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   อาเซอร์ไบจาน เป็นดินแดนในจุดเช่ือมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตกเฉียงใต ้

อาเซอร์ไบจาน สืบเช้ือสายมาจากชนชาติเซลจุคเติร์กและชาวเปอร์เซียโบราณ สันนิษฐานว่าช่ือประเทศใน

ปัจจุบนัมาจากภาษาเปอรเ์ซียนโบราณท่ีแปลวา่ ดินแดนแห่งไฟ เน่ืองจากดินแดนแถบน้ีมีทรพัยากรน ้ามนัอุดม

สมบรูณแ์ละเป็นศนูยก์ลางศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซ่ึงเป็นกลุ่มชนโบราณท่ีนับถือบชูาไฟ 
 
   จอรเ์จยี มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จียก็เป็นหน่ึงในภาษาเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ี

ยงัมีการใชอ้ยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซ่ึงมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีงดงามซ่ึงถูกแบ่งโดยแม่น ้ามทควารี  

ในอดีตพื้ นท่ีส่วนใหญ่ของจอรเ์จียถกูยึดครองโดยเปอรเ์ซีย อาหรบั เติรก์และมองโกล ในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 7 จนถึงศตวรรษท่ี 18 
         
   อารเ์มเนีย เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลทางใตข้องเทือกเขาคอเคซัส เป็นเทือกเขาท่ีกั้นพรมแดน

ระหวา่งยุโรปและเอเชีย มีการคน้พบโบราณวตัถุท่ีถือไดว้า่เก่าแก่ท่ีสุดในโลก อาทิเช่นมีการพบโรงงานผลิตไวน์

ท่ีมีอายุมากกวา่หกพนัปี  นอกจากน้ีจะไดพ้บกบัโบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงอนุสาวรียป์ระวติัศาสตรอี์กนับพนั

แหง่กระจายอยูท่ัว่ประเทศ 
ก าหนดการเดินทาง 

ตลุาคม 15 - 26 ตลุาคม 2561 95,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาเดินทาง 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ โดฮา BKK-DOH QR837 02.35-05.55 06.00 ชม. 

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

วนัท่ีสี ่ บาค ู ทบิลิซี GYD-TBS J29223 09.30-11.45 01.10 ชม. 

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

วนัท่ีสิบสอง โดฮา กรุงเทพฯ DOH-BKK QR832 08.00-19.00 07.30 ชม. 
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วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอรส์าย

การบินการต์า้ แอรเ์วย ์ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 8 แถว Q 

 

วนัที่สอง โดฮา-บาคู-อิเชรี เชเคอร ์    

02.35 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา” โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR837     

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศการต์า้ เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 

07.30 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองบาค"ู โดยสายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR351  

11.20 น. เดินทางมาถึงสนามบินเฮยด์าร ์อลิเยฟ/เมืองบาคู ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคน

เขา้เมืองและศุลกากร เมืองบาคู (Baku) เป็นเมืองหลวงของ อาเซอรไ์บจานท่ีตั้ง
อยู่บริเวณริมทะเลสาบแคสเปียนบนคาบสมุทรเล็กๆ ท่ีมีช่ือว่า อบัเซรอน ท่ียื่น

ออกไปในทะเลฯ ประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 3 ส่วน ย่านเมืองเก่าภายในก าแพงป้อม

เท่าน้ัน ถนนท่ีมีลกัษณะโคง้และแคบ (อิชเชอร ์เชเคอร)์ ตวัเมืองท่ีสรา้งขึ้ นใน

สมยัโซเวียตและตวัเมืองในปัจจุบนั 
น าท่านชมความสวยงามของเมืองบาค ูท่ีมีความเจริญมัง่คัง่ ถูกสรา้งขึ้ นหลงัจากท่ี

มีการน าน ้ามนัอนัจ านวนมหาศาลขึ้ นมาใชเ้ป็นประโยชน์เมื่อเกือบศตวรรษท่ีผ่าน

มา ซ่ึงถูกสรา้งใหม้ีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามท่ีรวมถึงอาคารและถนนสายต่างๆ  

น าท่านเดินทางต่อไปยงับริเวณแหลมอบัเชรอน ซ่ึงเป็นท่ีมีไฟติดอยู่ตลอดมา ยู

นารแ์ดก๊ (Yunar Dag) หรือไดช่ื้อวา่ภูเขาแห่งไฟ (Fire Mountain) สถานท่ีแห่ง
น้ีเกิดขึ้ นมาแต่โบราณกาล ท่ีมีเปลวไฟเกิดจากก๊าซท่ีลุกไหมต่้อเน่ืองกนันาน จน

เป็นท่ีรูจ้กักนัดี และไดช่ื้อวา่เป็น ดินแดนแห่งไฟ(Land of Fire) นักธรณีวิทยาได้
เรียกส่ิงท่ีเกิดข้ึนวา่ การพุ่งของกา๊ซ (Gas-Oil Volcanoes) 
ใหท่้านไดช้มความแปลกประหลาดกบัเปลวไฟท่ีติดอยูแ่ละเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนั  

ตลอดเวลา ซ่ึงบางแห่งจะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซ่ึงเกิดจากก๊าซใต้

ดินซึมผ่านชั้นของหินทรายท่ีเป็นรูพลุ่งขึ้ นมาเหนือพ้ืนดินและติดไฟได ้และท่ี

ส าคญัท่ีสุดไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้ว่า อาเซอร์ไบจานเป็นประเทศท่ีเต็มไปดว้ยก๊าซ

ธรรมชาติอยา่งมากมาย 

 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านไปเท่ียวชม อิเชรี เชเคอร ์(Icheri Shekher) หรือจะเรียกว่า เมืองเก่า 
(Old City/Inner City) ซ่ึงเป็นโบราณสถานเก่าแก่ท่ีส าคญั และเป็นสญัลกัษณข์อง
เมืองบาคูท่ีไม่เหมือนกบัท่ีแห่งใดๆ เมืองน้ีตั้งอยู่ใจกลางกรุง เป็นเมืองท่ีถูกสรา้ง

