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11 วนั กาตาร์ อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 

(เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส) 

 

 

***โปรโมช่ัน...สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว *** 

พฤษภาคม – ตุลาคม 2565 

99,900 บาท  

กาตาร์ - บากู – โกบัสตาน – แหลมแอบเชรอน – ภูเขาโคลน – ทบิลซ่ีิ – สเตพ้านท์สมนิด้า – คาซเบก ิ มิทสเคต้า  – 
กอรี อพัลสิต์ซิเคห์ – ซาดาโคล – ฮักห์พาท – ทะเลสาบเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเซวาน – เยเรวาน – กอร์วริาบ  

 
 

23 พ.ค.-2 มิ.ย. / 18-28 มิ.ย. / 11-21 ส.ค./ 16-26 ก.ย. / 12-22 ต.ค. / 21-31 ต.ค. 2565 
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11 วนั กาตาร์ อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 
 

วันแรก กรุงเทพฯ - กาคาร์ 
06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินกาตาร์ แอร์เวยส์ แถว Q (Row Q) ประตูทางเขา้

ท่ี   8-9 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
08.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบิน QR831 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชม) 

สายการบินฯ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงโดฮา  
12.00 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา (DOH) แวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน QR353 (กระเป๋าเชคทรู) 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชมหมู่บา้นวฒันธรรม Katara  ค  าว่า Katara เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า กาตาร์ หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นสถานท่ี

รวบรวมการด าเนินงานดา้นวฒันธรรมท่ีส าคญัของกาตาร์และโลกอาหรับ ภายในหมู่บา้นประกอบดว้ย โรงละคร
กลางแจง้ขนาดใหญ่ โรงดนตรีออร์เคสตรา สมาคมและชมรมศิลปะต่าง ๆ ร้านอาหารนานาชาติ ตลาดทอ้งถ่ิน
จ าลอง และชายหาดส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ หมู่บา้นแห่งน้ียงัใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานและนิทรรศการทางศิลปะและ
วฒันธรรมตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านไดช้มความสวยงามและประวติัศาสตร์ความเป็นมาของกาตาร์ ไดเ้วลาน าท่าน
เขา้ชมมสัยิด Imam Muhammad ibn Abd Al Wahhab เป็นมสัยิดประจ าชาติกาตาร์ และเป็นมสัยิดท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในกาตาร์ ตั้งข้ึนเม่ือปี 2554 อยู่บนพ้ืนท่ี 175,164 ตารางเมตร โดยภายในมสัยิดฯ สามารถจุคนได้จ านวน 
12,200 คน และ 30,000 คนหากรวมพ้ืนท่ีโดยรอบมัสยิดฯ รูปแบบของมัสยิด Imam Muhammad ibn Abd Al 
Wahhab เป็นการผสมผสานของวฒันธรรมอาหรับร่วมสมยัซ่ึงเป็น Landmark ส าคญัของกาตาร์ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง
โดฮาในปัจจุบนั น าท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่และความสวยงามของมสัยิดประจ ากรุงกาตาร์ (ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เขา้ชมหากมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงนกัท่องเท่ียวตอ้งเคารพกฎเกณฑใ์นการเขา้ชม) 

 
 

17.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสนามบิน 
20.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินโดฮา (DOH) สู่สนามบินเฮดา อาลีเยฟ (GYD) โดยเท่ียวบิน QR353 (ใชเ้วลาบินประมาณ 

3 ชัว่โมง) สายการบินฯ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงโดฮา 
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00.05 น. เดินทางถึงสนามบินบาก ูประเทศอาเซอร์ไบจาน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  SAPPHIRE INN / OR WINTER PARK HOTEL **** หรือเทียบเท่า (พกัคืนที่ 1) 

 

วันที่สอง โดฮา – บากู – โกบัสตาน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
10.00 น. น าท่านเท่ียวชม เมืองบากู (Baku) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้ งอยู่ชายฝ่ังทางใต้ของ

