
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
22:30 น. ทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว ROW T 

เคาน์เตอร์สายการบินEmirates (EK) ประตูทางเขา้ท่ี 9 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ คอยให้การตอ้นรับ 
ตรวจเอกสาร และสัมภาระ  

 
 
 
 
 
01:10 น.      ออกเดินทางโดยสายการบินEmirates เท่ียวบินท่ี EK 385 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.55 ช.ม.) 
05:00 น.       เดินทางถึงท่าอากาสยานนานาชาติดูไบ ประเทศดูไบ (แวะเปล่ียนเคร่ือง)     
07:25 น.        มุ่งหนา้สู่ประเทศอาร์เมเนีย โดยสายการบิน Fly Dubai เท่ียวบิน EK 2206      
   
 

10:55 น. น าท่านเยีย่มกรุงเยเรวาน (YEREVAN) บางคร้ังก็เรียกวา่ เอเรวาน (Erevan) ซ่ึงช่ือเดิมคือ เอเรบูนี     
  (และ เอรีวาน เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

อาร์เมเนีย ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าฮราซดาน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานยงั
เป็นเมืองเก่าแก่ทางดา้นวฒันธรรมแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงกรุงเยเรวาน
ยงัถือเป็นหวัใจของเครือข่ายทางรถไฟและเป็นศูนยก์ลางการคา้หลกั
ของสินคา้เกษตรกรรมของประเทศ นอกจากน้ีโรงงานอุตสาหกรรม
ในเมืองน้ียงัผลิตโลหะ เคร่ืองมือจกัรกล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และเคมีภณัฑ ์ส่ิงทอ และผลิตภณัฑส์ าหรับโภชนาการต่างๆ 

DAY 1   : ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ                               
 

เดินทางข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลา  (GMT+4) 

DAY 2   : ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เปลีย่นเคร่ือง)  -                                
                สนามบินนานาชาติซวาร์ทนอนส์ –ประเทศอาร์เมเนีย -  กรุงเยเรวาน - วหิารซวาร์ทน๊อทส์ -           
                Victory Park – คาสเคดคอมเพลก็ซ์ - อาคารโอเปราเฮาส์ นอร์เทิร์นอเวนิว -  จัตุรัสกลางเมือง –      
                 โรงงานบร่ันดีอารารัต – ช้อปป้ิงของฝาก  (-/L/D) 



 

  น าท่านเยี่ยมชม  วิหารซวาร์ทน๊อทส์ ซ่ึงในอดีตนบัไดว้า่เป็นวิหารท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุด เป็นวิหารท่ีถูก
สร้างข้ึนในราวปีค.ศ.641-653 ท่ีอยูใ่นช่วงของจกัรวรรดิไบแซนไทน์  
ท่ีมีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งน้ี และต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรับมุสลิม ซ่ึงทุก
วนัน้ีสถานท่ีโบราณแห่งน้ีกลายเป็นส่ิงก่อสร้างปรักหกัพงัไปแลว้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารพืน้เมือง  (ม้ือที ่1)  
บ่าย น าท่านแวะเยี่ยมชม  Victory Park และ Mother Armenia monument  สวนสาธารณะท่ีก่อสร้างข้ึน

ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1930 โดยเป็น "สวนสาธารณะในเมืองอาหรับ" ภายในกรอบการพฒันาของ
ย่านนอร์อาหรับกีร์ทางเหนือของเยเรวาน เมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์เมเนีย 
หลงัจากมหาสงครามแห่งความรักชาติจบลง ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "สวนแห่งชยัชนะ" เพื่อร าลึกถึงชยัชนะ
ของสหภาพโซเวยีตเหนือนาซีเยอรมนีท่ีแนวรบดา้นตะวนัออกของสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
น าท่านเดินเยี่ยมชม คาสเคดคอมเพล็กซ์ (Cascade Complex) ท่ีมีสวนประติมากรรมและศูนยศิ์ลปะ 
Cafesjian เป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะในเยเรวาน ซ่ึงเป็นบนัไดขนาดใหญ่ท่ีมีน ้ าพุสลบัซบัซ้อน ซ่ึงทอดข้ึน
จากสวนถนนทามนัยนั  
จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม อาคารโอเปราเฮาส์ นอร์เทิร์นอเวนิว (Opera House, Northern Avenue) และ  
จัตุรัสกลางเมือง (Republic Square)  เป็นสถานท่ีตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกนักบัศูนยก์ลางของเมือง ซ่ึง
คนพื้นเมืองจะเรียกท่ีน่ีว่าเป็น ส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ ถูกสร้างข้ึนดว้ยหินสีชมพูของอาร์เมเนียภายใน
เวลาหน่ึงปี ไดก้ลายเป็นเขตท่ีไดมี้การพฒันามากท่ีสุดของเมืองเยเรวาน ซ่ึงเม่ือมีการเปรียบเทียบกบั
เขตอ่ืนๆ และยงัได้กลายเป็นศูนย์กลางการบริหารงานของชาติอีกด้วย รวมถึงสถานท่ีพักของ
ประธานาธิบดี ศูนย์รวมการบริหารของกระทรวงต่างๆ แห่งชาติ ธนาคารของชาติ  และยงัเป็น
ศูนยก์ลางการป้องกนัภยัอีกดว้ย  
 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Art_museum
https://en.wikipedia.org/wiki/Yerevan


