนักสอนศาสนาสยูนิค แต่ตวัโบสถใ์หญ่ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ.1227 โดยนักบุญ

คาราเพท บริเวณประตูทางเขา้หรือตามหน้าต่างทางดา้นหน้าจะถูกสรา้งใหม้ีส่วน

ท่ียื่นออกมาปกคลุมและจะถูกแกะสลักดว้ยลวดลายสถาปัตยกรรมอย่างประณีต

สวยงาม  นอกจากน้ันยงัมีโบสถท่ี์ถูกสรา้งในปี ค.ศ.1339 เป็นอนุสาวรียท่ี์ฝังศพท่ี

อยู่ทางดา้นใต้ สถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กปฏิสงัขรณ์ให้ดีข้ึนและไดเ้ปิดให้เขา้ชมเมื่อปี 

ค.ศ.1999 ซ่ึงจะมีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของบริเวณรอบๆ รวมถึงทิวทัศน์อัน

สวยงามของเทือกเขาอีกดว้ยไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบัไปยงักรุงเยเรวาน ให้

ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศัย เลือกซ้ือสินคา้ท่ีบาซาร์อนัมีช่ือเสียงของเยเรวาน ซ่ึง

เป็นตลาดแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงและความประทับใจ คือ พาค ชูคา (Pak Shuka) 

ตลาดแห่งน้ีถูกตกแต่งใหม้ีความสวยงามในรูปแบบของอารเ์มเนียน ซ่ึงทางเขา้สู่

ตลาดแห่งน้ีไดถู้กท าใหส้วยงามท่ีความประทับใจ และเมื่อท่านไดก้า้วเขา้ไปสู่ใน

สถานท่ีแห่ง จะท าใหท่้านไดม้ีความรูสึ้กว่าเหมือนอยู่ในโลกอีกใบหน่ึง 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 

21.00 น. 
น าท่านเดินทางไปยังสนามบินเมืองเยเรวาน เพ่ือท าการตรวจเอกสารการ

เดินทาง 

 



 

 

14 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสิบสอง กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ  

03.00 น. “เหิรฟ้าสูก่รุงโดฮา” โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR286  
04.55 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ฮามดั กรุงโดฮา ประเทศการต์า้ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.30 น. “เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ” โดยสายการบินมาการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR832 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 7.00 ชม.) 

 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี การ

เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ *** 
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ค่าทวัรต์่อท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบั มีนาคม-มิถุนยาน 2561  (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ขึ้ น
ไป) 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน ลดท่านละ 

95,900.- 
12,000.-        
95,900.- 
95,900.- 
25,000.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่าน้ัน (คิด ณ วนัท่ี 27 พ.ย. 2561 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 30,000 

บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลอืล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา-บาคู//เยเรวาน-โดฮา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์

ตา้ แอรเ์วย ์(QR) 
 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป บาคู-ทบิลิซี โดยสายการบินอาเซอรไ์บจาน แอรไ์ลน์ (J2) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 9 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอารเ์มเนียม, ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาเซอรไ์บจาน 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายตุั้งแต่75ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 50 ดอลลาร ์

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 12 วนั คิดเป็น 36 ดอลลาร ์ 
(ข้ึนอยูก่บัความพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  

(QR : 30 กก./1ใบ/ท่าน) // ( J2 : 23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 
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การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน 
ชว่งเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มัด
จ ากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตี
ค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน

ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน

เงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้

มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
 
 
 
 

 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 
1.แสกนสีหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนั
เดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าสง่ และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างนอ้ย 

2-3 หน้า ตอ้งสแกนโดยไม่มีสว่นใดสว่นหน่ึงของขอ้มูลขาดหายไป และชดัเจน (เพ่ือท าวีซ่า
ออนไลน์) 
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชัด 

หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 

เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ี

ถ่ายเอง) 

3.ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษทัจะสง่ใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 
หมายเหต ุ: 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู ่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  
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 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งห น่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับ

คณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะ

โดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลม่สีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความลา่ชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด  ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกัน 

ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

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

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ือง

ได ้และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น

ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  
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 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นสว่นตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้ น ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