ขึ้ นโดยมีก าแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก าแพงจะมีการสรา้งเป็นป้อมหอ 

คอยซ่ึงมีทั้งหมด 25 แห่งและมีประตทูางเขา้ออกถึง 5 แห่งสถานท่ีแห่งน้ีถูกสรา้ง

ขึ้ นในศตวรรษท่ี 12 โดยกษัตริยแ์ห่งราชวงศ์ชีวาน และภายในมีสถานท่ีส าคัญ

หลายแห่ง เช่น ปราสาทและสุสานของราชวงศชี์วาน(ShivanDynasty Palace 
and Tomb) สุเหร่าดีวานข่าน(Divankhane Mosque) สุเหร่าและเสาหอคอยมิ
นาเรต ์(Mosque and Minarets) หอ้งอาบน ้า (Bath) ท่ีพกัของกองคาราวาน 
ตลาด (Market Place)และท่ีส าคญั คือ หอคอยที่สวยงาม (Maiden Tower)  
น าท่านไปเท่ียวชม หอคอย ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนท่ีเก่าแก่ของเมือง และหลากหลาย

  

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
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://amazingdata.com/mediadata6/Image/amazing_fun_featured_2862345280104181437S600x600Q85_200907231958008486.jpg&imgrefurl=http://amazingdata.com/the-amazing-mud-volcanoes-of-azerbaijan/&usg=__XL9W7uNzgF2Mr32Eu8rrQWQkAzI=&h=450&w=600&sz=62&hl=th&start=4&zoom=1&tbnid=e2oFh_5pf73-OM:&tbnh=101&tbnw=135&ei=UbrUTafwAoWsrAe7y_nlCA&prev=/search?q=mud+volcanoes+of+azerbaijan&um=1&hl=th&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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ดว้ยโบราณสถานของส่ิงก่อสรา้งและต่อไปดว้ยตลาดกลางแจง้ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้

ต่างๆหลายอย่าง ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าท ามาจากยุคหิน และยงัมีพรมท่ีท าดว้ยมืออนั

สวยงาม นอกจากน้ันยงัมีศิลปะอนัเก่าแก่และรา้นอาหารท่ีเลิศรสท่ีถูกสรา้งขึ้ นใน

ราวศตวรรษท่ี 14       

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 CENTRAL PARK  HOTEL หรือเทียบเท่า BAKU 
วนัที่สาม บาคู-โกบสัตาน-แหลมอบัเชรอน  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. น าท่านไปเท่ียวชมโกบสัตาน (Gobustan Area) ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต ้อยู่
ห่างจากเมืองบากูประมาณ 65 กม. เป็นบริเวณท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีการแกะสลกัภาพบนหินของมนุษยท่ี์งดงาม (Rock Petroglyphs) 
และนอกจากน้ันยงัมีภเูขาโคลนท่ีมีรปูร่างเหมือนภูเขาไฟซ่ึงมีโคลนสีด าพลุ่งขึ้ นมา

ตลอดเวลา (Mud Volcanoes/Mud Domes) บริเวณแห่งน้ีไดเ้กิดขึ้ นมานานมาก
ประมาณแปดพนักว่าปีก่อนคริสตกาล มีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 100 ตร.กม.

และในอดีตราวศตวรรษท่ี 12 ก่อนคริสตกาล คาดว่าเป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของชน

เผ่าท่ีมีความสามารถแกะสลักภาพบนกอ้นหินได ้ท าใหนั้กมานุษยวิทยาหลาย

ท่านได้เดินทางเข ้ามาศึกษาในระหว่างปี ค.ศ.1961-2002 พร้อมกับลง

ความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ พวกสแกนดิเนเวียนไดม้ีการเดินทางอพยพจากทางดา้น

เหนือ เขา้มายงัท่ีบริเวณภูเขาคอเคซัสแห่งน้ี เพราะว่าภาพต่างๆท่ีเขียนออกมามี

ความคลา้ยกนักบัของพวกทางแถบน้ันและไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ. 2007  
ใหท่้านไดช้มความสวยงามของภูเขาหินที่มีการแกะสลกัภาพท่ีเป็นรูปต่างๆบน

กอ้นหิน (Rock Art Cultureal Landscape) เช่นภาพการล่าสตัว ์รูปคนเตน้ร า 
เรือ หมูด่าวและสตัวต่์างๆ ฯ  
ชมความแปลกประหลาดและสวยงามของภูเขาโคลนที่มีช่ือเสียง(Mud Domes) 
ซ่ึงเกิดข้ึนท่ีบริเวณน้ีมีอยูป่ระมาณ 700 แห่งภูเขาดินโคลนน้ีเกิดจากของดินเหลว

ท่ีอยู่ใตดิ้น ก๊าซและน ้าท่ีรอ้นเมื่อถูกผสมรวมกนั ก็จะมีการพลุ่งขึ้ นมาบนพ้ืนดิน

เป็นรูปกรวยหรือโดมท่ีสวยงาม บางแห่งจะมีรูปทรงท่ีมีความสูงประมาณ 15 

เมตร    (การข้ึนชม Mud Domes  ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านไปชมอะเทสหก์าหข์องบากู (Ateshgah of Baku) หรือท่ีมีความ

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

พิธีการทางศาสนา ท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมและมีกระถางไฟอยู่ตรงกลาง และบริเวณ

รอบๆ ดา้นนอกมี่หอ้ง 26 หอ้งถูกสรา้งเป็นท่ีพกัอาศัยของพวกพระ ถูกสรา้งขึ้ น

ในขณะท่ีศาสนาโซโรแอสเตอรก์ าลงัเร่ิมตน้และมีความรุ่งเรืองในเวลาต่อมา และ

พวกอินเดียไดเ้ขา้มาระหวา่งศตวรรษท่ี17-18 และต่อมาถูกท้ิงใหร้า้งจนกระทัง่ปี 

ค.ศ.1883 เมื่อบริเวณเมืองน้ีไดขุ้ดพบน ้ามนัและกา๊ซธรรมชาติ และต่อมาก็ไดถู้ก

ท าใหเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ.1975 

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

ตั้งแต่ในอดีต ซ่ึงท าใหแ้หลมแห่งน้ีโดดเด่น เป็นหน่ึงในดา้นของการท่องเท่ียว 
ของอาเซอร์ไบจาน และเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 

