Update 24/05/19

จอร์เจีย – อำร์เมเนี ย 8 วัน

จอร์เจีย – อำร์เมเนี ย ดิ นแดนสองทวีป มีประวัติศำสตร์ยำวนำนสองพันปี
และมรดกทำงวัฒนธรรมที่เก่ำแก่ ชื่ นชมควำมงำมของทะเลสำปเซวำน พร้อมเสพบรรยำกำศในกรุง
วันที่ (1) : กรุงเทพฯ – โดฮำ เยเรวำน เมืองหลวงที่ตงั ้ อยู่ในหุบเขำอำรำรัต
วันที่ (2) : โดฮำ – ทบีลิซี่
วันที่ (3) : ทบีลิซี่ – เมตสเคห์ตำ – กอรี – อุพลิ สซิ เค่ – ทบีลิซี่
วันที่ (4) : ทบีลิซี่ – อันนำนูรี – กุดำอุรี – คำซเบกิ – ทบีลิซี่
วันที่ (5) : ทบีลิซี่ – ฮักห์พำท – ดิ ลีจำน
วันที่ (6) : เซวำน – เยเรวำน – เก๊กฮำร์ด – เยเรวำน
วันที่ (7) : เยเรวำน – กอร์วิรำพ – เอคมิ อตั ซิ น – ซวำร์น๊อทส์ – เยเรวำน
วันที่ (8) : เยเรวำน – โดฮำ – กรุงเทพฯ

69,900. มัดจำท่ ำนละ 20,000.-

กำหนดวันเดิ นทำง

16 – 23 มิ .ย. 62

21 – 28 ก.ค. 62

11 – 18 ส.ค. 62

15 – 22 ก.ย. 62

20 – 27 ต.ค. 62**

17 – 24 พ.ย. 62

01 - 08 ธ.ค. 62

29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63**

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
1

Update 24/05/19

วันที่ (1)

กรุงเทพฯ – โดฮำ

22.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์

วันที่ (2)

โดฮำ – ทบีลิซี่

01.35 น.
05.25 น.
06.45 น.
13.05 น.

ออกเดินทางสู่ ทบีลิซี่ โดยเทีย่ วบิน QR 837
เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ ทบิ ลิซี่ โดยเทีย่ วบินที่ QR 251
เดินทางถึง กรุงทบิ ลิซี่ พิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
กรุงทบีลิซี่ (Tbilisi) เป็ นเมืองหลวงที่ใหญ่ ท่สี ุดของจอร์เจีย ตัง้ อยู่ในหุบเขาที่งดงาม ซึ่งถูก
แบ่งโดยแม่น้ าคูรา (Kura) หรือ แม่น้ ามิตควารี (Mtkvari) ทบิลซิ ่เี ป็ นเมืองเก่าแก่ท่มี อี ายุกว่า
1,700 ปี เป็ นชุมชนคริสเตียนที่เก่าแก่ท่สี ุดแห่งหนึ่งในโลก ท่ามกลางความหลากหลายของ
ชาติพนั ธุ์ และภาษา
น า ท่ า น ช ม โบ ส ถ์ เม เค ตี (Metekhi
Church) เป็ นโบสถ์เก่าแก่ท่สี ร้างขึน้ ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 12 ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมหน้าผา
ที่เบื้องล่างเป็ นแม่น้ ามิต คาวารี ในอดีตถู ก
ใช้เป็ นป้อ มปราการ และที่พ านัก ของกษัต
ริยในบริเวณเดียวกัน จะมีอนุ สาวรียท์ รงม้า
ของกษัตริยว์ าคตัง กอร์กาซาลี ผูส้ ร้างเมืองตัง้ ตระหง่านอย่างสง่างาม
ชม วิ หำรซี โอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกทีถ่ ูกสร้างขึน้
ในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นามาจากดินแดนอันศักดิ ์สิทธิ ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม สถานที่
แห่งนี้กไ็ ด้มชี ่อื เป็น ซิโอนีแห่งทบิลซิ ี (Tbilini Sioni) ถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6-7
ชม ป้ อมนำริ ก ำลำ (Narigala Fortress)
และอนุ สาวรีย์ ม ารดาแห่ ง จอร์ เ จีย Kartlis
Deda, Mother Georgia ป้ อมนาริก าลาเป็ น
ปราการหินขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่บนเนินเขาเหนือ
นครทบิลซิ ี สร้างขึ้นตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 4
นั ก ประวัติศ าสตร์ย กย่ อ งว่ า ป้ อมนาริก าลา
เป็ นป้ อมแห่ ง หนึ่ ง บนเส้ น ทางสายไหมที่
แข็งแกร่งและตีได้ยากทีส่ ุด