 

จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม  โรงงานบร่ันดีอารารัต (“Ararat" 
Brandy Factory) ซ่ึงเป็นโรงงานชั้นน าและมีช่ือเสียงท่ี
เป็นแหล่งผลิตเหลา้ไวน์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 ท่ีไดใ้ชอ้งุ่นพนัธ์ุ
ดีท่ีสุดและน ้าแร่อนัมีช่ือเสียงของอาร์เมเนีย 
น าท่านช้อปป้ิง ณ  ตลาดพาค ชูคา (Pak Shuka Market ) 
ตลาดแห่งน้ีถูกสร้างตกแต่งให้มีความสวยงามในรูปแบบ
ศิลปะของอาร์เมเนียน ซ่ึงทางเขา้สู่ตลาดแห่งน้ีมีทางเขา้ท่ี
ถูกตกแต่งด้วยความวิจิตพิสดารของเหล็กท่ีท าเป็นศิลปะ
รูปคร่ึงวงกลมด้วยโครงร่างท่ีเขา้กนัจนท าให้เป็นเสมือน
งานช้ินเอกของสถานท่ีน้ี จะท าให้ท่านได้มีความรู้สึกว่า
เหมือนอยู่ในโลกอีกใบหน่ึง อีกทั้งยงัถือได้ว่าเป็นตลาด
ผลไมท่ี้มีช่ือเสียง ให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือผลไมท้ั้งแบบ
แห้งส าหรับเป็นของฝากและแบบสดส าหรับรับประทาน 
รวมไปถึงขนมหวานแบบดั้งเดิม  
และน าท่านไปยงั Vernissage  market  เป็นตลาดท่ีเปิดโล่งขนาดใหญ่ในเยเรวาน ภายในตลาดส่วน
ใหญ่มีคอลเล็กชัน่งานศิลปะแบบดั้งเดิมของชาวอาร์เมเนียประเภทต่างๆท่ีท่านสามารถชอ้ปป้ิงซ้ือของ
ฝากไดอ้ยา่งหลากหลาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารพืน้เมือง  (มื้อที ่2 )  
พกัที ่  Ani Grand hotel โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเท่าเทยีบ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yerevan


 

 
 

 
06:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่3 )    
เช้า น าทุกท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเอคมิอัดซิน (ECHMIADZIN) ซ่ึงอยู่ห่างจากเยเรวานประมาณ 30 

กม. ทางดา้นตะวนัตก ในอดีตเป็นเมืองท่ีส าคญัของชาวอาร์เมเนียนท่ีมีความศรัทธาในเร่ืองทางดา้นการ
ศาสนาและยงันบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ถูกสร้างข้ึนโดยนกับุญเกรกอร่ี ในปีค.ศ.303 เมืองน้ี
มีความส าคญัเพราะมีสถานท่ีทั้งสองแห่งท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000  
จากนั้นให้ทุกท่านไดเ้ยี่ยมชมความสวยงามของ วิหารเอคมิอัดซิน (Main Cathedral of Echmiadzin) 
ซ่ึงแต่เดิมนั้นเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของโบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งพระแม่เจา้ (Holy Mother of God Church) 
เป็นโบสถ์ท่ีถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 4 และไดช่ื้อวา่เป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก และเยี่ยมชม 
Treasury museum  

และน าท่านเยี่ยมชม วัดคอวิราพ (Khor Virap Monastery) วดัท่ีตั้ งใกล้ชายแดนติดกับตุรกีห่าง

ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นพระอารามทางศาสนาคริสต ์โดยมีเร่ืองราวท่ีถูกเล่าสืบกนัต่อมาวา่ นกับุญเก

รกอรีถูกขงัคร้ังแรกท่ีน่ีประมาณ 14 ปี โดยกษตัริยT์iridates ท่ีสามของอาร์เมเนีย นกับุญเกรกอรีต่อมา

ได้กลายเป็นท่ีปรึกษาทางศาสนาของกษตัริย์ และพวกเขาเป็นผูน้ ากิจกรรมการเผยแผ่ศาสนาใน

ประเทศ ซ่ึงในปีท่ี 301 อาร์เมเนียเป็นประเทศแรกในโลกท่ีจะไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นประเทศท่ีนบัถือ

ศาสนาคริสตแ์ละโบสถห์ลงัหน่ึงสร้างข้ึนในปี 642  

 

DAY 3   : กรุงเยเรวาน – เมืองเอคมิอดัซิน  - วหิารเอคมิอดัซิน -  วดัคอวริาพ – เมืองวายอทส์ซอร์ –  
                  Noravank Monastery  – ชมและชิมเหล้าองุ่น โรงกลัน่เหล้าองุ่นในท้องถิ่น (B/L/D) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_the_Illuminator
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_the_Illuminator
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiridates_III_of_Armenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Proselytizing
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_nation


 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารพืน้เมือง  (มื้อที ่4)  
    เดินทางมุ่งสู่เมืองวายอทส์ซอร์ (Vayots Dzor) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีปลูกไวน์ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานท่ีสุดของ

อาร์เมเนีย  จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม อารามนอ

ราแวงค์ (Noravank Monastery) ถูกก่อตั้งข้ึน

ในปี 1205 โดย Bisshop Hovhannes และเป็น

ผลง าน ช้ิน สุดท้า ยของปรมาจ าย ร์ ด้ า น

ประติมากรรมและสถาปิก คือ Momik (ศพ

ของท่านถูก ฝ่ังไว้ท่ีอารามแห่ง น้ี)  ตลอด

ช่วงเวลายุคประวติัศาสตร์ อารามแห่งน้ีรอด

พน้จากการโจมตีของชาวมองโกลและราชวงศติ์มูริด รวมไปถึงภยัทางธรรมชาติอยา่งแผน่ดินไหวคร้ัง

ใหญ่ในปี ค.ศ. 1340 และอารามแห่งน้ีก็ไดข้ึ้นเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโกอีกดว้ย 

เยน็       น าท่านแวะเยีย่มชมและชิมเหล้าองุ่น โรงกลัน่เหล้าองุ่นในท้องถิ่น (Old Bridge winery)  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารพืน้เมือง  (มื้อที ่5)  
พกัที ่  Ani Grand hotel โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเท่าเทยีบ 
 

 

 

 

 

 

06:00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่6 )   
เช้า  น าทุกท่านเข้าเยี่ยมชม วิหารเก๊กฮาร์ด (Geghard Monastery) 

ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความสวยงามของ  อาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหาร
ท่ีสร้างอยูท่่ามกลางเทือกเขาท่ีสวยงาม และยงัมีส่วนท่ีสร้างโดย
การตดัหินเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ย ตวัอาคารของวิหารเกกฮาร์ดน้ี

DAY 4   :  เมืองเยเรวานวหิารเก๊กฮาร์ด – วหิารการ์นี - Symphony of the Stones -       
     พเิศษ! ลิม้รสขนมปังต้นต าหรับฉบับชาวอาร์เมเนีย - Sevanavank Monastery -   
     Fioletovo Village – เมืองดิลจีาน  (B/L/D) 

 



 

ถูกสร้างข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13 ใหท้่านชมส่วนของหอ้งโถงของตวัโบสถท่ี์มีการตดัหินสร้าง
เป็นโดมแกะสลกัอย่างสวยงาม ท่ีถูกตกแต่งดว้ยความศรัทธาในศาสนาคริสต์อย่างเต็มเป่ียม วิหารท่ี
สร้างโดยการตดัหินใหก้ลายเป็นหอ้งโถง และไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.2000  

