จอร์ เจีย - อาร์ เมเนีย 8 วัน 6 คืน

(ดินแดนแห่ งเทือกเขาคอเคซัสอันยิง่ ใหญ่ )
ล่องเรื อชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน “BOAT IN LAKE SEVAN” แห่ งอาร์ เมเนีย
นั่งรถจีบขึน้ เขาชมวิวที่สวยที่สุดของประเทศจอร์ เจีย นั่งกระเช้ าไฟฟ้ าสู่ ป้อมปราการ
วันแรก
07.00 น.
10.15 น.
16.25 น.
19.40 น.

กรุงเทพฯ – คาซัคสถาน - จอร์ เจีย
 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์แอสตาน่า ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 9 แถว U กรุ ณาสังเกตุ GLAM GEORGIA&AMMENIA
ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์แอสตาน่า สู่ประเทศคาซัคสถาน เที่ยวบินที่ KC932 (บินประมาณ 7 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน เพือ่ แวะเปลี่ยนเครื่ องสู่ประเทศจอร์เจีย
ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์แอสตาน่า สู่ประเทศจอร์เจีย เที่ยวบิน KC139 (บินประมาณ 4 ชม.)
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21.50 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุ งทบิลิซี (TBILISI) ผ่านตรงคนเข้าเมืองรับกระเป๋ าแล้วเดินทางสู่ เมืองหลวงของประเทศ
จอร์เจียตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าคูรา (Kura) ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน
 นาท่านเดินทางสู่ที่พกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง ทบิลิซี

วันที่สอง
กรุงทบิลิซี – อัพลีสต์ ซีคห์ - ป้ อมนาริคาล่ า - กรุงทบิลิซี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม – เช็คเอ้าท์โรงแรม
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองอัพลีสต์ซีคห์ (UPLISTSIKHE) เป็ นบริ เวณถ้ าที่ถูกทาขึ้นเพือ่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของมนุ ษย์ใน
ยุคการเริ่ มต้นราวศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริ สตกาล ซึ่ งในอดีตเป็ นเส้นทางการค้าขายสิ นค้าจากอินเดียสู่ ทางด้านเหนื อ
แถบหมู่ บา้ นมทวารี และหุ บเขารี โอนี ไ ปยังทะเลดา และต่อไปยังด้านตะวันตก ทาให้เกิดการพัฒนาการเป็ นเมื อ ง
ต่างๆหลายเมื อ ง และอัพ ลิ ส ต์ซิ ค ห์ ก็เป็ นเมื อ งหนึ่ งที่ เป็ นศูน ย์ก ลางการค้า ได้ถู ก สร้า งขึ้ น ในราว 1,000 ปี ก่ อ น
คริ สตกาล และต่อ มาก็ไ ด้ถูกขยายออกไปจนกว้างขวาง ให้ท่านได้ชมหมู่ บา้ นที่ถู กสร้างจากถ้ าโดยมี เนื้ อ ที่กว้าง
ประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนใต้ ส่ วนกลาง และส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริ เวณใหญ่ที่สุด
ประกอบไปด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้างตัดหิ นและเจาลึกเข้าไปเป็ นที่อ ยูอ่ าศัย นอกจากนั้นยังถูกสร้างให้ต่อไปยัง
ส่ วนใต้โดยผ่านอุ โมงค์แ ละทางแคบๆ และบางแห่ งก็จะมี บ ันไดจากศูน ย์กลางกระจายออกไปยังส่ วนต่างๆ ถ้ า
ส่ วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแม้วา่ บางแห่ งจะเจาะเป็ นถ้ าใหญ่โตก็จะมีเพดานห้องที่ทาเป็ นที่หลบ
ซ่ อนอี กทีหนึ่ ง และบางแห่ งถึงแม้จะใหญ่โตแต่ก็ได้เจาะห้องเล็กๆ ทางด้านหลังหรื อทางด้านข้างอีกด้วย ซึ่ งบางที่
อาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆได้ดว้ ย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ดา้ นบนของสถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างเป็ นยอดโดม
ด้วยหิ นและก่ออิฐ ซึ่ งต่อมานักโบราณคดีได้คน้ พบสิ่ งต่างๆ มากมาย รวมทั้งเครื่ องทองเครื่ องเงินและอัญมณี ต่างๆ
และยังมีเครื่ องเซรามิ คส์และการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่ งสิ่ งของต่าง ๆ เหล่านี้ ไ ด้ถู กนาไปไว้ที่ในพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติที่กรุ งทบิลิซี สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับไปยังกรุ งทบิลิซี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

