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ก ำหนดกำรเดินทำง :  29พ.ค.-10ม.ิย.2563 
 

 

XX.XX เวลานัดหมายในใบเตรยีมตวั(ส่งให้ก่อนเดนิทางประมาณ 7 วนั) คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนาน
ชาตสิุวรรณภูม ิเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและใหก้ารบรกิารเชค็อนิตัว๋เครื่องบนิ 

21.45 น. เหริฟ้าสู่กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิทีT่K065(บนิ 10.20 ช.ม.) 

 
 
 

04.10 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตอิตาเตริก์ กรุงอสิตนับูล แวะเปลีย่นเครื่อง   
06.30 น. เหริฟ้าสู่เมอืงบาทูม ิประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK390  (บนิ 2 ช.ม.) 

09.20 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิมอืงบาทูม ิหลงัตรวจคนเขา้เมอืงน าทา่นเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง น าชมอดตี
เมอืงยุคกรกีโบราณรมิฝัง่ตะวนัออกของทะเลด า เมอืงเอกของเขตปกครองตนเองอดัยาร่า เป็นหนึ่งใน

วันแรก  กรุงเทพฯ-สุวรรณภมู ิ         (-/-/-) 

วันที่สอง อิสตันบลู-บาทูม ิ         (B/L/D) 
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Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

เมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ส าคญัของจอร์เจีย ตัง้อยู่ในเขตกึ่งเขตร้อนที่รุ่งรวยด้วยผลติภณัฑ์
เกษตรมากมาย แต่ผลไม้รสเปรี้ยวมะกรูดและชาโดดเด่นที่สุด และเป็น
เมอืงแปรรูปอาหารทะเล   ชมงานประตมิากรรมอนัน่าทึง่ “อำลีและนีโน่” 
(Ali & Nino) ที่เป็นรูปของหนุ่มสาวยนืด้วยกนัแล้วหมุนเคลื่อนตวัเขา้หา
เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัอย่างน่าทึ่ง เป็นปฏมิากรรมทีช่าวเน็ตได้แชรต์่อๆ
กนัไปยงัโลกโซเชยีลจนโด่งดงั  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย เดนิชม จตัุรสัปิอำซซ่ำ จตัุรสัส าคญัของเมอืงเตม็ไปด้วยตกึอาคารร้านรวงที่งดงามดว้ยสถาปัตยกรรม
ยุคกลางผสมผสานกนัอย่างลงตวักบัสถาปัตยกรรมรสัเซียนโกธิค และภาพประดับฝาผนังโมเสคที่
สวยงาม โดดเด่นดว้ยหอนาฬกิาสูงดา้นหน้าลานการคา้ทีเ่ตม็ไปดว้ยแสงไฟระยบิระยับสวยงาม 

จากนัน้ น าท่านเชค็อนิที่พกั ให้ท่านได้พกัผ่อนหลงัจากเหนือยล้าจากการเดินทางและเผชญิแดดในช่วงบ่าย 
(ถงึแมอ้ากาศเยน็สบายแต่แดดกแ็รงไม่น้อย) 

เยน็ น าท่านไปรบัประทานอาหารค ่า กลบัเขา้สู่ทีพ่กั พกัผอ่น Divan Suite 5* หรือเทียบเท่ำ 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซุกดดิี ้(เดนิทางประมาณ 3 ชม.)   
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั   
บ่าย เดินทางต่อสู่ทางตอนบนของประเทศจอร์เจียเข้าสู่เขตภูมภิาค”สเวเนตี้ตอนบน” (Upper Svaneti) มุ่ง

หน้าสู่เมอืงเมสเตยี ห่างไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 129 กม.เป็นการขบัรถลดัเลาะรมิเขา
ราว 3.30 ชัว่โมง  

เยน็ ถึง เมสเตีย Mestia  ประตูสู่ดินแดนสเวเนติตอนบน ตัง้อยู่หุบเขาบนความสูง 1,500 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล เป็นเมอืงโบราณเลก็ ๆ ที่บ้านหลายหลงัมีหอคอยก่อด้วยหินที่ใชดู้แลปกป้องตัง้อยู่ติด
บา้นเรอืน เมสตยีย์งัเป็นเมอืงตน้ทางของนกัปีนเขาและชมป่าสนอลัไพน์ดว้ยเชน่กนั  

  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Tetnuldi 3* หรือเทียบเท่ำ   รบัประทานอาหารค ่า  

 

 
เชา้ตรู่  หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั เปลี่ยนเป็นรถ 4 WD เดินทางขึน้เทือกเขาคอเคซสัไปยงั

หมู่บา้นอุชกูลี ่ห่างออกไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 
อชุกล่ีู Ushguli กลุ่มหมู่บา้นเลก็ ๆ 4 แห่ง ตัง้อยู่กลางหุบเขาสูง 2,410 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล และตนีของ ยอดเขาชาขร่า Shkhara summit 
หนึ่งในยอดเขาทีสู่งที่สุดในคอเคซสั โดยมชีาวสเวนพื้นถิน่อาศยัอยู่ราว 
70 ครวัเรอืนท่ามกลางหมิะทีป่กคลุมราว 6 เดอืน ท าใหอ้ชักูลีก่ลายเมอืง
ปิดไม่สามารถตดิต่อโลกภายนอกไดก้ว่า 6 เดอืนเลยทเีดยีว ดว้ยความ
งดงามของขุนเขานานาที่รายล้อมและเป็นชุมชนโบราณ มีโบสถ์เก่าแก่
ราวศตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บนเนินเขา ท าให้ “ดนิแดนสวาเนตบิน Upper Svaneti” ได้รบัการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลก 