  

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

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
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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 CENTRAL PARK  HOTEL หรือเทียบเท่า BAKU 
วนัที่สี่ บาคู-ทบิลิซี-เมเตหค์ี    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบินฯ เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  
09.30 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองทบิลิซี" โดยสายการบินอาเซอรไ์บจาน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี J29223   
10.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินทบิลิซี/กรุงทบิลิซี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้เมือง

และศุลกากรเมืองทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของจอรเ์จีย ตั้งอยู่ริม

ฝัง่แม่น ้าคูรา (Kura) หรือ  เรียกว่าแม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน 

กรุงทบิลิซิมีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 

1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดยวาคตัง จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali)
กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ีขึ้ นใน  คริสตศตวรรษท่ี 4 

นอกจากน้ันเมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรม

ในภูมิภาคคอเคซัส ในประวติัศาสตรเ์มืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสาย

ไหม ละปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า 

เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชีย

กบัทวีปยุโร 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ใหท่้านชมป้อม

ปราการ ซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี4 ในรปูแบบของชูริส ทซิเค 

อนัหมายถึง รูปแบบท่ีไม่มีความสม า่เสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยั

ของราชวงศ์อูมยัยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของ

กษัตริยเ์ดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125)ไดม้ีการสรา้งเพ่ิมเติมขึ้ นอีก ซ่ึงต่อมาเมื่อ

พวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ได้เรียกช่ือป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา(Narin 
Qala) ซ่ึงมีความหมายถึง ป้อมอนัเล็ก(Little Fortress) และต่อมาบางส่วนก็ได้
พงัทลายลงเพราะวา่เกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กร้ือท าลายไป  
น าท่านไปชมโบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church) เป็นโบสถท่ี์มีประวติัศาสตรอ์ยู่
คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ามทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ี

สรา้งอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน 

กษัตริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ีต่อมาในปี 

ค.ศ. 1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยายโดยกษัตริย ์เซน้ต์ เดมิท รีอสั ท่ี 2 ใหม้ี

โดมสูงเป็นสญัลกัษณข์องโบสถใ์นนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลาย และไดม้ี

การก่อสรา้งขึ้ นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและ

ก็ไดส้รา้งขึ้ นใหมอี่ก 
น าท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกายออร์
โธด๊อกท่ีถูกสรา้งข้ึนในเมืองน้ี ช่ือของโบสถ์ไดน้ ามาจากดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ คือ 

ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม สถานท่ีแห่งน้ีก็ไดม้ี่ช่ือเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi 
Sioni) ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้บุกรุก

แต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึ้ นใหม่หลายครั้งดว้ยกน้ จนกระทัง่เป็นโบสถ์ท่ีไดเ้ห็นอยู่ใน

ปัจจุบนัน้ีและไดม้ีการเปล่ียนแปลงบา้งในราวศตวรรษท่ี ท่ี 17 ถึงศตวรรษท่ี 19  
หลังจากน้ันน าท่านน าเดินเท่ียวชมในบริเวณท่ีสวยงามของพ้ืนท่ีเป็นเขตต าบล

เล็กๆท่ีเป็นสถานท่ีส าหรบัอาบน ้าแร่จากก ามะถนั   
จากน้ันน าท่านไปเดินเท่ียวชม ถนนรุสทาเวลี (Rustaveli) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของ
เมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ินไอแบบยุโรป และอาคารท่ีถูกสรา้งขึ้ นท่ีมีรูปร่างลกัษณะ
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ใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย และ

ตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ีขายของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมืองอนั

หลากหลายใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัและเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 

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

วนัที่หา้ กรุงทบิลิซี-คาเคซี-ซินาก้ี-กรุงทบิลิซี  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองเทลาวี (Telavi City) ท่ีตั้ งอยู่ทางด้าน

ตะวนัออกเฉียงเหนือของทบิลิซี เป็นเมืองท่ีส าคญัและศูนยก์ลางการบริหารของ

จังหวดัคาเคต้ี ท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจีย เมืองน้ีตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา

ของทซิบกอมบอรี ท่ีมีระดับความสูงจาก ระดับน ้ าทะเลประมาณ 500-800 

เมตร เมืองน้ีมีความสวยและช่ือเสียงในดา้นท่ีมีความเก่าแก่โบราณในยุคของ

บรอนซ์ จนกระทัง่ตกมาถึงในศตวรรษท่ี 2 และต่อมาจนถึงใน ศตวรรษท่ี 10 

ชาวอาหรับ อลั มูกาดาซีไดท้ าการบนัทึกเร่ืองราวของเมืองน้ีท่ีมีความส าคญัต่อ

บริเวณคอเคซสั จากศตวรรษท่ี 10จนถึงศตวรรษท่ี 12 เมืองเทลาวีไดร้บัการ 

แต่งตั้งใหเ้ป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรคาเคตี้  (Kingdom of Kakheti) และต่อมา

ก็เป็นอาณาจกัรคาเคต้ี-เฮเรต้ี ซ่ึงไดช่ื้อว่า เป็นยุคทองของรฐัจอรเ์จีย ใหท่้านได้

ชมวิหารบอดี (Bodbe Monastery) ซ่ึงตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของเมืองซินาก้ี (Sighnaghi) 

เป็นวิหารของชาวจอรเ์จียนท่ีนับถือศาสนาคริสตนิ์กายออรโ์ธด๊อก 

ถูกสรา้งขึ้ นในครั้งแรกราวศตวรรษท่ี 9 และต่อมาในศตวรรษท่ี 17 ก็ไดม้ีการ   

สรา้งต่อเติมข้ึนมาอีก จนกระทัง่วิหารแห่งน้ีมีความส าคญัและเป็นหน่ึงในวิหารท่ี

จะมีน าท่องเท่ียวเดินทางมาท าพิธีแสวงบุญ    

 
  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร / พรอ้มกบัชิมไวนท์ี่เลิศรส  