     น าท่านเดินทางมุ่งสู่ วิหารการ์นี (Garni Temple) ซ่ึงในอดีตเม่ือประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บริเวณน้ีเคย
เป็นพระราชวงัฤดูร้อนของกษตัริยอ์าร์เมเนีย ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมีหลงเหลืออยู ่ซากห้องสรงน ้ า (Royal 
Bath House) และอาคารรูปทรงกรีกท่ีถูกสร้างข้ึนช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 โดย กษตัริยอ์าร์เมเนียในสมยั
นั้น ดา้นขา้งของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอโบสถ์คริสต์ท่ีสร้างข้ึนเม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู่ 
ต่อมาวิหารแห่งน้ีถูกท าลายดว้ยแผ่นดินไหวเม่ือปี ค.ศ.1679 ส าหรับอาคารท่ีเห็นอยู่น้ี เพิ่งมาประกอบ
ใหม่ในสมยัสหภาพโซเวียต เม่ือปี ค.ศ.1974 น้ีเอง โดยใชเ้ศษซากปรักหกัพงัของเก่าผสมกบัของใหม่ 
จึงท าให้สมบูรณ์อย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั ถึงแมว้่าวิหารการ์นี จะถูกสร้างแบบกรีก แต่ลวดลายบนตวั
อาคารก็สร้างดว้ยศิลปะแบบอาร์เมเนีย ท่ีไม่สามารถหาไดใ้นวหิารกรีกทัว่ไป 
น าท่านขึน้รถท้องถิ่น เดินทางผ่านหุบเขา Garni Gorge  เพือ่ไปเยีย่มชม Symphony of the Stones สอง
ขา้งทางของหุบเขามีก าแพงหินของเสาหินบะซอลตท่ี์ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีแกะสลกัไวโ้ดยแม่น ้า 
Goght. ส่วนน้ีของ Garni Gorge มกัเรียกกนัวา่ "Symphony of the Stones" 

เทีย่ง        รับประทานอาหารเทีย่ง ณ Garni village house (ม้ือที7่ ) 
      พเิศษ! ลิม้รสขนมปังต้นต าหรับฉบับชาวอาร์เมเนีย “ lavash” 

บ่าย  น าท่านเดินทางเยีย่มชม Sevanavank Monastery เป็นวดัท่ีซบัซอ้นตั้งอยูบ่นคาบสมุทรท่ีชายฝ่ังทาง    

ตะวนัตกเฉียงเหนือของทะเลสาบเซวาน ถูกสร้างข้ึนท่ีชายฝ่ังดา้นใตข้องเกาะเล็กๆ หลงัจากการระบาย

น ้าเทียมของทะเลสาบ เซวาน ซ่ึงเร่ิมข้ึนในยคุของโจเซฟ สตาลินระดบัน ้าลดลงประมาณ 20 เมตร และ

เกาะกลายเป็นคาบสมุทร 

 

 

 

 

 

 น 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basalt
https://en.wikipedia.org/wiki/Basalt
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Goght_River&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Goght_River&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Sevan_Island
https://en.wikipedia.org/wiki/Sevan_Island
https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Sevan
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stalin
https://en.wikipedia.org/wiki/Peninsula


 

น าท่านเดินทางไปยงัหมู่บ้านฟิโอเลโตโว (Fioletovo Village) ซ่ึงเป็นบา้นของชนกลุ่มนอ้ยชาวรัสเซียท่ี
เรียกวา่ “Molokans” ซ่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ียงัคงวิถีชีวิตและวฒัธรรมแบบดั้งเดิมเอาไวใ้ห้ท่านไดส้ัมผสั 
การลิม้รส pirozhkis (พาย) แสนอร่อยกับกะหล ่าปลีและมันฝร่ังและชาจาก samovar ไดเ้ต็มอ่ิมไปกบั
ความงดงามท่ียงัคงอยูม่าอยา่งยาวนาน 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่8) 
ทีพ่กั           Best Western Paradise Dilijan hotel โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

 

 
06:00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่9 )   
เช้า น าท่านเดินชมบรรยากาศ บริเวณศูนย์กลางประวัติศาสาตร์แห่งเมืองดิลีจาน (Dilijan’s Historic 