วันที่ส่ี  เมสเตีย-อุชกูร่ี-เมสเตีย         (B/L/D) 

วันที่สาม บาทูม-ิซุกดีดี-้เมสเตีย         (B/L/D) 
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 ถงึ หมู่บา้นอชักูลี่ น าท่านสมัผสัวถิชีวีติของผูค้นในหมู่บ้านทีโ่ดดเด่นดว้ยหอคอยโบราณตัง้เรยีงรายอยู่
ทัว่หมู่บ้านนบัสบิหอ มยีอดเขาด าทะมนีที่สูงชนัปกคลุมดว้ยหมิะอนัขาวโพลนคลุมเกอืบทัง้ยอดซ่อนตวั
อยู่หลงัยอดเขาสูงชนัสเีขยีวมหีมู่บา้นตัง้อยู่ตนีเขาและธารหมิะที่ละลายกลายเป็นสายน ้าเลก็ ๆ ไหลเป็น
ล่องเลาะรมิหมู่บา้น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารเลก็ๆ ภายในหมู่บา้น  
จากนัน้ น าท่านนัง่รถไต่เนินเขาแวะชม โบสถล์ำมำเรีย Lamaria Church อายุเก่าแก่ย้อนไปถงึศตวรรษที่ 12 

ภายในโบสถ์ภายเขียนสีเฟรสโก้ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกบัพระเยซูและอคัรสาวก จนได้เวลาอันสมควร
เดนิทางกลบัสู่ทีพ่กั   Tetnuldi 3* หรือเทียบเท่ำ    

เยน็ รบัประทานค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรมและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดนิทางต่อสู่เมอืง ซุกคดี์ดี้ Zugdidi  อดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัรโอดชี

อหีรอืซามาเกรลา ก่อตัง้ขึน้ราว 600 ปีก่อนครสิตกาล อยู่บรเิวณทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเล
ด า และรวมชาตเิป็นอาณาจกัรจอร์เจยีในศตวรรษที่ 11 ก่อนถูกยดึครองโดยจกัรวรรดิรสัเซียในปีค.ศ.
1803 และได้รบัเอกราชเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจอร์เจยีในปีค.ศ.1921 ปัจจุบนัเมอืงผ่านในเส้นทางสู่ 
“สวาเนต ิSvaneti”  อนัเป็นดนิแดนในภูมภิาคภูเขาสูงแห่งคอเคซสั ทีม่ทีวิทศัน์สวยงามทัง้เทอืกเขาหมิะ 
กราเซยีร ์และความเป็นอยู่ของคนทอ้งถิน่ในบรรยากาศที่สุดสวยงาม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  น าท่านชมด้านนอก พระรำชวงัดำดิอำน่ี Dadiani Palace  อดตีวงัของผูป้กครองของราชตระกูลดาดิ

อานี่ สบืเชือ้สายมาจากกดยุคแห่งโอดชีอ ีผูป้กครองสูงสุดของแควน้ซามาเกรลา ปัจจุบนัได้กลายเป็น
พพิธิภณัฑ์ประวตัศิาสตร์ขนาดย่อม จดัแสดงขา้วของเครื่องใช้สมยัเจ้าฟ้าชายเดวดิ ดาดอิานี่  บรเิวณ
เดยีวกนัยงัมโีบสถเ์ก่าและสวนดอกไมท้ีจ่ดัโดยรอบอยา่งสวยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมืองสกาล
ทูโบ 

เยน็ เชค็อนิทีพ่กั รบัประทานอาหารค ่า พกัผอ่น  Tskaltubo Plaza 4* หรือเทียบเท่ำ 

 

 
เชา้  หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั เดนิทางต่อเขา้สู่ตวัเมอืงคูทายซี่(Kutaisi) เมอืงใหญ่อบัดบั

สองของจอร์เจยี และเมอืงเอกของจอร์เจียตะวนัตกถิ่นอิเมอเรต ิตัง้อยู่บนคุ้งแม่น ้าริโอนี่ สูง 125-300 
เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล รายล้อมด้วยเขตป่าสนผลัดใบแวะชม  โบสถ์เกเลต้ี (Gelati Cathedral) 
UNESCO World Heritage เป็นโบสถ์ยุคศตวรรษที่ 12 เป็นโบสถ์ที่ถอืว่าเป็นศูนย์กลางทางวฒันธรรม
และปรชัญาของจอร์เจยี โบสถ์แห่งนี้มผีูม้าศกึษาวทิยาการทางวทิยาศาสตร์และปรชัญามากมาย แม้แต่
บุคคลส าคญัในสงัคมชัน้สูงต่างกส็่งบุตรหลานเขา้มาศกึษาทีน่ี่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
บ่าย  เดินทางเดินทางต่อไปยงั อุทยำนแห่งชำติบอรโ์ยมี่-คำรำกำอูรี่ เขตอนุรกัษ์ตอนกลางของประเทศ 