 น าท่านไปเท่ียวขมความสวยงามของเมืองซินาก้ี ซ่ึงเป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลาง

การปกครองเขตซินาก้ี ท่ีตั้งอยู่ในตัวจังหวัดหรือแควน้คาเคต้ี เมืองซินาก้ีมี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ2,200 คน ส่ิงท่ีส าคญัและเป็นแหล่งเศรษฐกิจของ

เมืองน้ี คือ การท าเหล้าไวน์ และยังมีการท าพรมท่ี เป็นวัฒนธรรมของชาว

จอรเ์จียนตั้งแต่สมยัโบราณ จากน้ันน าท่านเท่ียวชมเมืองท่ีเป็นธรรมชาติของการ

ตกแต่งดว้ยลวดลายการก่อสรา้งท่ีสวยงาม และชมก าแพงท่ีถูกสรา้งส าหรบัการ

ป้องกนัตวัเมือง ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงเป็นก าแพงท่ีมีป้อมหอคอยถึง 

23 หอท่ีมีความยาวประมาณ 4.50 กม. และยงัถูกตั้งช่ือต่างๆตามช่ือของเมือง 

และยงัมีประตูเขา้-ออกถึง 6 แห่ง ความกวา้งของก าแพง 1.50 เมตรและสูง

ประมาณ 4.50 เมตรไดเ้วลาน าท่านเดินทางไปยงัเมืองทบิลิซี   

 
 
 
 
 
 

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

วนัที่หก กรุงทบิลิซี-มอสเคตา้-กอรี-อพัลิสตซิ์คห-์ทบิลิซี  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองมอสเคตา้ (Mtskheta) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือ 

ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจังหวัดคาร์ทล่ีทางดา้นตะวันออกของ

จอรเ์จีย เมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบนั

  

https://en.wikivoyage.org/wiki/File:Sweet_Sighnaghi_(13270616353).jpg
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เป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มอสเคตา้และเทียนิต้ี  มีประชากรอาศยัอยู่

ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางด้านประวติัศาสตรม์ากมาย

หลายแห่ง จึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 น าท่านไป

ชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์

โธ ด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น ้าสอง

สายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น้ามิควารี และแม่น ้าอรกัวีและถา้มองออกไปขา้ม

เมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อน

คริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5  น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti 

Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถอี์กแห่งหน่ึงท่ีอยู่ในบริเวณของมตสเคตา้ ท่ีมี

รูปแบบของจอร์เ จียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 11 โดยมี

สถาปัตยกรรมของจอรเ์จีย  

หลงัจากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) ซ่ึงอยู่ทางดา้นตะวนัตก 

ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. กอรี เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครอง

ของจงัหวดัชีดา คารท์ลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ใหท่้านไดช้มความสวยงาม

ของเมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้งของ

กองก าลังท่ีอยู่บนถนนสายส าคัญท่ีเช่ือมกบัทางดา้ตะวนัออกและดา้นตะวนัตก 

นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมีช่ือเสียง

ของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็กซานเดอร ์นาดีราซี ผูเ้ป็นนักออกแบบช่ือ

ดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต น าท่านชม พิพิธภณัฑข์องสตาลิน 

(Museum of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ พรอ้มทั้ง

เร่ืองราวต่างๆของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่

เสียชีวิต    

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอพัลิสตซิ์เคห ์(Uplistsikhe) เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูกท าขึ้ น

เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อนคริสตกาล 

ซ่ึงในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือแถบหมู่บา้น

มทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด าและต่อไปยงัดา้นตะวนัตก ท าใหเ้ กิดการ

พัฒนาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ก็เป็นเมืองหน่ึงท่ีเป็น

ศนูยก์ลางการคา้ไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวพนัปีก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ไดถู้กขยาย

ออกไปจนกวา้งขวางใหท่้านได้ชมหมู่บา้นท่ีถูกสรา้งจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้ง

ประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลางและส่วน

เหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้ง

ตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต่้อไปยงัส่วนใต้

โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนยก์ลางกระจาย

ออกไปยงัส่วนต่างๆ ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้่าบาง

แห่งจะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบาง

แห่งถึงแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลงัหรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย 
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ซ่ึงบางท่ีอาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ี

ดา้นบนของสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสรา้งเป็นยอดโดมดว้ยหินและก่ออิฐซ่ึงต่อมานัก

โบราณคดีไดค้น้พบส่ิงต่างๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทอง เคร่ืองเงินและอัญมณี

ต่างๆ และยังมีเคร่ืองเซรามิคส์และการแกะสลักท่ีสวยงาม ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ 

เหล่าน้ีไดถู้กน าไปไวท่ี้ในพิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี  ไดเ้วลาน าท่าน

ออกเดินทางกลบัไปยงั กรุงทบิลิซี                     

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

วนัที่เจ็ด กรุงทบิลิซี-อนานูรี-คาซเบกี-ทบิลิซี  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านไปเท่ียวชมความสวยงามของเมืองหลวงท่ีมีอายุกว่า 1,500 ปี ตวัเมืองได้

ถูกท าลายและก็ไดร้บัการสรา้งขึ้ นมาใหม่เป็นอยู่แบบน้ีเกือบ 30 ครั้งดว้ยกนัจาก

การถูกยึดครองโดยเปอรเ์ซีย อาหรบั เติรก์ มองโกลและในท่ีสุดก็เป็นพวกรสัเซีย

ประชากรของเมืองน้ีมีความหลากหลาย เน่ืองจากทบิลิซิเป็นท่ีอยู่ของผูค้นต่าง

วฒันธรรม ต่างศาสนาและต่างชาติพนัธุ์มาชา้นาน แมว้่าชาวทบิลิซีส่วนใหญ่จะ

นับถือศาสนาคริสนิกายอีสเทิรน์ออรโ์ธด๊อกซ์ แต่เมืองน้ีก็เป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมืองใน

โลกน้ี ท่ีมีสุเหร่ายิวและสุเหร่ามุสลิมตั้งอยู่ถัดจากกนั และยงัมีโบสถเ์มเตคี ตั้งอยู่

ห่างออกไปไม่ถึงหน่ึงกิโลเมตรน าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซ่ึง

เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหาร (Georgian Military Highway) ไดถู้ก

สรา้งขึ้ นโดยสหภาพโซเวียตในสมยัท่ีจอรเ์จียตกอยู่ภายใตก้ารปกครองส าหรบัใช้

เป็นเสน้ทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่

เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.