Center) ท่ี จะไดเ้ห็นและสัมผสักล่ินอายของชาวเมืองดิลีจาน หน่ึงในเมืองของประเทศอาร์เมเนีย บน
ถนน Sharambeyan ถนนในใจกลางเมืองไดรั้บการรักษาและการบ ารุงรักษาเป็นหวัใจของเมืองเก่าแห่ง
น้ีใหค้งอยู ่ซ่ึงเป็นเมืองน้ีก็ยงัถือไดว้า่ศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัทาวสุท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือของ
ทะเลสาบฯ เป็นเมืองหน่ึงท่ีมีความส าคญัทางดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงจะมีรีสอร์ทท่ีพกัหลายแห่ง เมืองน้ี
ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าอกัสเทฟท่ีมีความยาวประมาณ 20 กม. ท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,500 เมตร 
บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติท่ีสดช่ืนและหนาแน่นเต็มไปดว้ยป่าเขาท่ีเขียวชอุ่มสถานท่ีแห่งน้ี
จึงไดช่ื้อวา่ “สวติเซอร์แลนดน์อ้ยแห่งอาร์เมเนีย” (Little Switzerland of Armenia) 
น าท่านเยี่ยมชม Haghartsin Monastery ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมยุคกลางของอาร์เมเนียท่ี
มหัศจรรย ์อารามแห่งน้ีค่อยๆ สร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10 ถึง 13 เน่ืองจากการจู่โจมของศตัรูจ านวน
มาก เช่นเดียวกบัแผน่ดินไหว โครงสร้างวดัและโบสถ์
จึงถูกท าลายและฟ้ืนฟูซ ้ าแล้วซ ้ าเล่า เป็นท่ีทราบกัน
เพียงว่าอาราม Haghartsin มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 12 ถึงศตวรรษท่ี 13 ในเวลาน้ีอารามใน
แหล่งประวติัศาสตร์ต่าง ๆ ถูกกล่าวถึงวา่เป็นหน่ึงใน
ศูนยว์ิทยาศาสตร์และวฒันธรรมท่ีส าคญัและส าคญั
ท่ีสุดของยุคกลางอาร์เมเนียแสดงถึงความกลมกลืน
อนัน่าท่ึงของสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ 

 

DAY 5  :  เมืองดิลจีาน – ศูนย์กลางประวตัิศาสาตร์แห่งเมืองดิลจีาน – Haghartsin Monastery                  
ข้ามเขตชายแดนบากราทาเชน – เมืองทบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย  (B/L/D) 
 



 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารพืน้เมือง (มื้อที1่0 ) 
บ่าย  น าท่านเดินทางข้ามเขตชายแดนบากราทาเชน ระหว่างประเทศอาร์เมเนีย-จอร์เจีย (เอกสารทีต้่อง   

แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือข้ามเขตแดน  1) Passport  2)RT-PCR test  3)Vaccine certificate ) **ทุกท่าน

ตอ้งลงจากรถ เพื่อมาผา่นด่านและตรวจเอกสารขาออกจากอาร์เมเนีย เพื่อเขา้ประเทศจอร์เจีย โดยทุก

ท่านตอ้งน ากระเป๋าเดินทางและส่ิงของทุกอยา่งลงจากรถ เพราะตอ้งน าผา่นการ X-ray หลงัจากผา่นด่าน

การตรวจเอกสารคนเขา้เมืองแลว้) จากนั้นน าทุกท่านออกเดินทางไปยงั กรุงทบิลิซี (TBILISI) ท่ีอยูห่่าง

ประมาณ 80 กม.** 

 จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม ถนนคนเดินเมืองเก่าทบิลิซิ  เมืองทบิลิซีหรือเมืองท่ีมีความหมายวา่ความร้อน, 
ความอบอุ่นนั้นมีการเล่าว่า สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 4 กษตัริยว์าคตงั จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) 
แห่งประเทศจอร์เจีย ไดพ้บเจอเมืองน้ีโดยบงัเอิญจากเหตุท่ีพระองคเ์สด็จล่าสัตวพ์ร้อมอินทรียคู์่ใจ โดย
ในวนันั้นพระองคส์ามารถล่าไก่ฟ้าได ้และไก่ฟ้าตวันั้นไดต้กลงมาตายในบริเวณท่ีมีบ่อน ้าพุร้อนอยู่เป็น
จ านวนมาก พระองค์เห็นแลว้รู้สึกประทบัใจในสถานท่ีแห่งนั้นเป็นพิเศษจึงได้สร้างเป็นเมืองข้ึนมา 
จนกระทัง่เม่ือพระโอรสของพระองค์ไดเ้สด็จข้ึนครองราชย ์ก็ไดท้รงยา้ยเมืองหลวงจากเมืองมิชเคตา 
(Mtskheta) ท่ีอยูห่่างออกไปประมาณ 25 กิโลเมตรมาอยูท่ี่เมืองทบิลิซี 

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ the Asian restaurant (ม้ือที ่11) 
ทีพ่กั            LM Club or Alphabet hotel หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