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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ค่า
เข้าสู่ทพ่ี กั

ชม ถนนรสตำเวลี (Rustaveli Avenue) เป็ นถนนสายหลักของนครทีม่ บี รรยากาศแบบยุโรป
ด้วยอาคารรูปทรงสูงใหญ่แบบโรมัน เรียงรายไปด้วยร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มีแผงขาย
ั ้ นเผา และบรรดาสินค้า
ของที่ระลึกหลากหลาย พวกงานศิลปะ เช่น ภาพวาด งานเครื่องปนดิ
พืน้ เมืองถูกนาจัดวางอวดโฉมอยูบ่ นทางเท้าราวกับพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารไทย
โรงแรม ZP Palace Hotel หรือเทียบเท่ำ

วันที่ (3)

ทบีลิซี่ – เมตสเคห์ตำ – กอรี – อุพลิ สซิ เค่ – ทบีลิซี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมตส์เคห์ตำ (Mtskheta) เมืองโบราณทีส่ าคัญของจอร์เจีย เคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจัก รจอร์เจีย ตะวัน ออกของไอบีเรีย
เมตส์เ คห์ ต าเป็ น ที่แ รกของจอร์เ จีย ที่ร ับ
ศาสนาคริสต์์เข้ามาในประเทศ และยังคง
เป็ น ศู น ย์ก ลางของจอร์เจีย นออโธดอกซ์
จนถึงปจั จุบนั
ชม อำรำมจวำรี หรือ โบสถ์ไม้ กำงเขน
ศักดิ์ สิทธิ์ สถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทีส่ ุดในจอร์เจี
์ ย
ทีม่ ไี ม้กางเขนขนาดยักษ์ทน่ี กั บุญนีโนสร้างขึน้ เมือ่ เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์
ชม วิ หำรสเวติ สโคเวลี สร้างในคริสตวรรษที่ 11 สัญลักษณ์ของการเปลีย่ นความเชื่อมานับถือ
ศาสนาคริสต์ซง่ึ ได้กลายมาเป็นศาสนาประจาชาติของจอร์เจีย เมือ่ ปี ค.ศ.337
เดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) เมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ ซึง่ เป็นบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาร์ลนิ ชาว
จอร์เจียที่เป็ นผู้ปกครองสหภาพโซเวียตในอดีต และยังมีช่อื เสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการ
ปกครองของเมืองแห่งนี้
นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์สตำร์ลิน ซึง่ รวบรวมเรื่องราวและสิง่ ของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวม
ไปถึงตัวอาคารที่สตาร์ลนิ เกิดด้วย ภายในพิพธิ ภัณฑ์สตาร์ลนิ มีการจัดแสดงประวัตชิ วี ติ ของ
สตาร์ลนิ และข้าวของเครือ่ งใช้ต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม อุพลิ สชิ เค่ (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้
ถิ่ น ฐานกั น มานานแล้ ว กว่ า 3000 ปี มี ศ าสน
สถานที่มหี อ้ งโถงขนาดใหญ่ทช่ี าวเพเก้น (Pagan)
ใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธกี รรม ซึ่งเป็ นลัทธิบูชา
ไฟ และยังมีห้องต่างๆ ซึง่ คาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่
ของชาวคริสต์ ทีส่ ร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9
จากนัน้ เดินทางกลับ กรุงทบิ ลิซี่

เทีย่ ง
บ่าย

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เข้าสู่ทพ่ี กั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม ZP Palace Hotel หรือเทียบเท่ำ