บรเิวณแถบเทอืกเขาคอเคซสัน้อยที่ยาวขนานไปกบัเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ น าท่านสูดอากาศแสนสดชื่น
ในบรเิวณนี้และชมิน ้าแร่จากธรรมชาตทิีเ่ป็นทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงนี้ดว้ยเชน่กนั 

วันที่ห้า  เมสเตีย-ซุกดีดี-้ สกำลทูโบ        (B/L/D) 

วันที่หก สกาลทูโบ-คไูทซ่ี-โบสถ์กลาตี-้บอโยมี่-อะเคาซิเคห์     (B/L/D) 
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จากนัน้ เดนิทางต่อไปยงัเมืองอะเคำซิคห ์(เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)   อ ะเค าซิ เคห์  Akhaltsikhe 
เมอืงเลก็ ๆ ใกล้ชายแดนประเทศอาร์เมเนีย ที่มปีระวตัศิาสตร์กล่าวย้อนไปราวศตวรรษที่ 12 ในฐานะ
เมอืงศูนย์กลางของแควน้อาเฆาลสิลี่ของดยุคแห่งซเมสฆ ีหวัเมอืงปกครองของออตโตมนั และสมรภูมิ
รบรสัโซ-เตอรก์สีก่อนทีจ่ะกลายเป็นส่วนหนึ่งของจกัรวรรดริสัเซยีนในทีสุ่ด  

 น าท่านชมเมืองเก่ำรำบดั (Multicultural Complex of Rabat) เป็นกลุ่มอาคารทีท่ี่ประกอบทัง้ปราสาท
เก่า วงัเก่าและโบสถ์ที่มรีูปแบบการก่อสรา้งผสมผสานอนัเนื่องมาจากการผลดัเปลี่ยนการปกครองของ
จอร์เจียมาแต่โบราณในหลายยุคสมยั ชม ป้อมอะเคำซิเคห์ Akhaltsikhe 
Fortress ป้อมปราการขนาดใหญ่ในยุคจกัรวรรดอิอตโตมนั ตัง้อยู่รมิแม่น ้ า
โพตสโฆวี ่ภายในประกอบไปด้วย ซากโบสถ์ครสิต์นิกายจอร์เจยีน สุเหร่า 
หอมินาเร่ต์ โบสถ์ยิว พระราชวงัของราชวงศ์ยาเคลี่ โรงอาบน ้ าโบราณ 
พพิธิภณัฑ์ ปัจจุบนัได้รบัการปรบัปรุงเพื่อใชเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม สถานที่จดังานประชุม
ของเมอืง   

เยน็ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  Lomsiz 3* หรือเทียบเท่ำ     รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
 

 
เชา้  หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั จากนัน้เดนิทางมุ่งสู่เมอืงวาตเซีย ห่างไปทางทศิตะวนัออก

เฉียงใต ้ประมาณ 1.30 ชัว่โมง   ชมถ ำ้วำตเซีย Verdzia อารามถ ้าที่ตัง้ของ โบสถ์แม่พระแห่งพระ
บุตรเสดจ็สู่สวรรคำลยั (The Church of Dormition)   สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1180 ชว่งการปกครองของ ทา
มารม์หาราช ราชนิีผูน้ าชาวจอร์เจยีนสู่ยุคทอง และ รสัตเวลี่ กวยีิง่ใหญ่ผูแ้ต่งวรรณกรรม เรื่อง “อศัวนิ
หนงัเสอืด า The Knight in the Panther’s skin” อารามตัง้อยู่บนหน้าผา สูง 500 เมตร ม ี19 ข ัน้ ภายใน
ถ ้ากวา่ 3000 คูหา ประกอบไปดว้ยโถงโบสถ์เลก็ทีบ่รรจุภาพจติรกรรมฝาผนงัเกีย่วกบัเรื่องราวในครสิต์
ศาสนานิกายจอร์เจยีนออร์โธด๊อกซ์ที่ส าคญั ส่วนที่พกัอาศยัของเหล่านักบวช โรงอาหาร ห้องเกบ็ไวน์ 
หอ้งยา เป็นตน้ ต่อมาไดก้ลายเป็นอารามรา้งในยุคการปกครองของออตโตมนั ปัจจุบนัไดร้บัการบรรจุใน
รายชือ่ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในอนาคต 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองชายแดนบาฟรา (เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ผ่านกระบวนการวซ่ีา E-Visa เข้า

ประเทศอาร์เมเนียและขา้มชายแดน จากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเมอืงกฮูมรี่ ห่างไปทางทศิตะวนัตกเฉียง
เหนือ ระยะทาง 117 กม. หรอื ราว 2-2.30 ชัว่โมง 

 กฮูมรี่ Gyumri เมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศอาร์เมเนีย และเป็นเมืองเอกของจงัหวดัชรีกั เมือง
โบราณก่อตัง้ข ึน้ราวศตวรรษที ่5 ก่อนครสิตกาล โดยเป็นชมุชนกรกีตัง้รกราก (ตามขอ้ความจารกึกล่าวา่
ถอืก าเนิดราวศตวรรษที่ 8 ก่อนครสิตกาล) กฮูมรี่ได้เฉลมิฉลองการเป็นเมอืงหลวงทางวฒันธรรมของ
เครอืจกัรภพรสัเซยีเมื่อปีค.ศ.2013 