06:00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่12 )   
เช้า น าท่านเดินทางไปยงัเส้นทางเทือกเขาคอเคซัส น าท่านแวะชม เมืองเก่า Mzkheta และเดินทางเยี่ยมชม 

อารามจอร์เจีย ออร์โธดอกซ์สมยัศตวรรษท่ี 6  ทางตะวนัออกของจอร์เจีย  ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดย UNESCO  ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเป็นคริสตจักรจอร์เจียตอนต้นในยุคกลางท่ีคงสภาพ
สถาปัตยกรรมมาจนถึงปัจจุบนัแทบไม่เปล่ียนแปลง  จากนั้นน าท่านเยีย่มชม Svetitskhoveli Cathedral 
เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออร์ เป็นท่ียอมรับโดยยูเนสโกเป็นมรดกโลก ขณะน้ีเป็นอาคารโบสถ์ใหญ่เป็น
อนัดบัสองในจอร์เจีย เป็นท่ีรู้จกัใน  ฐานะสถานท่ีฝังศพของเส้ือคลุมของพระคริสตท่ี์อา้งวา่เป็นหน่ึงใน
โบสถ์หลกัของจอร์เจียออร์โธดอกซ์ ซ่ึงโครงสร้างแบบของโบสถ์นั้นจะเป็นแบบไขวใ้นจตุัรัส โดย
สถาปนิกชาวจอร์เจียยุคกลาง Arsukisdze และท่ีพลาดไม่ไดคื้อ Ananuri castle ปราสาทริมแม่น ้ าเป็น
สถานท่ีก่อสร้างอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยูริ่มแม่น ้าอรักว ีท่ีตั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 
กม.ซ่ึงถูกสร้าง ข้ึนให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ์ 2 หลงัท่ีถูกสร้างไดอ้ยา่ง
งดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท  าให้เห็นภาพทิวทศัน์อนัสวยงามของเบ้ืองล่างและ
อ่างเก็บน ้ าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเข่ือนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรับน าน ้ าท่ีเก็บไวส่้ง
ต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารพืน้เมือง (มื้อที1่3 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 6   :  เมืองเก่า Mzkheta - Svetitskhoveli Cathedral - Ananuri castle –  
                 ขึน้รถจิ๊บ ตะลอนทวัร์ เยีย่มชม Gergeti Trinity Church   (B/L/D) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgian_Orthodox_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_site
https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
https://en.wikipedia.org/wiki/Seamless_robe_of_Jesus
https://en.wikipedia.org/wiki/Christ
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgian_Orthodox_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-in-square


 

 
 
 
 
บ่าย น าท่านขึ้นรถจ๊ิบ เพ่ือเดินทางต่อไปยัง Gergeti Trinity Church โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัสแห่ง

จอร์เจีย ถือเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ส าคญัของประเทศจอร์เจีย ท่ีน่ีสร้างดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่มีอายุ
เก่าแก่อายุกว่า 600 กว่าปีท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกตั้งอยู่บน
เขาคสัเบกีนอกเหนือจากความส าคญัในฐานะศาสนสถานแลว้ โบสถ์เกอร์เกต้ียงัท าหนา้ท่ีเป็นสถานท่ี
หลบภยัอีกด้วย ตลอดประวติัศาสตร์อนัยาวของจอร์เจียท่ีเต็มไปด้วยการถูกรุกราน โบสถ์แห่งน้ีจะ
กลายเป็นท่ีซ่อนสมบติัล ้าค่าและวตัถุท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ของจอร์เจีย ท่ีมีฉากหลกัเป็นเทือกเขา
คอเคซสั ซ่ึงเป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของทวีปยุโรป โดยมียอดเขาเอลบรูสท่ีมีความสูงกว่า 
5,642 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป ยงัท าหน้าท่ีเป็นปราการ
ธรรมชาติแบ่งพรมแดนระหวา่งทวีปยุโรปและทวีปเอเชียให้ปรากฎเด่นชดัในสังคมโลก จนท าให้เกิด
ปรากฏการณ์กลุ่มประเทศสองทวปีข้ึนมาบนโลกใบน้ีภายใตร่้มเงาของเทือกเขาคอเคซสั ไดแ้ก่ ประเทศ
มหาอ านาจอยา่งรัสเซีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่14) 
ทีพ่กั           Gudauri Inn or similar หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
 