คาบสมุทรเล็ก ๆ ท่ียื่นออกไปในทะเลแคสเปียนช่ืออบัชิรอน (Abseron) ประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 3 ส่วน คือ ยา่นเมืองเก่า 
(อิตแชรีแชแฮร์) ตวัเมืองปัจจุบนั และตวัเมืองท่ีสร้างข้ึนในสมยัโซเวียต จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Icheri Shekher 
หรือ Inner Town of Baku เมืองน้ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงเป็นเมืองท่ีถูกสร้างข้ึนโดยมีก าแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก าแพง
จะมีการสร้างเป็นป้อมหอคอยซ่ึงมีทั้งหมด 25 แห่งและมีประตูทางเขา้ออกถึง 5 แห่ง น า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชม พระราชวงัแห่งราชวงศเ์ชอร์วาน (Palace of Shirvansshakh’) สถานท่ีพ านกัของกษตัริยแ์ห่งราชวงศชี์วาน

ผูซ่ึ้งครองราชยม์าอยา่งยาวนาน ในช่วงศตวรรษท่ี 14-17 แวะชม คาราวานซาราย (Caravansaray) หรือท่ีพกัแรมของ
กองคาราวานในยคุคา้ขายแห่งเส้นทางสายไหม น าท่านแวะถ่ายรูปกบั หอคอยไมเดน้ (Maiden Tower) หอคอยซ่ึงถือ
วา่เป็นส่วนท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 และถูกลอ้มรอบดว้ยหอ้งอาบน ้าโบราณในยคุอดีต  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  SAPPHIRE INN / OR WINTER PARK HOTEL **** หรือเทียบเท่า (พกัคืนที่ 2) 

 

 
 

วันที่สาม แหลมแอบเชรอน – โกบัสตาน – ภูเขาโคลน – บากู  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเขา้ชม Ateshgah of Baku หรือ Fire Temple of Baku วดัศาสนาฮินดูท่ีรูปทรงคลา้ยปราสาท ตามหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ของชาวเปอร์เซียและชาวอินเดีย มีจารึกบ่งช้ีว่า สถานท่ีแห่งน้ีถูกใช้เป็นสถานท่ีส าหรับบูชา
สักการะตามหลกัความเช่ือทางศาสนาของคนทอ้งถ่ิน  คือ ศาสนาฮินดู ศาสนาซิกซ์  และศาสนาโซโรอสัเตอร์ 
(ศาสนาโบราณของชาวอิหร่าน) สถานท่ีแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนช่วงศตวรรษท่ี 17 และ 18  ไวส้ าหรับประกอบพิธีทาง
ศาสนา แต่ถูกทิ้งให้รกร้างในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 เน่ืองจากการลดลงของประชากรอินเดียในทอ้งท่ีน้ี และเปลว
ไฟนิรันดร์ หรือ Eternal Flame ไดม้อดลงเม่ือ ค.ศ.1969 Fire Temple of Baku ถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกของ
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ประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ.1998 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหลมแอบเชรอน (Absharon Peninsular) ซ่ึงเป็นบริเวฯฉหลมท่ี
ยื่นเขา้ไปในทะเลสาบแคสเป้ียน น าท่านสู่ยูนาร์แดก (Yanar Dag) หรือท่ีแปลได้ในภาษาท้องถ่ินว่า “Burning 
Mountain” เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติไฮโดรคาร์บอนท่ีพวยพุ่งออกมาจากพ้ืนพิภพผ่านชั้นหินทรายข้ึนมาเป็นแหล่ง
ไฟธรรมชาติท่ีสวยงาม ท าใหป้ระเทศอาเซอร์ไบจานถูกขนานนามวา่เป็นดินแดนแห่งอคัคี (Land of Fire) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกบสัตาน (Gobustan) (ระยะทาง 78 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั้งอยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองบากู เป็นบริเวณท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการแกะสลกัภาพบนหินของ
มนุษยท่ี์งดงาม (Rock Petroglyphs) และนอกจากนั้นยงัมีภูเขาโคลนท่ีมีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซ่ึงมีโคลนสีด าพลุ่ง
ข้ึนมาตลอดเวลา (Mud Volcanoes/Mud Domes) ให้ท่านชมความสวยงามของหินภูเขาท่ีมีการแกะสลกัภาพท่ีเป็น
รูปต่างๆ ณ พิพิธภณัฑ์เปิด (Rock Painting Open-air Museum) ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.
2007 เช่น ภาพการล่าสัตว์ รูปคนเต้นร า เรือ หมู่ดาวและสัตว์ต่างๆ  น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาโคลน หรือ Mud 
Volcanoe  (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
อาร์เซอร์ไบจาน และถูกบันทึกลงในกินเนสเวิร์ล (Guinness World Record) เม่ือ 5 ก.ย. 2004 ชมความแปลก
ประหลาดและสวยงามของภูเขาโคลนท่ีมีช่ือเสียง (Mud Domes) ซ่ึงเกิดข้ึนท่ีบริเวณน้ีมีอยูป่ระมาณ 700 แห่ง ภูเขา
ดินโคลนน้ีเกิดจากดินเหลวท่ีอยูใ่ตดิ้น ก๊าซและน ้าท่ีร้อนเม่ือถูกผสมรวมกนั ก็จะมีการพลุ่งข้ึนมาบนพ้ืนดินเป็นรูป
กรวยหรือโดมท่ีสวยงาม ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบาก ู 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  SAPPHIRE INN / OR WINTER PARK HOTEL **** หรือเทียบเท่า (พกัคืนที่ 3) 