ท่ีเป็นเสน้กั้นพรมแดนระหวา่งรสัเซียและจอรเ์จีย ระหว่างทางใหท่้านไดช้มป้อมอ

นานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและ

ตั้งอยูริ่มแมน่ ้าอรกัวี ท่ีตั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นใหเ้ป็น

ป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ์ 2 หลงัท่ีถูกสรา้งไดอ้ย่าง

งดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าให้เห็นภาพทิวทัศน์อัน

สวยงามของเบ้ืองล่างและอ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อน

ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคัญส าหรบัน าน ้าท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยงัเมืองหลวง พรอ้มกับผลิต

กระแสไฟฟ้าอีกดว้ย น าท่านออกเดินทางต่อไปโดยวิ่งไปตามหุบเขาท่ีอยู่บนสอง

ฝากฝัง่ของแมน่ ้าอรกัวี และไปยงั เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรบัสกี

รีสอรท์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ท่ีมีความ

สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพักผ่อน

เล่นสกีของชาวจอรเ์จียท่ีจะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายนซ่ึง

เป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงัคาซเบกี (Kazbegi) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองอนัดั้งเดิม แต่

ปัจจุบันได้เปล่ียนมาเป็นช่ือ สเตพา้นท์สมินดา้ (Stepantsminda) หลังจาก

 
 

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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นักบุญในนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟานไดม้าพ านักอาศัยและก่อสรา้งสถานท่ี

ส าหรบัจ าศีลภาวนาขึ้ นมา เมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริมฝัง่แม่น ้า

เทอรก้ี์ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดบัน ้าทะเล

ประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยู่ปานกลางมีความช้ืนและแหง้

แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มี

อุณหภูมิท่ีประมาณ- 5 องศาฯ  ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด 

น าท่านไปชมความสวยงามโบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) ถูกสรา้งขึ้ น

ในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีช่ือเรียกกนัว่าทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) 

ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถ์ศักด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของ

แมน่ ้าชคเฮรี ท่ีอยูบ่นเทือกเขาของคาซเบก้ี (การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ตอ้ง

ขึ้ นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่ และการ

เดินทางอาจจะมีปัญหาได ้แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด)  

ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบัไปยงัทบิลิซี 

 

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

วนัที่แปด กรุงทบิลิซี-ซาดาโคล-ฮกัหพ์าท-ดีลิจาน  

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

เมืองพรมแดนท่ีอยู่ติดกบัอารเ์มเนีย และยงัตั้งอยู่ใกล้กบัอาเซอรไ์บจานอีกดว้ย 

จึงท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมี 3 บรรยากาศ คือ ความเป็นจอรเ์จีย เป็นอารเ์มเนียและเป็น

ทั้งอาเซอรไ์บจาน ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์และธรรมชาติอนัสวยของ

เทือกเขาคอเคซสันอ้ยท่ีอยูร่ะหวา่งอารเ์มเนียและอาเซอรไ์บจาน 

น าท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคล และขา้มพรมแดนโดยมีเมืองบากราทาเชน 

(Bagratashen)ท่ีเป็นเมืองชายแดนของอารเ์มเนียท่ีอยูติ่ดกบัจอรเ์จีย  

น าท่านเดินทางสู่เมืองฮกัหพ์าท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บา้นของจงัหวดั ลอร่ี 

ท่ีอยู่ทางดา้นเหนือของอารเ์มเนีย เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเพราะเป็นท่ีตั้งของ

วดัอารามโบราณทั้งสองแห่งใหท่้านไดช้มความสวยงามของวัดอารามโบราณ

ฮักหพ์าท(Haghpat Monastery) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นผลงานช้ินเอกของทางดา้น

ศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการก่อสรา้งในยุคกลาง อารามแห่งน้ีไดถู้ก

สรา้งขึ้ นโดยนักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอยู่ในระการ

ขึ้ นครองราชยข์องกษัตริยอ์ะบาส ที่ 1(King Abas I) และนอกจากน้ันก็ยงัมีแห่ง

หน่ึงท่ีถูกสรา้งขึ้ นใกล้ๆ  กัน คือ อารามซานาฮิน (Sanahin Monastery) และ

สถานท่ีทั้งสองแห่งน้ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996 

ชมตัวโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญนิชานไดถู้กสรา้งในราวปีค.ศ.966-67 ต่อมาก็ได้

ถูกสรา้งขยายใหใ้หญ่โตขึ้ นและมีการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ตัว

โบสถใ์หญ่ในส่วนน้ี คือ วิหารของนักบุญนิชานถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.967-991 ซ่ึง

เป็นสถาปัตยกรรมในยุคของศตวรรษท่ี 10 ของแบบอารเ์มเนียน 

   

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 น าท่านเดินทางไปยัง เมืองดีลิจาน (DILIJAN) ซ่ึงเป็นเมืองศูนย์กลางการ
ปกครองของจงัหวดัทาวุสท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือของทะเลสาบฯ เป็นเมืองหน่ึง 
ท่ีมีความส าคัญทางด้านการท่องเท่ียวซ่ึงจะมีรีสอร์ทท่ีพักหลายแห่ง และมี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 16,000 คนเมืองน้ีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าอกัสเทฟ ท่ีมี
ความยาวประมาณ 20 กม. เมตร ท่ีอยู่เหนือระดับน ้ าทะเลประมาณ 1 ,500 
เมตร บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติท่ีสดช่ืน และหนาแน่นเต็มไปดว้ยป่า
เขาท่ีเขียวชอุ่ม สถานท่ีแห่งน้ีจึงได้ช่ือว่า สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งอาร์เมเนีย 