จากนัน้ น าท่ านไป ย่ ำน เมื องเก่ ำ  Kumayri historic district ชมบ้ าน เรือนอาคารต่ า ง ๆ  ที่ ส ร้างด้วย
สถาปัตยกรรมอารเ์มเนียน แม้บางส่วนจะพงัทลายไปกแ็ผน่ดนิไหวในปีค.ศ.1926 และ 1988 

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า  พกัผอ่นตามอธัยาศยั Nane Hotel, Gyumri 4* หรือเทียบเท่ำ  

 

 

วันที่เจ็ด อะเคาซิเคห์-วาตเซีย-ป้อมเคิร์ตวิซี่-กฮูมร่ี(อาร์เมเนีย)    (B/L/D) 

วันที่แปด กฮูมร่ี-เมืองวาการ์ซะพาด-วิหารเอ็ทคมีอตัตนิ-เมืองหลวงเยเรวาน    (B/L/D) 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดนิทางต่อไปยงัเมอืงวาการช์ะผาต (เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
  เอ็ทคมีอตัติน Etckmiadsin หรือ วำกำรช์ะผำด Vagharshapat 

เมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของอารเ์มเนีย ห่างจากชายแดนอารเ์มเนีย-ตุรก ี
10 กม. หนึ่งในอดตีเมอืงหลวงของราชวงศอ์ารซ์าซดิแห่งอาณาจกัร
อาร์เมเนียที่รุ่งเรืองในระหว่างปีค.ศ.120-330 เป็นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์นิกายอาร์เมเนียน ออร์โธด็อกซ์  และเป็นที่รู้ก ันใน
หมู่ศาสนิกชนว่าเป็นเมอืงศกัดิส์ทิธ์แม้จะเป็นการประกาศอย่างเป็น
ทางการ 
น าท่านเขา้ชม อำสนวิหำรเอท็คมีอตัติน Etchmiadzin Cathedral ศาสนสถานแม่ของโบสถค์ณะอคัร
สาวกแห่งอาร์เมเนียนในนิกายอาร์เมเนียน ออร์โธด็อกซ์  เป็นอาสนวหิารแห่งแรกที่สร้างขึ้นในยุค
อาร์เมเนียนโบราณ และได้รบัการพจิารณาว่าเป็น “อาสนวหิารแห่งแรกของโลก” (ไม่ใช่โบสถ์แห่งแรก
ของโลก) ตวัโบสถ์สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 4 โดยนักบุญเกรเกอรผีู้น าความสว่าง ปัจจุบนัเป็นหนึ่ง
สถานที่ที่มผีูแ้สวงบุญและนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและสกัการะขอพรมากที่สุดในอารเ์มเนีย โดยได้รบั
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000 และ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บ่าย เดนิทางต่อไปยงัเมอืงหลวงของอาร์เมเนีย แวะชมม อำสนวิหำรสวำรต์น็อตส์ Zvartnots Cathedral 

สร้างขึ้นในศตวรรษที่  7 ตัวโบสถ์ก่อสร้างด้วยทรง “เตตราคอนช์แบบอาร์เมเนี ยน Armenian 
Tetraconch” โดยคณะนักบวชคาทอลคิอส เนอร์เซสผูส้ร้าง ปัจจุบนักลายเป็นซากอาคาร คงเหลอืแต่
ฐานโบสถ์รูปวงกลมและหวัเสาแบบไอโอนิกและไหหมกัไวน์โบราณ ปัจจุบนัได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็น
มรดกโลกในปีค.ศ.2000 กลุ่มเดยีวกบัอาสนวหิารเอท็คมอีตัตนิ 

 จากนัน้ เดนิทางต่อจนถงึเมอืงเยเรแวนเมอืงหลวงของอาร์เมเนีย เยเรวำน Yerevan นครหลวงและเมอืงทีใ่หญ่
ที่สุดของประเทศอาร์เมยี หนึ่งในเมืองโบราณที่ยงัมชีวีติเก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก โดยสามารถค้นประวตัิศาสตร์ย้อนหลังไปได้ถึง
ศตวรรษที่8 ก่อนคริสตกาล และมีการผลดัเปลี่ยนผูป้กครองมาโดย
ตลอด 2,800 ปี ไม่ว่าจะเป็นผู้รุกรานชาวไซเธียน อาหรับ อิหร่าน 
รสัเซยี สหภาพโซเวยีต และได้รบัเอกราชอย่างแท้จรงิในปีค.ศ.1991 
ชมย่าน Republic Square สถานที่อนัเป็นศูนย์รวมผู้คนเยเรวานที่
ส าคญัทีไ่ดร้บัการออกแบบเป็นพเิศษใหม้ทีศันีภาพสวยงามทัง้ตวัอาคารทีรู่ปแบบเฉพาะตวั สวนใจกลาง
เมืองและน ้ าพุดนตรี โดยศิลปินชื่อว่า Alexander Tamanian ที่ท าให้เมืองเยเรวานกลายเป็นเมือง
สวยงามคลาสสิคน่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก   เดินชมตลาด เยเรวำน เวอร์นิสเส็จ Yerevan 
Vernissage ตลาดกลางแจ้งขนาดใหญ่ในเยเรวาน โดยตัง้อยู่บนถนนมคีวามยาว 350 เมตร โดยค าว่า 
Vernissage เป็นค าที่มีรากศพัท์มาจากภาษาฝรัง่เศส  เป็นสถานที่เหล่าพ่อค้าและศลิปินมาขายงาน
ศลิปะต่าง ๆ มากมายทัง้ศลิปะแบบอาร์เมเนียนดัง้เดมิและประยุกต์ ให้ได้ชมและเลอืกซื้อเป็นของเก็บ
สะสมหรอืของฝากทางบา้น 