 

 
 

วันที่ส่ี บากู – ทบิลซ่ีิ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเชคอิน 
09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินบากู สู่สนามบินทบิลิซ่ี โดยเท่ียวบิน ..... 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
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บ่าย น าท่านเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซ่ี (Old town of Tbilisi)  ซ่ึงมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความ

อ่อนหวานของสีสันอาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นท่ีผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรป           
อาจกล่าวไดว้่า น่ีคือการบรรจบกนัของตะวนัออกและตะวนัตกของประเทศท่ีตั้งอยูร่ะหว่างสองทวีปอยา่งจอร์เจีย 
เกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียท่ีมีเอกลกัษณ์  น าท่านชมโบสถเ์มเตคี (Metekhi Church) โบสถเ์ก่าแก่อายรุาว 800 ปีซ่ึง
สร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตร
ซ่ึงเช่ือมระหว่างตวัเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใชง้านคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหม่
ท่ีสวยงามช้ินหน่ึงซ่ึงพาดผ่านแม่น ้ าคูรา จากนั้นน าท่านนั่งกระเชา้เคเบิ้ลข้ึนชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) 
ป้อมปราการโบราณสมยัยคุศตวรรษท่ี 4 ซ่ึงนกัประวติัศาสตร์ยกยอ่งว่าเป็นป้อมปราการป้อมหน่ึงบนเส้นทางสาย
ไหมท่ีแขง็แกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซ่ีตามอธัยาศยั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั MERCURE TBILISI / EUROPE HOTEL **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 

(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ส าหรับพกัค้างคืนที่คาซเบก ิ1 คืน กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม) 
 

วันที่ห้า  สเตพ้านท์สมินด้า – คาซเบก ิ– 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี ้
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นเส้นทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหาร (Georgian Military Highway) 
ไดถู้กสร้างข้ึนโดยสหภาพโซเวียตในสมยัท่ีจอร์เจียตกอยู่ภายใตก้ารปกครองส าหรับใชเ้ป็นเส้นทางมายงัภูมิภาค
แห่งน้ี และเป็นถนนเส้นทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความยาว
ประมาณ1,100กม.ท่ีเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจียระหว่างทางให้ท่านได้ชมป้อมอนานูรี 
(Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสร้างอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยูริ่มแม่น ้าอรักวี ท่ีตั้งอยูห่่างจากทบิลิซี
ประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสร้างข้ึนให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัท่ีถูกสร้างไดอ้ยา่ง
งดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าให้เห็นภาพทิวทศัน์อนัสวยงามของเบ้ืองล่างและอ่างเก็บน ้ า
ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเข่ือนซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญัส าหรับน าน ้าท่ีเก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อม
กบัผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกิ (Kazbegi) (ระยะทาง 133 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  ซ่ึงเป็นช่ือเมือง

อนัดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นช่ือ สเตพา้นทส์มินดา้ (Stepantsminda) หลงัจากนกับุญในนิกายออร์โธด๊อก 
ช่ือ สเตฟานไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาข้ึนมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเลก็ๆท่ีตั้งอยูต่าม
ริมฝ่ังแม่น ้าเทอร์ก้ีท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่นความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ใน
ฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิท่ีอยูป่านกลาง และในฤดูหนาวมีอากาศเยน็และยาวนาน อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและพกัผอ่น
ในเมืองสกีรีสอร์ทหน้าหนาวตามอธัยาศยั น าท่านสัมผสับรรยากาศในการท่องเท่ียว โดยการนั่ง 4WD  เพื่อชม
โบสถ์เกอร์เกต้ี (Gergeti Trinity Church) ถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีช่ือเรียกกนัว่าทสมินดา ซามีบา 
(Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮรี ท่ี
อยูบ่นเทือกเขาของคาซเบก้ี (การเดินทางข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทาง โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั HOTEL PORTA CAUCASIA KAZBEGI**** หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก คาซเบก ิ– มิทสเคต้า 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  น าท่านชม
อารามจวารี (Jvari Monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิยคุศตวรรษท่ี 6 ซ่ึงชาวจอร์เจียสักการะนบั
ถือบูชาเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถมี์ไมก้างเขนขนาดยกัษซ่ึ์งชาวเมืองกล่าวกนัว่า นกับุญนีโน่แห่งคปัปาโดเกีย (ซ่ึง
ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากของประเทศตุรกี) ไดน้ าไมก้างเขนน้ีเขา้มาพร้อมกบัการเผยแพร่ศาสนา
คริสตเ์ป็นคร้ังแรกในช่วงโบราณกาล อิสระใหท้่านเก็บภาพทิวทศัน์ของเมืองมิทสเคตา้และจุดบรรจบของแม่น ้าคูรา
และแม่น ้ าอะรักวีซ่ึงมีความงดงามเป็นอย่างมาก จากนั้นน าท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Monastery) 
สัญลกัษณ์ของการเปล่ียนความเช่ือมานบัถือศานาคริสต์ซ่ึงกลายมาเป็นศาสนาประจ าชาติเม่ือปี ค.ศ. 337 และเป็น
ส่ิงก่อสร้างยคุโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนในคริสตวรรษท่ี 11 ภายในมีภาพเขียน เฟรสโก ้ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม เมืองมิทสเคตา้ (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียปัจจุบนัเป็นเมืองส าคญัทาง

ศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธด็อกซ์แบบจอร์เจีย โดยรับคริสต์ศาสนาเข้ามาในประเทศเป็นคร้ังแรกช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี 4 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคตา้ให้เป็นมรดกโลก (UNESCO 
World Heritage Site) เม่ือปี ค.ศ.1994 น าท่านเดินทางสู่ โรงไวน์ Iago Wine Cellar หน่ึงในโรงไวน์ท่ีมีช่ือเสียงของ
หมู่บา้น Chardakhi น าท่านชิมหน่ึงในไวน์ทอ้งถ่ินท่ีหมกับ่มดว้ยวิธีการเฉพาะของชาวจอร์เจียนในไหโบราณ ซ่ึง
ชาวจอร์เจียนเรียกว่า Kvevri ไหน้ีมีความจุเร่ิมตน้ตั้งแต่ 20 ลิตรไปจนไหขนาดใหญ่ท่ีจุไดถึ้ง 10,000 ลิตร โดยวิธี
บ่มมีสองวิธีคือขุดหลุมฝังไวใ้ตดิ้นหรือวางไวใ้นระนาบเดียวกบัพ้ืนในโรงบ่มไวน์ วิธีหมกัไวน์แบบโบราณน้ีถูก
บนัทึกไวเ้ป็นมรดกโลกใน UNESCO Intangible Heritage List โดยองค์กรยูเนสโก นอกจากน้ีไวน์ชนิดน้ียงัเป็น
หน่ึงในไวน์แปลกท่ีถูกน าไปขายท่ีโรงแรม The Ritz ในกรุงลอนดอนดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองบิลิซ่ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั MERCURE TBILISI / EUROPE HOTEL **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