2

บ่าย

ค่า

นาท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้ อมนาริ คาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านได้ชมป้ อมปราการซึ่ งเป็ นป้ อมโบราณที่
ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรู ปแบบของชูริส ทซิ เค อันหมายถึงรู ปแบบที่ไม่มีความสม่ าเสมอกัน และต่อมา
ในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมยั ยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริ ย ์
เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่ งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรี ยกชื่อ
ป้อมแห่ งนี้ วา่ นาริ น กาลา (Narin Qala) ซึ่ งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่ วนได้
พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้ อทาลายไป ชมบริ เวณ โรงอาบน้ าแร่ กามะถัน (Sulphur Baths)
หรื อภาษาจอร์เจียนเรี ยกว่า Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ) เป็ น สถานที่สาหรับแช่น้ าพุร้อนที่มีแร่ กามะถัน ตาม
ตานานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที กอร์กซั ลี นกเหยียวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริ เวณดังกล่าว จึงทา
ให้คน้ พบบ่อน้าพุร้อนแห่งนี้ ข้ นึ ลักษณะของโรง อาบน้ าคล้าย ๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการ
อาบน้ าแบบตุรกี ชมหมู่โรงอาบน้ าที่มี การสร้างและให้บริ การตั้งแต่ยคุ กลางจนถึงปั จจุบนั ที่มีรูปแบบตัวอาคาร
ทีห่ ลากหลาย บางแห่งสร้างเป็ น หลังโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ ตข์ นาบข้าง ประดับด้วยโมเสคชินเล็กสวยงาม
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง ทบิลิซี
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วันที่สาม
เช้า

กรุงทบิลิซี-มิทสเคต้ า-อนานูรี-กูดาอูรี-คาซเบกี-้ กรุงทบิลิซี
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ต้ งั อยูท่ างด้านเหนื อห่างจากกรุ งทบิลิซีประมาณ 20
กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้ นับว่าเป็ นเมืองที่มีความเก่าแห่ งหนึ่ งของประเทศ
และในปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิต้ ี มีประชากรอาศัยอยูป่ ระมาณ 20,000
ค
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

มีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1994 นาท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็ นวิหารในรู ปแบบของคริ สต์ศาสนาออร์โธ
ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่ งนี้ ต้ งั อยูบ่ นภูเขาที่มีแม่น้ าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้า
มิ ค วารี และแม่ น้ าอรั กวีแ ละถ้ามองออกไปข้ามเมื อ งมิ ท สเคต้าไปยังบริ เวณที่ ก ว้างใหญ่ ซ่ ึ งในอดี ต เคยเป็ น
อาณาจักรของไอบีเรี ย (Kingdom of Iberia) ซึ่ งได้เคยปกครองดินแดนในบริ เวณนี้ ต้ งั แต่ 400 ปี ก่อนคริ สตกาล
จนถึงราวคริ สต์ศตวรรษที่ 5 นาท่านไปชมวิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถ์อีกแห่ ง
หนึ่ งที่อยู่ในบริ เวณของมตสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์ เจียออร์โธด๊อกถู กสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 โดยมี
สถาปั ต ยกรรมของจอร์ เจีย น าท่ านออกเดิ นทางไปตามทางหลวงที่ สาคัญ ซึ่ งเป็ นเส้นทางส าหรับใช้ในด้าน
การทหารที่ เรี ยกว่า Georgian Military Highway ได้ถู ก สร้ างขึ้ น โดยสหภาพโซเวียตในสมัย ที่ จ อร์ เจี ย ตกอยู่
ภายใต้การปกครองสาหรับใช้เป็ นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่ งนี้ และเป็ นถนนเส้นทางเดียวที่จะนาท่านเดินทางสู่
เทือ กเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ที่มี ความยาวประมาณ1,100 กม.ที่ เป็ นเส้น กั้น พรมแดนระหว่าง
รัสเซี ยและจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมป้ อมอนานู รี (Ananuri Fortress) เป็ นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่ มี
กาแพงล้อมรอบและตั้งอยูร่ ิ มแม่ น้ าอรักวี ที่ต้ งั อยูห่ ่ างจากทบิลิ ซีประมาณ 45 กม.ซึ่ งถู กสร้าง ขึ้นให้เป็ นป้ อ ม
ปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมี โบสถ์ 2 หลังที่ ถู กสร้างได้อ ย่างงดงามและยังมี หอคอยที่ สูงใหญ่ ต้ งั
ตระหง่านอยู่ ทาให้เห็นภาพทิวทัศน์อนั สวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน้ าซิ นวาลี (Zhinvali Reservoir) และ
ยังมีเขื่อนซึ่ งเป็ นสถานที่ที่สาคัญสาหรับนาน้ าที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมกับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่ งเป็ นเมืองสาหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสี ยงที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณที่
ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่ งเป็ นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนั ได้เปลี่ยนมาเป็ น
ชื่อ สเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิ กายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพานักอาศัยและ
ก่อสร้างสถานที่สาหรับจาศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็ นเมืองเล็กๆที่ต้ งั อยูต่ ามริ ม ฝั่งแม่น้ าเทอร์ก้ ีที่มีความ
ยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่ นความสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่
อยูป่ านกลางมีความชื้ นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซี ยส ในฤดู หนาวมี อากาศเย็นและยาวนาน มี
อุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่ งเป็ นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด นาท่านไปชมความสวยงามของ
โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่ งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรื อมีอีกชื่อเรี ยกกันว่า ทสมินดา
ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่ งเป็ นชื่อ ที่เรี ยกที่นิยมกันของโบสถ์ศกั ดิ์ แห่ งนี้ สถานที่แห่ งนี้ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งขวาของ
แม่ น้ าชคเฮรี อยูบ่ นเทือ กเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่แห่ งนี้ ขึ้นอยู่กบั สภาพดิ น ฟ้ า อากาศ ซึ่ ง
อาจจะถูกปิ ดกั้นได้ดว้ ยหิ ม ะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็ นอุปสรรคได้ แต่จะคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางให้มากที่สุด) ได้เวลานาท่านออกเดินทางกลับไปยังเมืองทบิลิซี
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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 นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง ทบิลิซี

วันที่สี่
เช้า

กรุงทบิลิซี-ซาดาโคล-เมืองดีลีจาน-ทะเลสาบเซวาน-กรุงเยเรวาน
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม – เช็คเอ้าท์โรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) ที่อยูท่ างด้านใต้ระยะทางประมาณ 100 กม. ซึ่งเป็ น
เมืองพรมแดนที่อยูต่ ิดกับอาร์เมเนีย ออกเดินทางข้ามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN)
เมืองชายแดนของอาร์เมเนียซึ่งอยูต่ ิดกับจอร์เจีย (ทุกท่านจะต้องลงรถ เพือ่ มาผ่านด่านตรวจเอกสารขาออกจาก
จอร์เจีย จากนั้นต้องมาผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองของอาร์เมเนีย) นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮักห์พาท
(HAGHPAT) เป็ นเมืองในหมู่บา้ นของจังหวัดลอรี่ ที่อยูท่ างด้านเหนือของอาร์เมเนีย เมืองนี้เป็ นเมืองที่มีชื่อเสียง
เพราะเป็ นที่ต้งั ของวัดอารามโบราณทั้งสองแห่ง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ วัดอารามโบราณฮักห์พาท
(Haghpat Monastery) ซึ่งถือว่าเป็ นผลงานชิ้นเอกของทางด้านศาสนาและทางด้านสถาปั ตยกรรมในการก่อสร้าง
ในยุคกลาง อารามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยนักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษที่ 10 ซึ่งอยูใ่ นระการขึ้น
ครองราชย์ของ กษัตริ ยอ์ ะบาส ที่ 1(King Abas I) และนอกจากนั้นก็ยงั มีแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นใกล้ๆ กัน คือ
อารามซานาฮิน (Sanahin Monastery) และสถานที่ท้งั สองแห่งนี้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกของโลกใน
ปี ค.ศ.1996 ชมตัวโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญนิชานได้ถูกสร้างในราวปี ค.ศ.966-67 ต่อมาก็ได้ถูกสร้างขยายให้
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บ่าย