วันที่ (4)

ทบีลิซี่ – อันนำนูรี – กุดำอุรี – คำซเบกิ – ทบีลิซี่

เช้า

ค่า
เข้าสู่ทพ่ี กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดิน ทางบนทางหลวงทหารจอร์เจีย สู่ ป้ อมอัน นำนู รี (Ananuri Fortress) ป้ อมปราการ
เก่ า แก่ ถู ก สร้า งขึ้น ในสมัย ศตวรรษที่ 16-17 ชม
ร่อ งรอยของซากก าแพงที่ล้อ มรอบป้ อมปราการ
แห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงาม
ของโบสถ์ 2 หลังทีต่ งั ้ อยูภ่ ายใน
แวะถ่ ายรูปวิว กุด ำอุรี Gudauri เป็ นสกีรสี อร์ท ที่
ตัง้ อยู่บ นความสูง 2,196 เมตรจากระดับ น้ าทะเล
โดยได้ช่ ือ ว่ า สมบู ร ณ์ แ บบที่สุ ด ในบริเวณเทือ กเขาคอเคซัส เพราะมีร ะดับ ความลาดชัน ที่
เหมาะสม ทีน่ ่จี งึ กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ คำซเบกิ (Kazbegi) ซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของประเทศ ใกล้กบั
พรมแดนประเทศรัสเซีย ห่างจากกรุงทบิลซิ ปี ระมาณ 145 กิโลเมตร ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์
เทือกเขาคอเคซัส (The Greater Caucasus) ตลอดเส้นทาง จากนัน้ เดินทางกลับ กรุงทบีลิซี่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพืน้ เมือง
โรงแรม ZP Palace Hotel หรือเทียบเท่ำ

วันที่ (5)

ทบีลิซี่ – ฮักห์พำท – ดิ ลีจำน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ซำดำโคล (Sadakhlo) เป็ นพรมแดนติดกับอาร์เมเนีย ข้ามพรมแดนสู่ อาร์เมเนีย ที่
เมืองบากราทาเชน (Bagratashen) จากนัน้ เดินทางสู่ ฮักห์พำท (Haghpat) หมู่บา้ นท่องเทีย่ ว
ในภาคเหนือ ของจังหวัดโลรี ซึง่ องค์การยูเนสโก้ได้ขน้ึ ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996
ชม อำรำม ฮั ก ห์ พ ำท Haghpat Monastery เป็ น
อารามอาร์เมเนียยุคกลาง หรืออารามไบแซนไทน์ ที่ม ี
ความซับซ้อนทางศาสนา ก่อตัง้ ขึน้ ในศตวรรษที่ 10 ใน
ราชวงศ์คลูรเิ คียน เป็ นตัวแทนของสถาปตั ยกรรมทาง
ศาสนาในยุ ค รุ่ ง เรือ งสู ง สุ ด ซึ่ ง มี รู ป แบบอั น เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิน่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

เทีย่ ง
บ่าย

เทีย่ ง

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เดิ น ทางสู่ ดิ ลิ จัน (Dilijan) เมื อ งตากอากาศที่ ม ี ช่ื อ ของอาร์เ มเนี ย มัก จะเรีย กกั น ว่ า
สวิตเซอร์แลนด์แห่งอาร์เมเนีย ตัง้ อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลกว่า 1,500 เมตร จึงทาให้มอี ากาศ
หนาวเย็นตลอดทัง้ ปี
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงแรม BW Dilijan Hotel หรือเทียบเท่ำ

วันที่ (6)