 
วันที่เจ็ด กอรี - อพัลสิต์ซิเคห์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) (ระยะทาง 182 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  เป็นเมืองหลวงและ

ศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ให้ท่านไดช้มความสวยงามของเมืองกอ
รี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้งของกองก าลงัท่ีอยู่บนถนนสายส าคญัท่ีเช่ือมกับ
ทางด้านตะวนัออกและด้านตะวนัตก นอกจากนั้นเมืองน้ียงัเป็นเมืองบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมี
ช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผูเ้ป็นนักออกแบบช่ือดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธ
ขา้มทวีปของโซเวียต น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของ
เคร่ืองใชต่้างๆ พร้อมทั้งเร่ืองราวต่างๆของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอพัลิสตซิ์เคห์ (Uplistsikhe) (ระยะทาง 14 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  เป็นบริเวณ
ถ ้ าท่ีถูกท าข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมต้นราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อนคริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็น
เส้นทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือแถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไป
ยงัด้านตะวนัตก ท าให้เกิดการพฒันาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เป็นเมืองหน่ึงท่ีเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ ไดถู้กสร้างข้ึนในราวพนัปีก่อนคริสตกาล   ต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวาง  ชมหมู่บา้นท่ี
ถูกสร้างจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลาง และส่วนเหนือ 
ซ่ึงส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั 
นอกจากนั้นยงัถูกสร้างให้ต่อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงคแ์ละทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลาง
กระจายออกไปยงัส่วนต่างๆ ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้า่บางแห่งจะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็
จะมีเพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่งถึงแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเลก็ๆ ทางดา้นหลงัหรือ
ทางดา้นขา้งอีกดว้ย ซ่ึงบางท่ีอาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีดา้นบนของสถานท่ี
แห่งน้ีไดถู้กสร้างเป็นยอดโดมดว้ยหินและก่ออิฐ ซ่ึงต่อมานกัโบราณคดีไดค้น้พบส่ิงต่างๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ือง
ทองเคร่ืองเงินและอญัมณีต่างๆ และยงัมีเคร่ืองเซรามิคส์และการแกะสลกัท่ีสวยงาม ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ เหล่าน้ีไดถู้ก
น าไปไวท่ี้ในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี  ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซ่ี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั MERCURE TBILISI / EUROPE HOTEL **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 

 

วันที่แปด ซาดาโคล – ฮักห์พาท – เซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเซวาน – เยราวาน     
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) (ระยะทาง 73 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)ท่ีอยูท่างดา้นใต ้