“Little Switzerland of Armenia” 

 

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

วนัที่เกา้ ดีลิจาน-เซวาน-เยเรวาน-การน่ี์-เก็กฮารด์-เยเรวาน  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านออกเดินทางต่อไปยงัเมืองเซวาน (SEVAN) ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบเซ

วาน (Lake Sevan) ระยะทางห่างประมาณ 60 กม. ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้าจืดและ

ทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนียและเทือกเขาคอเคซัสน้อย ทะเลสาบน้ีเป็นหน่ึงใน

ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลาย

สาย เช่น แมน่ ้าฮราซดาน และแมน่ ้ามาซริค 

ใหท่้านไดช้มความสวยงามของตวัเมืองและทะเลสาบเซวานท่ีเต็มไปดว้ยสถานท่ี

พกัผ่อนรีสอรท์ของนักท่องเท่ียว ตวัเมืองน้ีตั้งอยู่สูงกว่ากระดับน ้าทะเลประมาณ 

1,900 เมตร เมืองน้ีถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1842 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพกัอาศยัของชาว

รสัเซียท่ีมีช่ือวา่ เยเลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถึงปีค.ศ.1935 จึงไดถู้กเปล่ียนช่ือ

เป็น เซวาน ตามหลงัของทะเลสาบเซวานท่ีเปล่ียนช่ือ และเมืองน้ียงัถูกลอ้มรอบ

ไ ป ด้ ว ย ส ว น ส า ธ า รณ ะ เ ซ ว า น  ซ่ึ ง ไ ด้ ถู ก ส ร้ า ง ต่ อ ม า จ า ก ท า ง ด้ า น

ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมือง  

จากน้ันน าท่านไปพักผ่อน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน  

(Cruise in Lake Sevan) ทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีความสวยงาม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ 

940 ตร.กม.และมีแมน่ ้าท่ีเกิดจากภเูขาไดไ้หลลงมารวมทั้งหมด 28 สาย (ขึ้ นอยู่

กบัสภาพอากาศ เอ้ืออ านวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วนัดงักล่าว) 

น าท่านไปชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือเรียกว่า เซวานา

แว๊งค  ์(Sevanavank) ซ่ึงค าว่า แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า 

โบสถวิ์หาร สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่บริเวณแหลมท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของฝัง่ทะเบสาบเซวานถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญิงมาเรียม ซ่ึงเป็นธิดา

ของกษัตริย์อะช๊อตท่ี 1 ซ่ึงอยู่ในช่วงของการต่อสู ้กับพวกอาหรับท่ีปกครอง

ดินแดนแห่งน้ี  น าท่านไปชม วิหารการนี์ (Garni Temple) ซ่ึงในอดีตเมื่อ

ประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของกษัตริย์

อาร์เมเนีย ซ่ึงในปัจจุบันยงัคงมีหลงเหลืออยู่ ซากหอ้งสรงน ้า (Royal Bath 

House) และอาคารทรงกรีกท่ีถูกสรา้งขึ้ นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 1 โดย กษัตริย์

อารเ์มเนียในสมยัน้ัน ดา้นขา้งของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอโบสถค์ริสตท่ี์สรา้งขึ้ น

เมื่อคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู่ ต่อมาวิหารแห่งน้ีถูกท าลายดว้ยแผ่นดินไหว

เมื่อปี ค.ศ. 1679 ส าหรบัอาคารท่ีเห็นอยู่น้ี เพ่ิงมาประกอบใหม่ในสมยัสหภาพ

โซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 น้ีเอง โดยใชเ้ศษซากปรกัหกัพงัของเก่าผสมกบัของใหม่ 

จึงท าใหส้มบรูณอ์ย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั ถึงแมว้่าวิหารการนี์ จะถูกสรา้งแบบกรีก 

แต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สรา้งดว้ยศิลปะแบบอารเ์มเนีย ท่ีไม่สามารถหาไดใ้น

วิหารกรีกทัว่ไป  

       

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 จากนั้นใหท้่านไดเ้ปล่ียนรถนัง่เป็นรถที่ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ น าท่านไปชมความ

สวยงามของจอรจ์การน่ี์ (Garni Gorge) ซ่ึงเป็นช่องเขาและมีล าธารน ้าไหลท่ีอยู่

ในหมู่บา้นการน่ี์รวมถึงแม่น ้าอาซัดท่ีไหลผ่าน และตามทางเดินของช่องเขาและ

เป็นเนินหินท่ียื่นออกมาจากหน้าผาจะมีแท่งหินท่ีเกิดจากธรรมชาติเป็นจ านวน

มาก จากธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจะสอดคลอ้งกบัลกัษณะภมูิประเทศอนัสวยงาม จึงท า

ใหธ้รรมชาติท่ีเกิดข้ึนของส่วนน้ีมีช่ือเสียงส าหรบันักท่องเท่ียวมาก  

จากน้ันน าท่านไปชม วิหารเกก๊ฮารด์ (Geghard Monastery) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงใน

ความสวยงามของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารท่ีสรา้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาท่ี

สวยงาม และยงัมีส่วนท่ีสรา้งโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ย ตวัอาคารของ

วิหารเกกฮารด์น้ีถูกสรา้งขึ้ นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13  ใหท่้านชมส่วนของ

หอ้งโถงของตัวโบสถ์ท่ีมีการตัดหินสรา้งเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงาม ท่ีถูก

ตกแต่งดว้ยความศรทัธาในศาสนาคริสต์อย่างเต็มเป่ียม วิหารท่ีสรา้งโดยการตัด

หินใหก้ลายเป็นหอ้งโถง และไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.2000  

น าท่านเดินทางสู่ กรุงเยเรวาน (YEREVAN) บางครั้งก็เรียกว่า เอเรวาน

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

หลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอาร์เมเนีย ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าฮราซดาน

(Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรมและ

อุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบนัมีประชากร 1,100,000 คน กรุงเยเรวานเป็น