07:00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่15 )   
10:00 น.      เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม  
11:00 น.     น าท่านเดินทางไปยงั โรงงานผลิตไวน์ (Chateau Mukhrani winery) แห่งผลิตไวน์ชั้นดีท่ีมีช่ือเสียง

มากท่ีสุดในประเทศจอร์เจีย เปิดประสบการณใหม่ส าหรับผูท่ี้หลงใหลในการด่ืมไวน ์เคร่ืองด่ืมชั้นยอด
ท่ีมีทั้งความหอมและความหวาน ท่ีใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต อีกทั้งยงัไดล้ิ้มรสไวน์ชั้นดี ชิมพร้อมแชะ
เก็บภาพแห่งความประทบัใจ 

 
 
 

DAY 7   :  โรงงานผลติไวน์   -  เมืองถ า้ Uplistsikhe – กาล่าดินเนอร์ (B/L/D) 
 

https://www.rakyimtour.com/search-tour/?q=Georgia


 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ  Chateau Mukhrani  (ม้ือที1่6 )  
บ่าย น าท่านเยี่ยมชม เมืองถ า้ Uplistsikhe เมืองท่ีถูกตดัเป็นภูเขาท่ีราบเรียบตรงแต่ลาดเอียงเล็กน้อย ก าแพง

ดา้นตะวนัตกเกือบตรงลงไปท่ีแม่น ้ า การป้องกนัภายนอกของเมืองได ้ทางเหนือและตะวนัออก โดยมี

ก าแพงฝังอยู่ภายใน แม่น ้ าปิดทางเขา้เมือง

จากทางใต้ แต่สามารถเขา้ไปในเมืองผ่าน

อุโมงคย์าว 3 เมตรซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งจ่าย

น ้ า อุโมงคถู์กปิดโดยประตูเหล็กในกรณีท่ีมี

การบุกรุก ถนนสองในสามสายท่ีเข้าใกล้

เมืองไม่ได้รับการคุ้มครอง แต่ถนนสายท่ี

สามซ่ึงมาจากทางเหนือ ถูกตดัดว้ยหิน มีก าแพงสูงถึง 10 เมตร 

ค ่า พเิศษ !!   กาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพืน้เมืองและชิมไวน์ (ม้ือที1่7) 
ทีพ่กั           LM Club or Alphabet hotel หรือเทยีบเท่า 
 

 

07:00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่18 )   
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ เมืองทบิิลซีิ ตามอธัยาศัย 
เช้า อิสระท่องเท่ียวชมเมืองทบิลิซี เมืองหลวงของจอร์เจีย ท่ีซึมซบัไปกบัความงดงามของเมืองแห่งยคุ

โบราณ ใหท้่าไดเ้ก็บภาพแห่งความประทบัใจ และ ชอ้ปป้ิงของฝากตามอธัยาศยั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ เมืองทบิิลซีิ ตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั       LM Club or Alphabet hotel หรือเทยีบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

DAY 8   :  อสิระท่องเทีย่วเมืองทบิลซีิ (Free day) (B/-/-) 
 



 

 

 

07:00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่19 )   
เช้า  น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์ชาติพนัธ์ุวิทยาเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งในทบิลิซิจอร์เจียซ่ึงแสดงตวัอยา่ง

ของสถาปัตยกรรมพื้นบ้านและงานฝีมือจากภูมิภาคต่างๆของประเทศ พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีตั้ งช่ือตาม 
Giorgi Chitaia นกัชาติพนัธ์ุวทิยาชาวจอร์เจียผูก่้อตั้งพิพิธภณัฑเ์ม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2509 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหารพืน้เมือง (มื้อที2่0 ) 
16:50 น.  เดินทางกลบัมุ่งสู่ สนามบินนานาชาติดูไบ โดยสายการบินFly Dubai เท่ียวบินท่ี EK 2201 
20:05 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินานาชาติดูไบ (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 
03:00 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินEmirates เท่ียวบินท่ี EK 378 (ใชเ้วลาบินประมาณ 09.00 ช.ม.) 
12:05 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานภูเกต็ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ  
 

 

 

 

 

รายการ อตัราคา่บรกิาร 

ผ ูใ้หญ่ 59,900.- 

เด็ก อายตุ ่ากว่า 6 ปี (ราคาปกติ) 59,900.- 

พกัเด่ียว จ่ายเพ่ิม 5,500.- 

 

 

DAY  9   : เมืองทบิลซีิ - open air ethnographic museum – สนามบินนานาชาติทบิิลซีิ –           
                        ท่าอากาศยานภูเกต็ (B/L/-) 
 

อตัราคา่บรกิาร 



 

 

 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ระบุวนัเดินทางไป - กลบัพร้อมคณะ 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 7 คืน พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัห้อง

เด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 25 กก. จ  ากดัท่านละ 1 ใบ เท่านั้น 

 ค่ารถรับ - ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

× ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของ

คนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุ

งาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ี

เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

× ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนด 25 กก. 

× ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในบริการท่ีท่านไดรั้บ 

× ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR Test Covid-19 

อตัราค่าบริการรวม 

อตัราค่าบริการไม่รวม 



 

× ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการกกัตัวทุกกรณ ีเม่ือท่านเดินทางกลบัมาประเทศไทย 

× ไม่รวมประกันสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล เน่ืองจากเจ็บป่วยจากการติดเช้ือ Covid-19 ทุกกรณี (ถ้าท่าน

สนใจซ้ือประกนัสุขภาพเพิม่เติมต ติดต่อเจ้าหน้าทีไ่ด้เลยค่ะ) 

 

 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วนัท าการหรือก่อนหน้าน้ัน โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมล์รายช่ือ

และหน้าหนังสือเดินทางเพ่ือยนัการจองทีน่ั่ง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 

 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นน้ันบริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไ ด้

ยอมรับในเง่ือนไขการให้บริการทีไ่ด้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนีแ้ล้ว 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 20 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าทวัร์ 70% 

 ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 

 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าอนุมัติ หาก

ยกเลกิการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 



 

กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือน

การเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 โปรแกรมทวัร์นีจ้ะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจ านวนผู้เดินทาง ข้ันต ่า 10 ท่าน รวมในคณะตามทีก่ าหนด

ไว้เท่าน้ัน หากมีจ านวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือ

ปรับเปลีย่นก าหนดการเดินทาง ในกรณทีีม่ีผู้เดินทาง 10 - 14 ท่าน ต้องเพิม่เงินท่านละ 2,000 บาท, กรณทีีม่ี

ผู้เดินทาง 15 - 19 ท่านต้องเพิม่เงินท่านละ 1,000 บาท 

 ในกรณทีีท่างประเทศจอร์เจีย หรือ ประเทศ อาร์เมเนีย ส่ังให้มีการระงับการให้วซ่ีาา ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการเพิม่เติมตามค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง เพ่ือด าเนินการขอวี

ซ่าโดยตรงกบัทางศูนย์รับย่ืนวซ่ีา 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่าน้ัน อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติ

ส้ินสุดสมบูรณ์ 

รายละเอยีดเพิม่เติม 



 

 บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ ข้อจ ากดัด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจริง ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะยดึถือ

และค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

 รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 

เท่าน้ัน 

 อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าประกันภัยสายการบิน 

ค่าธรรมเนียมน า้มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วันที่คณะ

จะเดินทาง 

 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่

สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ 

 ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กับบริษัทฯ 

ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังน้ันหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ

ตามรายการทีร่ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ

บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่

จะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

 บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่าน้ัน การเดินทางของผู้เดินทางด้วย

วัตถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี 

การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิด

ศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระท าดังกล่าว

ทั้งส้ิน 



 

 หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ 

กต็าม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรับผดิชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่

จะไม่รับผดิชอบคืนเงินทั้งหมด 

 ผู้เดินทางต้องใช้วจิารณญาณส่วนตัวและรับผดิชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ ในระหว่าง

การเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจใน

สินค้าทีผู้่เดินทางได้ซ้ือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี ้

 ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัท

ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการ

เดินทางท่องเทีย่ว อนัมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมา

จากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการ

เรียกร้องค่าชดใช้ให้กบัผู้เดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของ

สายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ

สูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจ

ของผู้เดินทาง ทีเ่กีย่วข้องกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิีและพฤติกรรม

ของประชาชนในประเทศทีเ่ดินทางไป 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 



 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน ,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่

ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัท ฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพ่ือท่องเทีย่วเท่าน้ัน 

 ในแต่ละภูมิภาคของประเทศจอร์เจียมีอาหารยอดนิยมที่แตกต่างกนั โดยเฉพาะชีส ซ่ึงชีสแต่ละท้องถิ่นกจ็ะ

มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ อาหารไม่ได้แค่บ่งบอกวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเท่าน้ันแต่ยังบ่งบอกถึงนิสัยใจคอของ

ผู้คนอกีด้วย 

 