ซ่ึงเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยูติ่ดกบัอาร์เมเนีย และยงัตั้งอยู่ใกลก้บัประเทศอาร์เซอร์ไบจาน ตลอดเส้นทาง ท่านจะได้
ชมวิวทิวทศัน์และธรรมชาติอนัสวยของเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ท่ีอยูร่ะหว่างอาร์เมเนียและอาร์เซอร์ไบจาน น าท่าน
ผ่านด่านเมืองซาดาโคล และขา้มพรมแดนโดยมีเมืองอะลาเวอดี (Alaverdi) ท่ีเป็นเมืองชายแดนของอาร์เมเนียท่ีอยู่
ติดกบัจอร์เจีย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮกัห์พาท (Haghpat) (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็น
เมืองในหมู่บา้นของจงัหวดัลอร่ี ท่ีอยูท่างดา้นเหนือของอาร์เมเนีย เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเพราะเป็นท่ีตั้งของวดั
อารามโบราณทั้งสองแห่ง ให้ท่านไดช้มความสวยงามของ อารามฮกัห์พาท (Haghpat Monastery) ซ่ึงถือไดเ้ป็น
ผลงานช้ินเอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างในยคุกลาง อารามแห่งน้ีไดถู้กสร้างข้ึน
โดยนักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอยู่ในระการข้ึนครองราชยข์องกษตัริยอ์ะบาส ท่ี 1(King 
Abas I) อารามแห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996 ซ่ึงอดีตเป็นเพียงตวัโบสถ์เล็กๆ ของ
นกับุญนิชานท่ีถูกสร้างข้ึนช่วงปีค.ศ.967 ต่อมาก็ไดถู้กสร้างขยายให้ใหญ่โตข้ึนและมีการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรม
ท่ีสวยงามแบบอาร์เมเนียน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซวาน (Sevan) (ระยะทาง 125 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซ
วาน (Lake Sevan) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบน้ีเป็นหน่ึงใน
ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย เช่น แม่น ้าฮราซดาน และแม่น ้า
มาสริค  น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน (การล่องเรือข้ึนกบัสภาพอากาศ) ท่ีเตม็ไปดว้ยสถานท่ี
พกัผ่อนรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวตวัเมืองน้ีตั้งอยูสู่งกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,900 เมตร และตั้งอยูห่่างจากเมือง
หลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองน้ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1842 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพกัอาศยัของชาวรัสเซียท่ีมีช่ือวา่ เย
เลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงไดถู้กเปล่ียนช่ือเป็น เซวาน ตามหลงัของทะเลสาบเซวานท่ีเปล่ียนช่ือ 
เมืองน้ียงัถูกลอ้มรอบไปดว้ยสวนสาธารณะเซวาน ซ่ึงไดถู้กสร้างต่อมาจากทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของ แวะ
ถ่ายรูปกบั อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือเรียกว่า เซวานาแวง๊ค ์(Sevanavank) ซ่ึงค าว่า แวง๊คเ์ป็นภาษา
อาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถ์วิหาร สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่บริเวณ แหลมท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ัง
ทะเบสาบเซวาน ถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญิงมาเรียม ซ่ึงเป็นธิดาของกษตัริยอ์ะช๊อต ท่ี 1 ซ่ึงอยูใ่นช่วงของ
การต่อสู้กบัพวกอาหรับท่ีปกครองดินแดนแห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองเยเรวานท่ีอยู่ทางดา้นใต ้ 
เมืองเยเรวาน (Yerevan) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) บางคร้ังก็เรียกว่า เอเรวาน (Erevan) 
ซ่ึงช่ือเดิมคือ เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรีวาน (Erivan) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอาร์เมเนีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั DOUBLETREE BY HILTON HOTEL YEREVAN**** หรือเทียบเท่า  (พกัค้างคืนที่ 1) 

 

 
 