ท่ีตั้งของมหาวิทยาลยับณัฑิตยสถานอารเ์มเนีย รวมทั้งพิพิธภัณฑป์ระวติัศาสตร ์

โรงอุปรากร หอ้งแสดงดนตรี สถาบนัเทคโนโลยี หอ้งสมุดสาธารณะขนาดใหญ่ 

สวนพฤกษศาสตร ์และสวนสตัวอี์กหลายแห่ง 

 

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

วนัที่สิบ เยเรวาน-เอคมิอดัซิน-ซวารน์อ๊ทส-์เยเรวาน  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านไปเท่ียวชมสวนแห่งชยัชนะ (Victory Park) และอนุสาวรียแ์ห่งอารเ์มเนีย

ซ่ึงเป็นรูปป้ันของหญิงชาวอาร์เมเนีย  น าท่านไปชมเดอะคาสเคด  (The 

Cascade) เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของเยเรวาน ซ่ึงเป็น แบบขั้นบนัไดลดหลัน่

กนัลงมามีความสงูประมาณ 500 เมตรและมีการปล่อยน ้าลงมาเพ่ือใหเ้ป็นน ้าตก

ลงมาเป็นสายจากใจกลางท่ีอยู่ดา้นบน ซ่ึงถูกสรา้งเป็นอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะของ

โซเวียตรสัเซีย ในสงครามโลกครั้งท่ี 2  ถูกออกแบบสรา้งโดยสถาปนิก จิม   โท

รอสยาน เมื่อปี ค.ศ.1971-1980 เพ่ือเป็นการระลึกถึงท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครอง

ของโซเวียต 50 ปี แต่ว่าการก่อสรา้งยงัไม่เรียบร้อย เพราะว่าไดห้มดยุคของโซ

เวียตเสียก่อน และต่อมาในปี ค.ศ. 2002 ก็ไดม้ีการก่อสรา้งเพ่ิมเติมจนเสร็จ

เรียบรอ้ยในปี ค.ศ.2009 และเมื่อมองจากจุดบนสุดท าใหเ้ห็นวิวทิวทัศน์อัน

สวยงามของกรุงเยเรวานและภูเขาอารารทัท่ีอยู่ห่างไกลออกไปทางดา้นตะวนัตก

น าท่านเขา้ชมโรงงานท่ีผลิตเหลา้และไวน์ยี่หอ้ อะรารตั (Ararat) ซ่ึงเป็นโรงงาน

ชั้นน าและมีช่ือเสียงท่ีเป็นแหล่งผลิตเหลา้ไวน์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 ท่ีไดใ้ชอ้งุ่นพนัธุ์

ดีท่ีสุดและน ้าแร่อนัมีช่ือเสียงของอารเ์มเนีย  

       

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 

12 
 

 น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองเอคมิอดัซิน (Echmiadzin) ท่ีอยู่ห่างจากเยเรวาน

ประมาณ 30 กม. ในอดีตเป็นเมืองท่ีส าคญัของชาวอารเ์มเนียนท่ีมีความศรทัธาใน

เร่ืองทางดา้นการศาสนาและยงันับไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ถูกสรา้งข้ึนโดย

นักบุญเกรกอร่ีในปี ค.ศ.303 เมืองน้ีมีความส าคัญเพราะมีสถานท่ีทั้งสองแห่ง ท่ี

ไดร้ับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000ใหท่้านไดช้มความ

สวยงามของวิหารเอคมิอดัซิน (Ech- miadzin Cathedral) ซ่ึงแต่ดั้งเดิมเป็นท่ีรูจ้กั

กนัในนามของโบสถศ์กัดิ์สิทธิ์แห่งพระแม่เจา้ (Holy Mother of GodChurch) เป็น

โบสถ์ท่ีถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 4 และไดช่ื้อว่าเป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของโลก

น าท่านไปชมวิหารซวารน์๊อทส  ์(Zvartnots Cathedral) ซ่ึงในอดีตนับไดว้่าเป็น

วิหารท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุด เป็นวิหารท่ีถูกสรา้งข้ึนในราวปีค.ศ.641-653 ท่ี

อยู่ในช่วงของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ท่ีมีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งน้ี และ

ต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรารนของพวกอาหรับมุสลิม ซ่ึงทุกวนัน้ีสถานท่ีโบราณ

แห่งน้ีกลายเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีปรกัหกัพงั 

 

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

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

เยเรวาน มีระยะทางห่างประมาณ 40 กม.และตั้งอยู่ในจงัหวดัอะรารตั คอร ์วิราพ 

เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัและมีช่ือเสียงของชาวอารเ์มเนีย ผูท่ี้อาศยัอยูต่ามส่วนต่างๆ 

ทัว่โลกท่ีจะตอ้งเดินทางมาท าพิธีจาริกแสวงบุญท่ีแห่งน้ี เพราะตามหลักฐานทาง

ประวติัศาสตรไ์ดมี้การบนัทึกเหตุการณ์ในยุคโบราณว่า กษัตริยิทิริเดท ของพากนั

อาร์เมเนียนไดจ้ับนักบุญเกกอรี่ ขังคุกไวใ้นถ ้า ผูซ่ึ้งไดท้ าการเผยแผ่และใหค้วาม

กระจา่งในเร่ืองของศาสนาฯ และยงัเป็นพระสงัฆราชองคแ์รกของชาวอารเ์มเนีย และ

ต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัก็ คือ คอร ์วิราพ  

น าท่านไปชมวิหารคอร ์วิราพ (Khor Virap Monastery) เป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงท่ีถูก

สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานส าหรับพิธีจาริกแสวงบุญใหก้บัผูมี้ช่ือเสียง คือ ท่าน

กรกีอร ์ลูซาวอรชิ (Grigor Lusavorich) ผูซ่ึ้งกลายมาเป็นนักบุญเกกอร่ีท่ี เป็นผูเ้ผย