ใหญ่โตขึ้นและมีการตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ตัวโบสถ์ใหญ่ในส่วนนี้ คือ วิหารของนักบุญนิชานถูก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.967-991 ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมในยุคของศตวรรษที่ 10 ของแบบอาร์เมเนียน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดิ น ทางไปยัง เมื องดี ลี จาน (DILIJAN) ซึ่ งเป็ นเมื อ งศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดทาวุสที่ ต้ งั อยู่
ทางด้านเหนื อของทะเลสาบฯ เป็ นเมืองหนึ่งที่มีความสาคัญทางด้านการท่องเที่ยวซึ่ งจะมีรีสอร์ทที่พกั หลายแห่ ง
และมีประชากรประมาณ 16,000 คน เมืองนี้ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าอักสเทฟที่มีความยาวประมาณ 20 กม. ที่อยูเ่ หนื อ
ระดับน้ าทะเลประมาณ 1,500 เมตร บรรยากาศของเมืองจะเป็ นธรรมชาติที่สดชื่นและหนาแน่นเต็มไปด้วยป่ าเขา
ที่เขี ยวชอุ่ ม สถานที่ แห่ งนี้ จึงได้ชื่ อ ว่า “สวิตเซอร์ แ ลนด์น้อ ยแห่ งอาร์ เมเนี ย ” (Little Switzerland of Armenia)
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเซวาน (SEVAN) ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็ นทะเลสาบ
น้ าจืดและทะเลปิ ดในประเทศอาร์เมเนี ยและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนี้เป็ นหนึ่ งในทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ าหลายสาย เช่น แม่น้ าแม่น้ าฮราซดาน และแม่น้ ามาสริ ค ให้ท่านได้
ชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานที่เต็มไปด้วยสถานที่พกั ผ่อนรี สอร์ทของนักท่องเที่ยวตัวเมือง
นี้ต้ งั อยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 1900 เมตร และตั้งอยูห่ ่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนี้
ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1842 ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นพักอาศัยของชาวรัสเซี ยที่มี ชื่อว่า เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี
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วันที่ห้า
เช้า

ค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็ น เซวาน ตามหลังของทะเลสาบเซวานที่เปลี่ยนชื่อ เมืองนี้ยงั ถูกล้อมรอบไปด้วย
สวนสาธารณะ ซึ่ งได้ถูกสร้างต่อ มาจากทางด้านตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ของเมื อ ง นาท่านไปชมอารามเซวาน
(Sevan Monastery) หรื อ มี ชื่ อ เรี ย กว่ า เซวานาแว๊ง ค์ (Sevanavank) ซึ่ งค าว่ า แว๊ง ค์ เป็ นภาษาอาร์ เมเนี ย มี
ความหมายว่า โบสถ์วหิ าร สถานที่แห่ งนี้ต้งั อยูบ่ ริ เวณแหลมที่อยูท่ างด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเบสาบเซ
วานถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.874 โดย เจ้าหญิงมาเรี ยม ซึ่ งเป็ นธิดาของกษัตริ ยอ์ ะช๊อตที่ 1 ซึ่ งอยูใ่ นช่วงของการต่อสู ้
กับพวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแห่ งนี้ นาท่านล่องเรื อชมความสวยงามของทะเลสาบน้ าจืดที่มีความใหญ่และ
สวยงาม มีแม่น้ าที่เกิดจากภูเขาได้ไหลลงมาทั้งหมดมี 28 สาย (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ เอื้ออานวย และสะดวกต่อ
การล่ อ งเรื อ ณ วันดังกล่ าว) จากนั้น น าท่านเดิ นทางสู่ ก รุ งเยเรวาน (YEREVAN) บางครั้งก็ เรี ยกว่า เอเรวาน
(Erevan) ซึ่ ง ชื่ อ เดิ ม คื อ เอเรบู นี (Erebuni) และ เอรี ว าน (Erivan) เป็ นเมื อ งหลวงและเมื อ งที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ของ
ประเทศอาร์เมเนี ย ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าฮราซดาน (Hrazdan River) กรุ งเยเรวานยังเป็ นศูนย์กลางการบริ หารวัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมของประเทศ ปั จจุบนั มีประชากร 1,100,000 คน กรุ งเยเรวานยังถือเป็ นหัวใจของเครื อข่ายทาง
รถไฟและเป็ นศูนย์กลางการค้าหลักของสิ นค้าเกษตรกรรมของประเทศ นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมในเมือง
นี้ ยังผลิ ตโลหะ เครื่ อ งมื อ จักรกล และอุ ป กรณ์ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ และเคมี ภ ัณ ฑ์ สิ่ งทอ และผลิ ต ภัณ ฑ์สาหรั บ
โภชนาการต่างๆ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง เยเรวาน