เซวำน – เยเรวำน – เก๊กฮำร์ด – เยเรวำน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน นั ง่ เรือล่องชมควำมงำมของทะเลสำบเซวำน และ ชมอำรำมเซวำน หรือ เซวำ
นำแว๊งค์ อารามเซวานตัง้ อยู่ปลายแหลมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบเซวาน สร้าง
ขึน้ ในปี ค.ศ.874 จากนัน้ เดินทางสู่ กรุงเยเรวำน (Yerevan) เมืองหลวงของอาร์เมเนีย เป็ น
ภาพสะท้อนของอดีตอันยาวนานนับพันปีของประเทศ ทีต่ งั ้ อยู่ในจุดบรรจบของเอเชียและยุโรป
เยเรวานเป็ นเมืองใหญ่ตงั ้ อยูใ่ นหุบเขาอารารัต ตึกรามบ้านช่องในเยเรวาน ละม้ายคล้ายคลึงไป
ทางโซเวียตรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นหนึ่งใน สหภาพโซเวียตมาก่อน
เดินทางสู่ วิ ห ำรกำร์นี (Temple of Garni) เป็ นวัดอิส ลามเพียงวัดเดียวในอาร์เมเนี ย ทรง
โรมัน โบราณอายุ ก ว่ า 1,700 ปี ตัง้ อยู่ บ น
ขอบโตรกผาสูงหลายร้อยเมตร บริเวณนี้เคย
เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ นของกษัตริยอ์ าร์เมเนีย
ป จั จุ บ ั น ได้ พ ั ง ทลายไปหมดแล้ ว ทั ง้ จาก
แผ่ น ดิ น ไหวและกาลเวลา เหลือ แต่ ซ าก
พระราชวัง อาคาร และห้องสรงน้า
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
พืน้ เมือง
ชม วิ หำรเก็กฮำร์ด (Geghard Monastery) ซึง่ เป็นหนึ่งในวิหารทีส่ วยทีส่ ุดของอาร์เมเนีย
สร้างในสมัยศตวรรษที่ 12-13 โดยการสลัก
ผาหินลึกเข้าไปจนกลายเป็ นวิหารในโพรงถ้า
อันยิง่ ใหญอลังการ ทุกห้องจะมีไม้กางเขน
สลักหินตามสไตล์อาร์เมเนียนตัง้ เด่นอยู่ เพื่อ
เป็นศูนย์รวมใจของคริตศาสนิกชน วิหารเก็ก
ฮาร์ดแห่งนี้ได้รบั การประกาศจากองค์การ
ยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2000 เดินทางสู่ กรุงเยเรวำน (Yerevan) เมืองหลวงของ
อาร์เมเนีย ตัง้ อยูใ่ นหุบเขาอารารัตทางใต้ของเมือง คือช่องเขาแม่น้าโวโรแทน เป็ นภาพสะท้อน
ของอดีตอันยาวนานนับพันปีของประเทศ ทีต่ งั ้ อยูใ่ นจุดบรรจบของเอเชียและยุโรป ตึกรามบ้าน
ช่องในเยเรวานละม้ายคล้ายคลึงไปทางโซเวียตรัสเซียเป็ นส่วนใหญ่ คือจะสร้างเป็ นทรง

บ่าย

เทีย่ ง
บ่าย

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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เข้าสู่ทพ่ี กั

สีเ่ หลีย่ มบล็อกๆทึบๆ เนื่องจากเป็ นหนึ่งในสหภาพโซเวียตมาก่อนนาท่านไปชม เดอะ คำส
เคด (The Cascade) เป็นอุทยานทางศิลปะทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเยเรวาน ซึง่ ลักษณะจะเป็นแบบ
ขัน้ บันไดลดหลันกั
่ นลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน้าลงมาเพื่อให้เป็น
น้าตกลงเป็นสายจากใจกลางทีอ่ ยูด่ า้ นบน ด้านล่างสุดเป็ นสวนหย่อมและมีรปู ประติมากรรม
ลอยตัว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
โรงแรม Ani Plaza Hotel Yerevan หรือเทียบเท่ำ

วันที่ (7)