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า จากนัน้เขา้ทีพ่กั   Metropol Hotel, Yerevan 4* หรือเทียบเท่ำ 
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เชา้ หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่าน

เดนิทางไปยงัภูมภิาคอารารตัสู่เมอืง ฆอร ์วิรำป Khor Virap น า
ท่านเขา้ชม อำรำมฆอร ์วิรำป Khor Virap Monastery มี
ความหมายวา่ “หลุมลกึ” เป็นโบสถค์รสิตน์ิกายอารเ์มเนยีน ออรโ์ธด๊
อกซ์ ตัง้อยู่บนเนินเขาเลก็ ๆ บนทีร่าบอารารตั ห่างจากชายแดน
ประเทศตุรกปีระมาณ 8 กม. เป็นหนึ่งในสถานทีแ่สวงบุญทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของอารเ์มเนยี โดยเหล่าผูม้ ี
ศรทัธาต่อนกับุญเกรเกอรีผู่น้ าแห่งความสวา่ง ไดเ้ดนิทางมาสกัการะและขอพรในโบสถท์ีน่กับญุองคน์ี้
เคยถูกขงัอยู่สถานทีแ่ห่งนี้ เป็นเวลา 14 ปีโดยกษตัรยิท์ริดิาเตสที ่3 แห่งอารเ์มเนีย แต่ต่อมาได้
กลายเป็นผูแ้พร่ธรรมใหแ้ก่กษตัรยิช์าวเพแกนดงักล่าวหนัมานบัถอืศาสนาครสิต์ และกลายเป็นชาตแิรก
ทีย่อมรบัศาสนาครสิตเ์ป็นศาสนาประจ าชาต ิโบสถส์รา้งขึน้ในปีค.ศ.642 
**หากท่านโชคดทีอ้งฟ้าเปิดจะไดเ้หน็ววิภูเขาอารารตัตัง้ตระหง่านยิง่ใหญ่เป็นฉากหลงังดงาม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั   
จากนัน้ น าท่านไปยงัโนระวางค ์ห่างไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใตร้ะยะทาง 80 กม.  

น าท่านเขา้ชม อำรำมโนระวำงค์ Noravank Monastery มคีวามหมายว่า “โบสถใ์หม่” เป็นโบสถ์ครสิต์
นิกายอาร์เมเนียนออร์โธด๊อกซ์ แต่รู้จกัในนาม “โบสถ์พระมารดาของพระเจ้า Holy Mother of God” 
สร้างขึน้ในปีค.ศ.1205 ในระหว่างศตวรรษที่ 13-14 ได้เป็นที่พ านักของบชิอปและเจ้าชายราชวงศโ์อเบ
เลยีนแห่งยูนิก ซึ่งได้กลายเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและศนูยก์ลางทางวฒันธรรมของอารเ์มเนียในเวลา
ต่อมา ปัจจุบันนอกจากซากตัวโบสถ์ที่ยงัแข็งแรงและงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบอาร์เมเนียยุค
ศตวรรษที่13 ยงัคงมชีิ้นส่วนอื่น ๆ ของอาคารวางให้เหน็ทัว่อาณาบรเิวณ ได้เวลาอนัสมควรเดนิทาง
กลบัสู่กรุงเยเรวาน 

เยน็ หลงัรบัประทานอาหารค ่า กลบัเขา้สู่ทีพ่กั    Metropol Hotel, Yerevan 4* หรือเทียบเท่ำ 
  
 
 
เชา้  หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดนิทางไปยงัเมอืงเกฆำรด์ Geghad ชม อำรำม

เกฆำร์ด Geghard Monastery  โบสถ์ยุคกลางศตวรรษที่ 4 บนหน้าผาสูง มีนามเดิมว่า “ไอรีแวงค ์
Ayrivank” มคีวามหมายวา่ “อารามคูหาบรรพต” ปัจจุบนัมนีามเตม็วา่ “เกกฮาดาแวงค ์Gaghardvank” มี
ความหมายว่า “อารามแห่งหอกแหลม (หอกที่แท่งพระเยซูขณะที่ถูกตรงึกางเขน ซึ่งมกีารกล่าวอา้งว่า
หอกดังกล่าวถูกน ามาที่อาร์เมเนียโดยยูดาส ธดัเดอุส หนึ่งในอคัร
สาวกของพระเยซู และถูกเกบ็อยู่ที่อาสนวหิารเอท็คมอีตัตนิ)”  สร้าง
โดยนักบุญเกรเกอรี่ผู้น าความสว่าง ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกในปีค.ศ.2000 มนี ้าพุศกัดิส์ทิธิภ์ายในถ ้าบรเิวณโบสถ์ น าท่านชม
โบสถ์มรดกโลกและโตรกผาแม่น ้ าอะซัตที่สูงชนั หลังรบัประทาน
อาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางไปยงัชายแดน
จอร์เจยี-อารเ์มเนีย เป็นการขา้มแดนทางรถยนต์เขตเมอืงซาดาโคล (Sadakhlo) (ระยะทางประมาณ 80 
ก.ม.) ทีอ่ยู่ทางดา้นใต ้เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยู่ตดิกบัอารเ์มเนีย   