กรุงเยเรวาน-เอคมิอัดซิน-วิหารชวาร์ ทน๊ อทส์ -กรุงเยเรวาน
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเอคมิอดั ซิ น (ECHMIADZIN) ซึ่ งอยูห่ ่ างจากเยเรวานประมาณ 30 กม. ทางด้าน
ตะวันตก ในอดีตเป็ นเมืองที่สาคัญของชาวอาร์เมเนี ยนที่มีความศรัทธาในเรื่ องทางด้านการศาสนาและยังนับได้
ว่าเป็ นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นโดยนักบุญเกรกอรี่ ในปี ค.ศ.303 เมืองนี้มีความสาคัญเพราะมีสถานที่
ทั้งสองแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ วิหารเอคมิ
อัด ซิ น (Echmiadzin Cathedral) ซึ่ งแต่ เดิ ม นั้ นเป็ นที่ รู้ จ ัก กั น ในนามของโบสถ์ ศ ัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แห่ ง พระแม่ เจ้า
(Holy Mother of God Church) เป็ นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 4 และได้ชื่อว่าเป็ นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด
ของโลก น าท่ านไปชม วิห ารซวาร์ ท น๊ อ ทส์ (Zvartnots Cathedral) ซึ่ งในอดี ต นั บ ได้ว่าเป็ นวิห ารที่ มี ค วาม
สวยงามมากที่สุ ด เป็ นวิห ารที่ ถู ก สร้างขึ้ น ในราวปี ค.ศ.641-653 ที่ อ ยู่ในช่ วงของจักรวรรดิ ไ บแซนไทน์ ที่ มี
อิทธิพลเหนื อดิ นแดนในบริ เวณแห่ งนี้ และต่อมาก็เป็ นช่วงของการรุ กรานของพวกอาหรับมุ สลิม ซึ่ งทุกวันนี้
สถานที่โบราณแห่งนี้กลายเป็ นสิ่งก่อสร้างปรักหักพังไปแล้ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