แผ่ทางดา้นศาสนาฯ และต่อมาไดถู้กจองจ าอยู่ในคุกน้ีถึง 13 ปีโดยค าสัง่ของ

กษัตริยทิ์ริเดท ท่ี 3 แห่งอารเ์มเนีย ภายหลงัท่านไดร้บัการยอมรบันับถือและแต่งตั้ง

ใหเ้ป็นพระสังฆราชองค์แรก และไดท้ าการเปล่ียนแปลงสัง่สอนดา้นการศาสนา

ภายในประเทศ และในปี ค.ศ.301 อารเ์มเนียเป็นประเทศแรกของโลกท่ีไดป้ระกาศ

และยอมรับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจ าชาติจาก สถานท่ีแห่งน้ีท่านจะ

สามารถมองเห็นภาพของภเูขาอะรารทัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงภูเขาแห่งน่ีเป็นต านามนท่ี

พบว่า เป็นท่ีจอดของเรือโนอาหใ์นสมยัท่ีน ้าท่วมโลกเม่ือ 7,000 ปีมาแลว้ น าท่าน

ออกเดินทางต่อไปยังหมู่บา้นอะเรนี (Areni Village) ซ่ึงตามหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ อาร์เมเนียไดมี้การท าเหลา้ไวน์มานานกว่า 6,000 ปีแลว้ ซ่ึงนัก

โบราณคดียงัไดพ้บหลักฐานต่างๆ มากมาย ไดพ้บเซลล์ของตน้พืชท่ีน ามาท าเหลา้

ไวน์ท่ีไดถ้กูท้ิงเอาไวภ้ายในบริเวณถ ้าต่างๆ ท่ีอยู่ใกลก้บัหมู่บา้นอะเรน่ี นอกจากน้ัน
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ตามพระคัมภีร์ยังไดก้ล่าวถึงเร่ืองของเรือโนอาห์ ท่ีไดเ้ก็บพันธุ์พืชทุกอย่างลงเรือ 

และไดล้อยมาจอดตรงบริเวณเทือกเขาอะรารัตหลังจากท่ีไดเ้กิดน ้ าท่วมโลกเม่ือ

ประมาณ 7,000 ปีมาแลว้ และหลังจากน ้าไดแ้หง้ลงก็ไดมี้การน าเอาพนัธุพื์ชต่างๆ

ไปเลือกปลกูตามพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เช่น ท่ีหมู่บา้นอะเรน่ีแห่งน้ีจึงไดมี้ต านานการท า

เหลา้ไวน์มานานกว่าหกพันปีแลว้ใหท่้านไดช้มและสัมผัสกับการท าเหลา้ไวน์ท่ีมี

ช่ือเสียงมานานของหมู่บา้นแห่งน้ี พรอ้มทั้งลองล้ิมชิมรสชาติของเหลา้ไวน์ต่างๆ ท่ีมี

การท าเหลา้ไวน์แบบพิธีการโบราณอนัดั้งเดิม 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
13.30 น. ท่านออกเดินทางไปยงัเมืองโนราแว๊งค ์(Noravank) ท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดัวายอทส์ ดี

ซอร์ทางดา้นเหนือ ระยะทางห่างประมาณ 80 กม.น าท่านไปชมบริเวณของวิหาร

โนราแวง๊ค ์(Noravank Monastery Complex) ซ่ึงถูกสรา้งข้ึน ในราวศตวรรษท่ี 13 

โดยนักสอนศาสนาสยนิูค แต่ตวัโบสถใ์หญ่ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ.1227 โดยนักบุญ

คาราเพท บริเวณประตทูางเขา้หรือตามหน้าต่างทางดา้นหน้าจะถูกสรา้งใหมี้ส่วนท่ี

ยื่นออกมาปกคลุมและจะถูกแกะสลักดว้ยลวดลายสถาปัตยกรรมอย่างประณีต

สวยงาม  นอกจากน้ันยงัมีโบสถท่ี์ถูกสรา้งในปี ค.ศ.1339 เป็นอนุสาวรียท่ี์ฝังศพท่ี

อยูท่างดา้นใต ้สถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กปฏิสงัขรณ์ใหดี้ข้ึนและไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมเม่ือปี ค.ศ.

1999 ซ่ึงจะมีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของบริเวณรอบๆ รวมถึงทิวทัศน์อนัสวยงามของ

เทือกเขาอีกดว้ยไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลับไปยังกรุงเยเรวาน  ใหท่้านได้

พกัผ่อนตามอธัยาศยั เลือกซ้ือสินคา้ท่ีบาซารอ์นัมีช่ือเสียงของเยเรวาน ซ่ึงเป็นตลาด

แห่งหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงและความประทับใจ คือ พาค ชูคา (Pak Shuka) ตลาดแห่งน้ี

ถูกตกแต่งใหมี้ความสวยงามในรูปแบบของอารเ์มเนียน ซ่ึงทางเขา้สู่ตลาดแห่งน้ีได้

ถกูท าใหส้วยงามท่ีความประทับใจ และเม่ือท่านไดก้า้วเขา้ไปสู่ในสถานท่ีแห่ง จะท า

ใหท่้านไดมี้ความรูสึ้กวา่เหมือนอยูใ่นโลกอีกใบหน่ึง 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

21.00 น. 
น าท่านเดินทางไปยังสนามบินเมืองเยเรวาน เพ่ือท าการตรวจเอกสารการ

เดินทาง 

 

วนัที่สิบสอง กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ  

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

08.00 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินมาการต์า้ แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR832 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 7.00 ชม.) 

 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

 

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

 

 
*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ การ

เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้
เดินทางเป็นส าคญั *** 
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ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบั 15 – 26 ตลุาคม 2561  (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป) 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

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

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 23 พ.ค. 2560 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 30,000 บาท/

ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา-บาค/ู/เยเรวาน-โดฮา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินการต์า้ 

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

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
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 ์ 
(ขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน) 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด  

(QR : 30 กก./1ใบ/ท่าน) // ( J2 : 23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

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

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

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

ตอ้งสแกนโดยไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มลูขาดหายไป และชดัเจน (เพ่ือท าวีซ่าออนไลน์) 
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชัด 

หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 

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

ถ่ายเอง) 

3.ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 
หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

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

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง

อาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

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

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

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

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  
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 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์....................................................................... 

โทรศัพทม์ือถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมลล์................................................... 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 30,000   บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  
         วันที่................................................ 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      