วันที่เก้า เยราวาน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความสวยงามของอาร์เมเนีย เพราะเป็น
วิหารท่ีสร้างอยูท่่ามกลางเทือกเขาท่ีสวยงาม และยงัมีส่วนท่ีสร้างโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ย แมต้วัอาคาร
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ของวิหารเกกฮาร์ดน้ีถูกสร้างข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13 แต่ส านกัสงฆโ์บราณแห่งน้ี ไดถู้กก่อตั้งข้ึนตั้งแต่เม่ือ
ราวศตวรรษท่ี 4 อิสระให้ท่านชมส่วนของห้องโถงของตวัโบสถท่ี์มีการตดัหินสร้างเป็นโดมแกะสลกัอยา่งสวยงาม 
ท่ีถูกตกแต่งดว้ยความศรัทธาในศาสนาคริสต ์วิหารท่ีสร้างโดยการตดัหินให้กลายเป็นห้องโถง และไดข้ึ้นทะเบียน
ให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 2000 จากนั้นน าท่านเขา้ชมวิหารการ์นี (Garni Temple) ซ่ึงในอดีตเม่ือประมาณ 1,700 
ปีมาแลว้ บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของกษตัริยอ์าร์เมเนีย ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมีหลงเหลืออยู ่ซากห้องสรง
น ้ า (Royal Bath House) และอาคารทรงกรีกท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 1 ตามพระราชประสงค์ของ
กษตัริย ์Tiridates ดา้นขา้งของวิหารทรงกรีกก็มีซากโบสถ์คริสต์ท่ีสร้างข้ึนเม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู่ 
วิหารแห่งน้ีถูกท าลายด้วยแผ่นดินไหวเม่ือปี ค.ศ. 1679 ส าหรับอาคารท่ีเห็นอยู่น้ี ได้รับการบูรณะใหม่ในสมยั
สหภาพโซเวียต เม่ือปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซากปรักหักพงัของเก่าผสมกบัของใหม่ จึงท าให้สมบูรณ์อยา่งท่ีเห็นใน
ปัจจุบนั ถึงแมว้่าวิหารการ์นี จะถูกสร้างแบบกรีก แต่ลวดลายบนตวัอาคารก็สร้างดว้ยศิลปะแบบอาร์เมเนีย ท่ีไม่
สามารถหาไดใ้นวิหารกรีกทัว่ไป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเยเรวาน (Yerevan) (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ซ่ึงตั้งอยู่ริมแม่น ้ า 
ฮราซดาน (Hrazdan River) ชมกรุงเยเรวานท่ีซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการบริหาร วฒันธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ 
และเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั บณัฑิตยสถานอาร์เมเนีย รวมทั้งพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ โรงอุปรากร ห้องแสดง
ดนตรี สถาบนัเทคโนโลยี ห้องสมุดสาธารณะขนาดใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตว์อีกหลายแห่ง กรุง
เยเรวานยงัเป็นหัวใจของเครือข่ายทางรถไฟและเป็นศูนยก์ลางการคา้หลกัของสินคา้เกษตรกรรมของประเทศ 
นอกจากน้ี โรงงานอุตสาหกรรมในเมืองน้ียงัผลิตโลหะเคร่ืองมือจกัรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภณัฑ์ ส่ิงทอ 
และผลิตภณัฑ์อาหารอีกดว้ย ผ่านชม จตัุรัสรีพบัลิค (Republic Square) ผลงานช้ินเอกของสถาปนิกนาม อเล็กซาน
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เดอร์ ทามาเนียน บนเน้ือท่ีกว่า 30,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกลุ่มอาคารสไตล์นีโอคลาสสิคอนังดงาม ในอดีต
ยคุท่ีถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตเคยใชช่ื้อ จตัุรัสเลนนิน (Lenin Square) แต่ถูกเปล่ียนช่ือหลงัประกาศอิสรภาพ
เป็นประเทศอาร์เมเนีย จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Yerevan Cascade อีกหน่ึงพิพิธภณัฑเ์ปิด (Open-air museum) 
ของเมืองเยเรวาน ซ่ึงมีความงดงามทางศิลปะเป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วยกลุ่มบนัได 5 ชั้น ซ่ึงรายลอ้มด้วยสวน
ดอกไมแ้ละรูปป้ันมากมาย ซ่ึงเป็นส่วนเช่ือมต่อไปยงัพิพิธภณัฑ์ศิลปะสมยัใหม่ โรงละครโอเปร่า และอนุสาวรีย์
อิสรภาพ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั DOUBLETREE BY HILTON HOTEL YEREVAN**** หรือเทียบเท่า  (พกัค้างคืนที่ 2) 

 

วันที่สิบ เยเรวาน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถาน Armenian Alphabet Monument หรือท่ีชาวอาร์เมเนียนเรียกกนัว่า The Letter Park 