นาท่ านชมความสวยงามของเมื องหลวง ซึ่ งถู กสร้างขึ้นตามประวัติ ศาสตร์ ยุคแรกเริ่ มของเมื อ งนี้ ย้อ นไปถึ ง
ในช่วงศตวรรษที่ 8 ก่อ นคริ สตกาล โดยมีการตั้งป้ อมอูราร์เตียนแห่ งเมื องเอเรบูนีเมื่อ 782 ปี ก่อนคริ สตศักราช
เยเรวานตั้งอยูท่ ี่หุบเขาอารารัต ที่สามารถมองเห็นภูเขาอารารัตที่มีความสูงถึงประมาณ 5000 เมตร ตั้งตระหง่าน
อยู่ในประเทศตุรกี จากเมื อ งหลวงแห่ งนี้ ผ่านชมบริ เวณรอบๆ ตัวเมื อ งหลวง เช่น จัตุรัสสาธารณะ (Republic
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Square) มหาวิทยาลัยของรัฐ (State University) ชมวิวทิ วทัศน์ ของเมื อ ง (City Panorama) นาท่ านไปชมตลาด
แห่ งหนึ่ งที่มีชื่อเสี ยงและความประทับใจ คือ ตลาดพาค ชูคา หรื อเรี ยกว่า ตลาดกลาง (Pak Shuka Market หรื อ
Gumi Shuka) ตลาดแห่งนี้ ถูกสร้างตกแต่งให้มีความสวยงามในรู ปแบบศิลปะของอาร์เมเนี ยน ซึ่งทางเข้าสู่ตลาด
แห่งนี้มีทางเข้าที่ถูกตกแต่งด้วยความวิจิตพิสดารของเหล็กที่ทาเป็ นศิลปะรู ปครึ่ งวงกลมด้วยโครงร่ างที่เข้ากันจน
ทาให้เป็ นเสมือนงานชิ้นเอกของสถานที่น้ ี จะทาให้ท่านได้มีความรู ้สึกว่าเหมือนอยูใ่ นโลกอีกใบหนึ่ง นาท่านไป
ชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็ นสิ่ งก่ อ สร้างที่ ใหญ่ ที่สุ ด ของเยเรวาน ซึ่ งลัก ษณะจะเป็ นแบบขั้น บัน ได
ลดหลัน่ กันลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน้ าลงมาเพือ่ ให้เป็ นน้ าตกลงเป็ นสายจากใจกลาง
ที่ อ ยู่ด้า นบน ซึ่ งสถาปั ต ยกรรมสิ่ ง ก่ อ สร้ า งนี้ ถู ก สร้ า งให้ เป็ นอนุ ส าวรี ย ์แ ห่ ง ชัย ชนะของโซเวี ย ตรั ส เซี ย
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกออกแบบสร้างโดยสถาปนิ ก จิม โทรอสยาน เมือปี ค.ศ.1971-1980 เพื่อเป็ นการระลึก
ถึงที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของโซเวียตเมื่อ 50 ปี แต่วา่ การก่อสร้างยังไม่เรี ยบร้อย เพราะว่าได้หมดของโซเวียต
ไปเสียก่อน และต่อมาในปี ค.ศ.2002 ก็ได้มีการก่อสร้างเพิม่ เติมจนเสร็จเรี ยบร้อยเมื่อปี ค.ศ.2009 และเมื่อมองจาก
จุดบนสุ ด ทาให้เห็ น วิวทิ วทัศ น์ อ ัน สวยงามของกรุ งเยเรวานและภูเขาอารารัตที่ อ ยู่ห่ างไกลออกไปทางด้าน
ตะวันตก จากนั้น นาท่านไปชม จัตุรัสกลางเมื อ ง (Republic Square) เป็ นสถานที่ ต้ งั อยู่ในบริ เวณเดี ยวกันกับ
ศูน ย์ก ลางของเมื อ ง ซึ่ งคนพื้น เมื อ งจะเรี ยกที่ นี่ ว่าเป็ น สิ่ งก่ อ สร้ างที่ ยิ่งใหญ่ ถู ก สร้างขึ้น ด้วยหิ น สี ช มพูข อง
อาร์ เมเนี ย ภายในเวลาหนึ่ งปี ได้ก ลายเป็ นเขตที่ ไ ด้มี ก ารพัฒ นามากที่ สุ ด ของเมื อ งเยเรวาน ซึ่ งเมื่ อ มี ก าร
เปรี ยบเทียบกับเขตอื่ นๆ และยังได้กลายเป็ นศูนย์กลางการบริ หารงานของชาติอีกด้วย รวมถึงสถานที่พกั ของ
ประธานาธิ บดี ศูนย์รวมการบริ หารของกระทรวงต่างๆ แห่ งชาติ ธนาคารของชาติ และยังเป็ นศูนย์กลางการ
ป้องกันภัยอีกด้วย ดังนั้นสถาปั ตยกรรมของเคนตร้อน จะเป็ นรู ปแบบต่างๆกันไปซึ่งได้ถูกจัดสรรตามลาดับจาก
เบลเล อีโพคิว จนถึงรู ปแบบของโซเวียต ซึ่งส่วนมากแล้วจะอยูใ่ นศูนย์กลางที่มีชื่อว่า ศิลปะประจาชาติ นาท่าน
เดินทาง เข้าชมโรงงานที่ผลิ ตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต (Yerevan Brandy Factory as Aravat) ซึ่ งเป็ นโรงงาน
ชั้นนาและมีชื่อเสียงที่เป็ นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ต้งั แต่ปี ค.ศ.1887 ที่ได้ใช้องุ่นพันธุด์ ีและชื่อเสียงของอาร์เมเนีย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงของชาวพื้นเมือง
 นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง เยเรวาน
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วันที่หก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