วันที่สิบ เยเรวำน-เกฆำรด์-กำรน่ี์-ทะเลสำบเซวำน-ดิลิจนั    (B/L/D) 

วันที่เก้า เยเรวำน-ฆอร ์วิรำป-โนระวำงค-์เยเรวำน      (B/L/D) 
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จากนัน้ น าท่านไปยงั หมู่บ้านกำรน่ี์ Garni เป็นหมู่บ้านตัง้รกรากของชาวกรกีโบราณ เมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว และ
ราวศตวรรษที่ 8 ก่อนครสิตกาล ไดถู้กกษตัรยิอ์าร์กชิตทิี่ 1 แห่งอาณาจกัรอารารตัเขา้รุกราน ต่อมาใน
ศตวรรษที ่3 ก่อนครสิตกาลมกีารสรา้งป้อมปราสาทเพื่อใชเ้ป็นวงัฤดูร้อนของราชวงศโ์อรอนตดิและอาร์
ตาซแิอดของอาร์เมเนีย และในศตวรรษที ่1 ก่อนครสิตกาล การน์ี่ไดก้ลายเป็นสถานที่ลอบปลงพระชนม์
กษตัรยิ์มธิรดิาเตลแห่งอารเ์มเนีย โดยพระโอรสบุญธรรมร่วมกบัพระนัดดาของพระองค์เพื่อชงิบรรลงัก์
และเสกสมรสกบัเจา้หญงิเซโนเบยีพระธดิาของกษตัรยิม์ธิริดาเตส 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัแบบพืน้เมอืง เรยีกวา่ “Lavash” สไตลอ์ารเ์มเนียนทอ้งถิน่ 
บ่าย เขา้ชม วดักำรนี์ เทวสถานกรกีสรา้งโดยกษตัรยิท์ริดิาเตสที ่1 ราวตน้ศตวรรษที ่1 เพื่อสกัการะสุรยิเทพ

มเิฮ่อร์ของชาวอารเ์มเนียน ก่อนทีจ่ะถูกแปลงมาเป็นศาสนสถานของชาวครสิตอ์ารเ์มเนียนในศตวรรษที ่
4 และกลายมาเป็นที่ประทบัฤดูร้อนเจ้าหญิงโฆสโรวดิุฆต์ พระขนิษฐานของกษตัรยิ์ทิรดิาเตสที่ 3 แต่
นักวชิาการบางคนกล่าวว่า สิง่ก่อสร้างนี้น่าจะเป็นที่ฝังศพของกษัตรยิ์เพแกนที่นับถือเทพเจ้ามากกว่า
เป็นวดั จึงสามารถรอดพ้นจากการท าลายของชาวคริสต์อาร์เมเนียน อาคารถูกบูรณะขึ้นใหม่หลัง
พงัทลายจากเหตุแผ่นดนิไหวเมื่อปีค.ศ.1679 ปัจจุบนัเป็นสถานที่ท่องเทีย่วหลกัในการชมสถาปัตยกรรม
กรกีโบราณและเกรโค-โรมนัหนึ่งเดียวในอาร์เมเนีย และเป็นศาลบวงสรวงเทพเจ้าศูนย์กลางของชาว
อารเ์มเนียนนีโอเพแกน 

  ชม อำรำมเซวำน Sevan Monastery หรอื เซวานาแวงค ์Sevanavank โบสถท์ีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาทีเ่ป็น
แหลมยื่นไปในทะเลสาบเซวาน ตามจารกึโบสถส์รา้งขึน้ในปีค.ศ.874 
โดยเจา้หญงิมาเรยี พระธดิาของกษตัรยิอ์สัซอตที่ 1 ทีต่่อมาไดข้ึน้
ครองราชยต์อ่พระราชบดิาและตอ้งดิน้รนปลดแอกอาณาจกัรตนเอง
ออกจากการปกครองของอาหรบั ใหท้า่นไดส้มัผสัทศันียภาพแบบพา
โนราม่าของทะเลสาบเซวาน กบัทอ้งน ้าสฟ้ีาเขม้อมเขยีวตดักบัทวิเขา
สูงสเีขยีวและทอ้งฟ้าสวา่งสดใส ใหค้วามสดชืน่ยิง่นกั 

  ชม ทะเลสำบเซวำน Sevan Lake แหล่งสะสมน ้าจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอารเ์มเนียนและในแถบเทอืกเขา
คอเคซสั และเป็นหนึ่งในทะเลสาบน ้าจดืบนพืน้ทีสู่ง (สูง 1,900 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
ดนิแดนยูเรเซยี โดยตัง้อยู่ตอนกลางของประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน ้าทีส่ าคญัของประเทศและ
เป็นสถานทีห่นึ่งเดยีวในอารเ์มเนยีมชีายหาด เนื่องจากเป็นประเทศทีม่ทีางออกทางทะเล บรเิวณ
ชายหาดโดยรอบทะเลสาบจงึเตม็ไปดว้ยกจิกรรมและกฬีาทางน ้ามากมาย  

เยน็ เดนิทางเขา้ทีพ่กัทีเ่มอืงดลิจินั รบัประทานอาหารเยน็ พกัผอ่น Old Dilijan 4* หรือเทียบเท่ำ 
 
 
เชา้ หลงัอาหารเชา้ จากนัน้ชมเมอืง ฮำฆปำท Haghpat เป็นทีต่ ัง้ของ อำรำมฮำฆปำท Haghpat 