สถานท่ีซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือร าลึกแก่ Mesrop Mashtots บิดาผูป้ระดิษฐ์ตวัอกัษรและคิดคน้ภาษาอาร์เมเนีย ประกอบดว้ย
รูปป้ันกลุ่มตวัอกัษรภาษาอาร์เมเนียนจ านวน 39 ตวัอกัษร สร้างข้ึนใกลส้ถานท่ีล่วงลบัของท่าน โดยสถาปนิกชาว
อาร์เมเนีย นาม J.Torosyan เม่ือปี ค.ศ.2005 เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 1,600 ปี ท่ีมีการใช้ภาษาอาร์เมเนียข้ึน    
อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานกบัฉากหลงัภูเขา Aragats อนัสวยงาม ซ่ึงประกอบดว้ยยอดเขาทั้ง 4 แห่ง
อาร์เมเนีย ท่ีมีระดบัความสูงถึง 4,090 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล  น าท่านชม อาราม Saghmosavank (Monastery of 
the Psalms) อารามยคุศตวรรษท่ี 13 อีกหน่ึงแลนดม์าร์คท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอาร์เมเนียท่ีสร้างข้ึนดว้ยหิน ตั้งอยู่
ในหุบเขา Ashtarak ในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นสถานศึกษาส าหรับชนพ้ืนเมืองทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณแถบน้ี 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กอร์วิราบ (Khor Virap) (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ส านกัสงฆโ์บราณ 
ตั้งอยู่ทางบนท่ีราบอารารัท (Ararat Plain) ทางตอนใตข้องกรุงเยเรวาน ใกลก้บัชายแดนประเทศตุรกี คร้ังหน่ึงเคย
ถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจองจ านกับุญเกรกอร่ี บุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์ ผูเ้ป็นแกนน าในการชกัชวนชาวอาร์เมเนียให้
เปล่ียนจากลทัธิ Paganism มานับถือศาสนาคริสต์ ท าให้ประเทศอาร์เมเนียเปล่ียนศาสนาประจ าชาติเป็นศาสนา
คริสตต์ั้งแต่ปี ค.ศ.301 จวบจนปัจจุบนั นกับุญเกรกอร่ีถูกจองจ าท่ีน่ีถึงระยะเวลา 13 ปี ดว้ยค าส่ังของกษตัริยทิ์ริเดส
ท่ี 3 แห่งประเทศอาร์เมเนีย ซ่ึงโบสถแ์ห่งน้ีถูกสร้างข้ึนคร้ังแรกช่วงปี ค.ศ.642 และต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นส านักสงฆ์
เม่ือปี ค.ศ.1662 และเสร็จส้ินการก่อสร้างเม่ือปลายศตวรรษท่ี 17 อารามแห่งน้ีมีความโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรม
โบราณอนัสวยงาม ประกอบดว้ยพ้ืนหลงัท่ีเป็นแนวเทือกเขาอารารัท ซ่ึงประกอบดว้ยภูเขาสองลูกท่ีปกคลุมดว้ย
หิมะบนส่วนยอดตลอดทั้งปี ดว้ยความสูงท่ี 5,137 และ 3,896 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็น
หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอาร์เมเนีย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเยเรวาน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
21.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสวาร์นอท (EVN) เพื่อเตรียมเชคอิน 
 
วันที่สิบเอด็ กรุงเทพฯ 
03.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเยเรวาน (EVN) สู่สนามบินโดฮา (DOH) ประเทศกาตาร์ โดยเท่ียวบิน QR286 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งเท่ียวบิน 
05.45 น. เดินทางมาถึงสนามบินโดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน QR832 
08.05 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี QR832 (ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง) 

สายการบินฯ มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งเท่ียวบิน 
18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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11 วนั แกรนด์คอร์เคซัส 
 (กาตาร์ อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย) 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท :  23 พ.ค.-2 มิ.ย. / 18-28 มิ.ย. / 11-21 ส.ค./ 16-26 ก.ย. / 12-22 ต.ค. / 21-31 ต.ค. 2565 
  

 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2565) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้วมถงึ 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน QR (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าอาร์เมเนียและอาร์เซอร์ไบจาน 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 

 อตัราค่าบริการ  (บาท)  พ.ค. - ต.ค. 2565 

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 99,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 17,000 

เด็กอาย ุ2- 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 93,900 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 29,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีทา่นละ  85,000 - 120,000 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น)  

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) หกัค่าใชจ่้าย 23,000 
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า เพ่ือป้องกนัการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 
กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่าด าเนินการ 

(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน
ใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   วีซ่า

ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือ
ยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 
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▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบั หากท่านต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเทา่นั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 
x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิด
การสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า 

1.   หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้เหลือมากกวา่ 6 หนา้ 
2.   ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 2 ชุด  
3.  รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x  4.5 ซ.ม. หรือ 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 4 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะ
พ้ืนเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน.สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
4. เอกสารการเงิน 

 

ตัวอย่างรูปถ่าย 

 

 
 

 

 

 
 