กรุงเยเรวาน-เอวานแคนยอน-การนี่-เก๊ กฮาร์ ด-ซาดาโคล-กรุงทบิลิซี
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
นาท่านไปเที่ยวชมความสวยงามของ หุ บเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หน้าผาที่สูงชัน มี
แม่น้ าอาซัดไหลผ่านทาให้เกิดบรรยากาศที่สวยงดงาม นาท่านไปชม วิหารการ์นี (Garni Temple) ซึ่งในอดีตเมื่อ
ประมาณ 1,700 ปี มาแล้ว บริ เวณนี้ เคยเป็ นพระราชวังฤดู ร้อ นของกษัต ริ ย อ์ าร์ เมเนี ย ซึ่ ง ในปั จ จุบ ัน ยังคงมี
หลงเหลืออยู่ ซากห้องสรงน้ า (Royal Bath House) และอาคารรู ปทรงกรี กที่ถูกสร้างขึ้นช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 1
โดย กษัตริ ยอ์ าร์เมเนียในสมัยนั้น ด้านข้างของวิหารทรงกรี กก็มีซากตอโบสถ์คริ สต์ที่สร้างขึ้นเมื่อคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 9 หลงเหลืออยู่ ต่อมาวิหารแห่ งนี้ ถูกทาลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ.1679 สาหรับอาคารที่เห็นอยูน่ ้ ี เพิ่งมา
ประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 นี้ เอง โดยใช้เศษซากปรักหักพังของเก่าผสมกับของใหม่
จึงทาให้สมบูรณ์อย่างที่เห็นในปั จจุบนั ถึงแม้วา่ วิหารการ์นี จะถูกสร้างแบบกรี ก แต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้าง
ด้ว ยศิ ล ปะแบบอาร์ เมเนี ย ที่ ไ ม่ ส ามารถหาได้ในวิห ารกรี ก ทั่ว ไป น าท่ า นไปชม วิห ารเก๊ ก ฮาร์ ด (Geghard
Monastery) ซึ่ งถื อ เป็ นหนึ่ ง ในความสวยงามของอาร์ เมเนี ย เพราะเป็ นวิห ารที่ ส ร้างอยู่ท่ ามกลางเทื อ กเขาที่
สวยงาม และยังมี ส่วนที่สร้างโดยการตัดหิ นเข้าไปในภูเขาอี กด้วย ตัวอาคารของวิหารเกกฮาร์ดนี้ ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 12-13 ให้ท่านชมส่ วนของห้องโถงของตัวโบสถ์ที่มีการตัดหิ นสร้างเป็ นโดมแกะสลัก
อย่างสวยงาม ที่ ถู กตกแต่ งด้วยความศรัท ธาในศาสนาคริ ส ต์อ ย่างเต็ม เปี่ ยม วิห ารที่ ส ร้างโดยการตัด หิ น ให้
กลายเป็ นห้องโถง และได้ข้ นึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2000
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ นทางข้ามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เมือ งชายแดนของอาร์ เมเนี ยซึ่ งอยูต่ ิดกับ
จอร์เจีย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) ที่อยูท่ างด้านใต้ระยะทางประมาณ 100 กม. ซึ่ ง
เป็ นเมื อ งพรมแดนที่ อ ยู่ติด กับ อาร์ เมเนี ย ตลอดเส้น ทางท่ านจะได้ช มวิวทิ วทัศน์ และธรรมชาติ อ ัน สวยของ
เทือกเขาคอเคซัสน้อ ยที่อยูร่ ะหว่างอาร์เมเนี ยและอาเซอร์ไบจาน (ทุกท่านต้องลงจากรถ เพื่อ มาผ่านด่านและ
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ตรวจเอกสารขาออกจากอาร์เมเนี ย เพื่อเข้าประเทศจอร์เจีย โดยทุกท่านต้อ งนากระเป๋ าเดินทางและสิ่ งของทุก
อย่างลงจากรถ เพราะต้องนาผ่านการ X-ray หลังจากผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองแล้ว) จากนั้นนาท่าน
ออกเดินทางไปยัง กรุ งทบิลิซี (TBILISI) ที่อยูห่ ่างประมาณ 80 กม.
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พร้อมชมโชว์ Georgian National folk show
 นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง ทบิลิซี