เยเรวำน – กอร์วิรำพ – เอคมิ อตั ซิ น – ซวำร์น๊อทส์ – เยเรวำน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม วิ หำรคอร์วิรำพ (Khor Virap Monastery) โบราณสถานสาคัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งของ
อาร์เมเนี
์ ยคือ สถานที่จองจานักบุญเกรกอรีนาน
ถึง 13 ปี ในคุกใต้ดนิ ที่แทบจะมืดมิด วิหารคอร์ว ิ
ราพจึ ง กลายเป็ นสถานที่ แ สวงบุ ญ ส าหรับ
คริสต์ศาสนิกชนจากทัวสารทิ
่
ศ จากวิหารนี้ท่าน
จะมองเห็นยอดเขาอารารัต สูง 5,137 เมตร ใน
เขตตุรกีได้อย่างชัดเจน
ช ม วิ ห ำ ร เ อ ค มิ อั ด ซิ น ( Echmiadzin
Cathedral) ซึง่ แต่ดงั ้ เดิมเป็ นที่รจู้ กั กันในนามของโบสถ์ศกั ดิ ์สิทธิ ์แห่งพระแม่เจ้า และได้ช่อื ว่า
เป็นโบสถ์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดของโลก
ชม วิ หำรซวำร์น๊อทส์ (Zvartnots Cathedral) ซึง่ ในอดีตนับได้ว่าเป็ นวิหารทีม่ คี วามสวยงาม
มากที่สุ ด เป็ น วิห ารที่ถู ก สร้างขึ้น ในช่ ว งของ
จักรวรรดิไบแซนไทน์ ที่มอี ทิ ธิพลเหนือดินแดน
ในบริเวณแห่ งนี้ และต่ อ มาก็เป็ น ช่ ว งของการ
รุ ก รานของพวกอาหรับ มุ ส ลิ ม ซึ่ ง ทุ ก วัน นี้
สถานที่โ บราณแห่ ง นี้ ก ลายเป็ น สิ่ง ก่ อ สร้า งที่
ปรักหักพัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับ กรุงเยเรวำน นาท่านเยี่ยมชม โรงงำนที่ ผลิ ต เหล้ ำและไวน์ ยี่ ห้ อ อะรำรัต
(Yerevan Brandy Factory as Aravat) ซึ่งเป็ นโรงงานชัน้ นาและมีช่อื เสียงที่เป็ นแหล่งผลิต
เหล้าไวน์ตงั ้ แต่ปี ค.ศ.1887 ทีไ่ ด้ใช้องุน่ พันธุด์ ที ส่ี ุดและน้าแร่อนั มีช่อื เสียงของอาร์เมเนีย
ชม ตลำดเยเรวำน เวอร์นิสเส็จ (Yerevan Vernissage) ตลาดกลางแจ้งขนาดใหญ่ใน

เทีย่ ง
บ่าย

ฮวงจุ้ยนันมี
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วันที่ (8)
01.30 น.
03.25 น.
05.25 น.
08.15 น.
18.50 น.

เยเรวาน มีค วามยาว 350 เมตร โดยค าว่า Vernissage เป็ น ค าที่ม ีรากศัพ ท์ม าจากภาษา
ฝรังเศส
่
เป็ นสถานที่เหล่าพ่อค้าและศิลปิ นมาขายงานศิลปะต่างๆมากมาย และเลือกซื้อเป็ น
ของเก็บสะสมหรือของฝากทางบ้าน
ชม ตลำดพำค ชูคำ (Pak Shuka Market) เป็นตลาดขายผลไม้ มีทงั ้ ผลไม้สด ผลไม้แห้ง และ
ถัวต่
่ างๆ มีแผงขายนับร้อยๆแผง นอกจากนี้ยงั มีขนมหวาน อาทิ ลาวาช แผ่นแป้งแบนหวาน
ซูจ๊์กุ แป้งม้วนใส่ไส้ถวั ่ วอลนัตหรือแมคาเดเมีย เนื้อแป้งจะมีความพิเศษ เพราะใช้แอปเปิ ล
แอปริคอตพีชมากวนผสมกับน้ าผึง้ แล้วตีให้เป็ นแผ่นแป้ง มีให้เลือกสรรมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
โรงแรม Ani Plaza Hotel Yerevan หรือเทียบเท่ำ

เยเรวำน – โดฮำ – กรุงเทพฯ
เดินทางสู่ สนำมบิ นเยเรวำน
ออกเดินทางสู่ สนำมบิ นโดฮำ โดยเทีย่ วบินที่ QR 286
เดินทางถึง สนำมบิ นโดฮำ เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบิน QR 832
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
------------------------------------------------------------