Monastery หรอื ฮาฆปาตาวางค ์Haghpatavank โบสถแ์ก่แก่สมยั
ศตวรรษที ่8 สรา้งขึน้โดยสมเดจ็ราชนิีโฆสโรวานุช มเหสขีอง
กษตัรยิอ์ะซอท ที ่3 ราวปีค.ศ.976 และไดร้บัเลอืกเป็นจุดชมววิ 
“เดเบดวลัเล่ย ์Debed Valley” ทีส่วยงามทีส่ดุในเขตตอนเหนอืของ
อารเ์มเนยี ขณะที ่“อาสนวหิารเซริบ์ นิซาน” เป็นโบสถใ์หญ่ทีสุ่ดใน
เขตสงัฆาวาส สรา้งขึน้ราวปีค.ศ.976 โดยกษตัรยิส์แมต ที ่2 และเสรจ็สมบูรณ์ในปีค.ศ.991 ซึ่งไดร้บัการ
ยกย่องวา่เป็นตวัอยา่งงานสถาปัตยกรรมศตวรรษที ่10 ของอารเ์มเนีย โดยมลีกัษณะเด่นอยู่ทีโ่ดมใหญ่

วนัท่ีสิบเอด็ ดิลิจนั – ชำยแดนซำดำโคล -ทบิลิซิ      (B/L/D) 
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กลางโบสถ ์ตัง้อยู่บนเสาค ้า 4 ตน้กอ่ผนงั มภีาพวาดปนูเปียกทีเ่กีย่วกบัองคพ์ระครสิต ์ไดร้บัการยกยอ่ง
วา่เป็นศาสนสถานสถาปัตยช์ิน้เอกและเป็นศนูยใ์หญ่ของการเรยีนในสมยัยุคกลาง และได้รบักำรขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) ปีค.ศ.1996 ในฐานะเป็นศาสนสถาปัตย์ที่
เจรญิรุ่งเรอืงถงึขดีสุดของอารเ์มเนียน ซึ่งรูปแบบเฉพาะตวั มกีารดดัแปลงสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์
ผสมรวมเขา้กบัสถาปัตยกรรมของทอ้งถิน่ในกลุ่มคอเคเชยีน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดนิทางสู่ชายแดนอารเ์มเนีย-จอรเ์จยี เป็นการขา้มแดนทางรถยนต์เขตเมอืงซาดาโคล (Sadakhlo) 

(ระยะทางประมาณ 80 ก.ม.) ทีอ่ยูท่างดา้นใต ้เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยู่ตดิกบัอารเ์มเนยี เมือ่ถงึชายแดน
แลว้ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงโดยพาสปอรต์ไทยไม่ตอ้งขอวซ่ีา  โดยเปลีย่นรถทีช่ายแดนนี้ ไกดท์อ้งถิน่
รอรบัท่านแลว้จงึน าทา่นเขา้สู่เมอืงทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี ชมเมืองเก่ำทบิลิซี เมอืงหลวงและ
เมอืงใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยู่ระหวา่งสองฝัง่แมน่ ้าคูร่า กอ่ตัง้ในราวศตวรรษที5่ เป็นเมอืง
หลวงสุดทา้ยของอาณาจกัรไอบเีรยี น าชมโบสถเ์มเธซิ (Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ในยุค
ศตวรรษที ่13 ตัง้อยู่ในบรเิวณเมอืงเก่า ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นป้อมทีป่ระทบัของพระมหากษตัรยิ ์
และไดใ้ชเ้ป็นโบสถข์องพระมหากษตัรยิอ์กีด้วย โบสถน์ี้มลีกัษณะเป็นป้อมทีม่ยีอดโดมแหลมขึน้ไปซึ่ง
เป็นทีน่ิยมก่อสรา้งกนัในยคุกลาง ไดม้กีารบูรณะครัง้ใหญ่ในชว่งยคุศตวรรษที ่17-18  

จากนัน้ ชมบริเวณ โรงอำบน ้ำแร่ก ำมะถนั (Sulphur Baths) หรือภำษำจอร์เจียนเรียกว่ำ Abanot Ubani 
(อะบำนู อบุำนิ) เป็นสถานทีส่าหรบัแชน่ ้าพุรอ้นทีม่แีร่ถามะถนั ตามตานานเล่าขานวา่ในสมยัพระเจา้วคั
ตงัที ่1 กอร์กซัลี่ นกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักล่าว จงึท าใหค้น้พบบ่อน้าพุรอ้นแห่งนี้
ข ึน้ ลกัษณะของโรงอาบน ้าคล้าย ๆ กบัการออนเซนของชาวญี่ปุ่ นผสมรวมกบัการอาบน ้าแบบตุรก ีน า
ชมหมู่โรงอาบน ้ าที่มีการสร้างและให้บริการตัง้แต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่
หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลงัโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบข้าง ประดบัด้วยโมเสคชิ้นเล็ก
สวยงามยิง่ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ เขา้สู่ทีพ่กั พกัผอ่น Biltmore 5* หรือเทียบเท่ำ 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั น าทา่นชม วิหำรพระตรีเอกนุภำพศกัด์ิสิทธ์ิแห่งกรุงทบิลิซ่ี 

(Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรอื ซามบีา้ ชือ่เรยีกของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลกัของชาวครสิต์
นิกายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอ็กซ์ในกรุงทบลิซิี่ ก่อสรา้งขึน้ระหวา่งปีค.ศ.1995-2004 ใหญ่ทีสุ่ดอนัดบัสาม
ของศาสนสถานทัง้หมดในนกิายออรโ์ธดอ๊กซ์ตะวนัออกทัว่โลก 
แมจ้ะมอีายุไม่มากแต่กเ็ป็นโบสถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบ
จอรเ์จยีนทอ้งถิน่ ทีม่เีชือ้สายทางศลิปะจากไบแซนไทน์ โบสถ์
เป็นอาคารขนาดใหญ่ทีโ่ดดเดน่มาก หากไดม้องลงมาจากหอ
โทรทศัน์มทตัสมนิดา จุดชมววิทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขามทตัสมนิดา
ทางตะวนัตกของกรุงทบลิซิี่   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านขึน้เคเบิล้คารเ์พื่อชม ป้อมนำริกอำล่ำ (Narikala Fortress) ป้อมโบราณทีส่รา้งขึน้ครัง้แรก

ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่4 แตม่กีารเปลีย่นมอืผูป้กครองมากมาย ทัง้ชาวอาหรบั มองโกล เปอรเ์ซยี เตริก์ 
รสัเซยี ตวัอาคารทีม่อียู่ในปัจจุบนันี้สรา้งขึน้มาตัง้แต่ชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่8 น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้า

วนัท่ีสิบสอง ทบิลิซิ-ป้อมนำริกอำล่ำ-สนำมบิน       (B/L/D) 
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สมัผสัความงามของโบสถท์ีอ่ยูภ่ายในป้อมปราการนี้คอื โบสถน์กับุญนิโคลาส (St. Nicholas Church) 
ถูกสรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12 -13 ชมทศันียภาพทีส่วยงามของคุง้แควอนัคดเคีย้วของแม่น ้า
มติควาร ีจากป้อมปราการทีต่ ัง้อยู่เนินเขาทีสู่งชนั และสามารถมองออกไปไดก้วา้งไกลสุดสายตา 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่สนามบนิ   
17.20 น. เหนิฟ้าสู่เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิเตอรก์สิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK383 
19.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิแห่งใหม่ตุรก ี**อสิระรบัประทานอาหารค ่าในสนามบนิ(ไม่รวมในทวัร)์  
 สนามบินแห่งใหม่ของตุรกีมีขนาดกว้างขวาง มีสินค้าดิวตี้ฟรีให้เลือกซื้อมากมายน่าตื่นตา ท่านจะ

เพลดิเพลนิกบัสนิคา้นานาชนิดในระหวา่งรอเปลี่ยนเครื่อง 
  
 
01.25 น. เหนิฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิเตอรก์สิแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK068 
15.00 น. ถงึสนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพและประทบัใจมริูล้มื 

อตัราค่าบรกิาร (บาท) จ  านวนผูเ้ดินทาง 16 ทา่นขึ้ นไป  

 

วนัท่ีเดินทำง ผูใ้หญ่พกั 2 ท่ำน / ห้อง 
รำคำรวมตัว๋เครื่องบิน Economy 

พกัเด่ียวจ่ำยเพ่ิม 

29พ.ค.-10ม.ิย.2563 89,500.- 12,000.- 
   
อัตรานีร้วมบริการ 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับูล-บาทมิู//ทบิลซิี่-อิสตนับูล-กรุงเทพฯ ตลอดการเดินทาง โดยสายการบิน
เตอร์กิส แอร์ไลน์ ชัน้ทอ่งเท่ียว และคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 

- คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 3-4 ดาว หรือดีท่ีสดุของเมือง ตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
- คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
- คา่อาหารทกุมือ้ท่ีระบุในรายการ 
- คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
- คา่ประกนัอุบติัเหตวุงเงิน  1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทประกนั 
- หวัหน้าทวัร์คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

- คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
- คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองด่ืม และคา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง 
 คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
- คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ ส าหรับคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าว 
- ค่าทิปไกด์-ทิปคนขับรถ/พนักงานบริการจดุต่างๆระหว่างเดินทาง (45 USD / ท่านตลอดทริป) 
- ค่าเข้าห้องน า้สาธารณะ 
- ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ทัง้นีจ้ านวนขึน้กับการพจิารณาของท่าน 

วันที่สิบสาม  อิสตันบลู-กรุงเทพฯ         (-/-/-) 
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การส ารองที่น่ัง 
การส ารองท่ีนัง่บริษัทฯแบง่เป็นสองสว่นดงันี ้

-ช าระคา่มดัจ า 25,000 บาทในวนัจอง   
-ก่อนการเดินทาง 50 วนั ช าระสว่นท่ีเหลอืทัง้หมด  **ก าหนดการช าระเงินของจอร์เจียคอ่นข้างเข้มงวด** 

การยกเลิกการเดินทาง 
 1. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 70%  
 2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45   วนั เก็บคา่ใช้จา่ย 100% ของราคาทวัร์ 
 

หมายเหต ุ
 รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ช้าของสายการบิน 
 โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะค านงึถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทาง เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือสิง่ของห้าม
น าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรือ ด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ี
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่นได้ ไม่วา่จ านวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผู้ เดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ 
หรือ คนตา่งด้าวท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 

 