ค่า

วันที่เจ็ด
เช้า

14.05 น.
19.50 น.
01.05 น.

กรุงทบิลิซี - เมืองเก่ า - สนามบิน
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
นาท่านเดินเก็บภาพในเมืองเก่าเมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย เมืองทบิลิซีที่มีเสน่ห์ในการผสมผสานความเป็ น
เมืองเก่าและเมืองใหม่ดว้ ยกันอย่างลงตัว
 ออกเดินทางสู่กรุ งอัลมาตี้โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC142 (บินประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเมืองอัสมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน เพือ่ รอเปลี่ยนเครื่ องบินสู่ประเทศไทย
 ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC931 (บินประมาณ 6.30 ชัว่ โมง)

วันที่แปด กรุงเทพฯ
08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
*************************************

วันเดินทาง 2561 (คณะ20ท่ าน)

ระดับทีพ่ กั

พักคู่

พักเดีย่ วเพิม่

12-19 มิ.ย / 19-26 มิ.ย
23-30 ต.ค

4 ดาว
4 ดาว

49,900
53,900

9,000
9,000
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โปรแกรมท่ องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
▪ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุ งเทพฯ-อัลมาตี้-ทบิลิซี-อับมาตี้-กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า (KC)
▪ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
▪ ค่าโรงแรมที่พกั 6 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
▪ ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
▪ ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาร์เมเนีย
▪ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
▪ ค่าประกันอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะวงเงินท่านละ1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
(ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่75ปี ขึ้นไป)

เอกสารประกอบการขอวีซ่า
ประเทศจอร์ เจียคนไทยไม่ ต้องวีซ่า
ประเทศอาร์ มาเนีย วีซ่าหน้ าด่าน ราคาทัวร์ รวมค่าวีซ่าแล้ว
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว ติดตัวตอนเดินทาง
อัตรานี้ไม่ รวมถึง
▪ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 7 วัน คิดเป็ น 35 ดอลลาร์)
▪ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 8 วัน คิดเป็ น 24 ดอลลาร์ หรื อ 800 บาท)
▪ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษทั จัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พเิ ศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่
▪ ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
▪ ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน)
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
▪ ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
▪ ไม่มีแจกกระเป๋ าหรื อของพรี เมี่ยมต่างๆ
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ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
▪ สาหรับ ห้อ งพัก แบบ 3 เตียง มี บ ริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณี เดิ น ทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่ าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพือ่ โหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย ภายใน 2 วันหลังมีการยืนยันจองทัวร์
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน

คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยนื่ และตัว๋ เครื่ องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่
เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปี ใหม่)
ที่ ต ้อ งการั น ตี มัด จ ากับ ทางสายการบิ น หรื อ กรุ๊ ป ที่ มี ก ารการั น ตี ค่ า มัด จ าที่ พ ัก
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจา + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หมายเหตุ
▪ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการ (ในกรณี มีผเู ้ ดินทาง 10 – 14 ท่าน เพิม่ ราคาท่านละ 3,000 บาท)
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
▪ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
▪ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
เพือ่ ทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่ผเู ้ ดินทางแทน
▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรื อสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรื อด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
▪ รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรม
ที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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▪ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะชาระค่าทัวร์เป็ นลักษณะเหมาจ่าย
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง
▪ ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน
หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ หากในกรณี ที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่ งอยูน่ อกเหนือจากการควบคุมทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
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▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
▪ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณี กระเป๋ าเดินทางของท่านเกิดความชารุ ด หรื อสูญหาย ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
ในระหว่างการเดินทาง
การเดินทางเป็ นครอบครัว
▪ หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ น
หมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
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