ฮวงจุ้ยนันมี
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ จอร์เจีย-อำร์เมเนี ย 8 วัน 6 คืน (QR)
กำหนดวันเดิ นทำง

16 – 23 มิ .ย. 62

21 – 28 ก.ค. 62

11 – 18 ส.ค. 62

15 – 22 ก.ย. 62

20 – 27 ต.ค. 62**

17 – 24 พ.ย. 62

01 - 08 ธ.ค. 62

29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63**

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริ กำรสำหรับคณะเดิ นทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ ำนขึ้น
ไป
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ
เด็กตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ ำน มีเตียง) ท่ำนละ
เด็กตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ
พักห้องเดี่ยวเพิ่ มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ
อัตรำนี้ รวม

อัตรำนี้ ไม่รวม

เงื่อนไข

รำคำ (บำท)

รำคำ (บำท) **

69,900. 69,900. 69,900. 8,000. -

75,900.75,900.75,900.12,000.-

1. ค่าตั ๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ และค่าภาษีสนามบิน
ทุกแห่งทีร่ ะบุในรายการ
2. ค่าพาหนะทีร่ ะบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
3. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ และค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่าทีพ่ กั โรงแรมทีร่ ะบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
5. หัวหน้าทัวร์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. เจ้าหน้าทีบ่ ริการและอานวยความสะดวกทีส่ นามบิน
7. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
8. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
9. น้าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ
เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
11. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สาหรับถือ
ขึน้ เครื่อง (Baggage) น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
12. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % (จากค่าบริการ)
1. ค่าธรรมเนียมทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 800 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ ประมาณ 12 USD/ท่าน ตลอดการเดินทาง
4. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ประมาณ 18 USD/ท่าน ตลอดการเดินทาง
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ
กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง
งวดที่ 1 : สำรองที่นัง่ มัดจำท่ำนละ 20,000 บำท

ฮวงจุ้ยนันมี
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กำรสำรองที่
กำรยกเลิ ก

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ ำก่อนออกเดิ นทำง
กรณี ที่บริษทั ทัวร์ยกเลิ กกำรเดิ นทำง
นับตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ทัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษทั จะดาเนินการคืนเงินให้ผชู้ าระเงินมัดจา
ภายใน 15 วันทาการ
- เอกสารการรับเงินคืน สาเนาบัตรประชาชนผูโ้ อนเงินมัดจาพร้อม เซ็นรับรองสาเนา
- สาเนาหน้าสมุดบัญชีผโู้ อนเงินมัดจา (ชื่อบัญชีจะต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูโ้ อนเงินมัดจาเท่านัน้ )
กรณี ผเู้ ดิ นทำงยกเลิ กกำรเดิ นทำงเอง แต่กรุป๊ ทัวร์สำมำรถเดิ นทำงได้
ทางบริษทั จะดาเนินการคืนเงินให้แก่ผมู้ ดั จองภายใน 15 วันทาการ นับจากวันทีก่ รุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย
- เอกสารการรับเงินคืน สาเนาบัตรประชาชนผูโ้ อนเงินมัดจาพร้อม เซ็นรับรองสาเนา
- สาเนาหน้าสมุดบัญชีผโู้ อนเงินมัดจา (ชื่อบัญชีจะต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูโ้ อนเงินมัดจาเท่านัน้ )

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หกั ค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
1. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน
์
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมอิ ากาศ การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ ปญั หาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากทีส่ ดุ
2. เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใช้
บริการนัน้ ทีท่ างทัวร์จดั ให้
์
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระแล้ว
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชารุด (อาทิ ขาด เปี ยกน้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบ
ทุกกรณี

ฮวงจุ้ยนันมี
้ เคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ ายนักให้ หาโอกาสเดินทางข้ ามน ้าข้ ามทะเลก็จะช่วยพลิกผันชะตาชีวิตให้ ดีขึ ้นได้
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