
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

เยเรวาน | เซวาน | วิหารเกกฮาร์ด | วิหารคอร์วริาพ | ทบิลิซี | คาซเบกี ้| อพัลิสต์ชิเคห์  

 
  

 

 

Amazing View of the Caucasus Mountains  

อาร์เมเนีย – จอร์เจีย  8 DAYS 5 NIGHTS 

 เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63  

ราคาเพียง 49,900.- 



 

 

 

 

 

  

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   

22.00 น. 

 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู9 เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรสต์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก  

***คณะเดินทางวันท่ี 06-13 ธ.ค. 62 พร้อมกันเวลา 23.30 น.*** 

วันท่ี 2 ดูไบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน  

01.05 น. ออกเดินทางสู ่กรุงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

***คณะเดินทางวันท่ี 06-13 ธ.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. เท่ียวบินท่ี EK 377*** 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 

***คณะเดินทางวันท่ี 06-13 ธ.ค. 62 เดินทางถงึ เวลา 07.15 น.*** 

07.50 น. นําท่านเดินทางตอ่ไปยงัเมืองเยเรวาน โดยเท่ียวบินท่ี FZ 0717 

***คณะเดินทางวันท่ี 06-13 ธ.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 14.25 น. เท่ียวบินท่ี FZ 0717*** 

11.10 น. ถึงสนามบินกรุงเยเรวาน (Yerevan) ประเทศอาร์เมเนีย (Armenia) (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 

3 ชัว่โมง)  นําท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร  

***คณะเดินทางวันท่ี 06-13 ธ.ค. 62 เดินทางถงึ เวลา 17.45 น. หลังจากนัน้จะนําท่านรับประทาน

อาหารคํ่า และ นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก ***  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

         บ่าย จากนัน้นําท่านเท่ียวชมเมืองเยเรวาน นําท่านชมเดอะคาสเคด (The Cascade) จากด้านนอก ซึ่งเป็น

ส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสดุของเยเรวาน มีลกัษณะเป็นแบบขัน้บนัไดลดหลัน่กนัลงมามีความสงูประมาณ 500 

เมตร และมีการปลอ่ยนํา้ลงมาเพ่ือให้เป็นนํา้ตกลงเป็นสายจากใจกลางท่ีอยู่ด้านบน ซึง่สถาปัตยกรรม

ส่ิงก่อสร้างนีถ้กูสร้างให้เป็นอนสุาวรีย์แห่งชยัชนะของโซเวียตรัสเซีย จากนัน้นําท่านผา่นชมโรงละคร

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. ดไูบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน 

วนัที่ 3. วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – เมืองคอร์วิราพ – วิหารคอร์วิราพ – เยเรวาน 

วนัที่ 4. เซวาน – ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบิลซีิ – โบสถ์เมเคตี - สะพานแห่งสนัติภาพ 

วนัที่ 5. วิหารจวารี– ป้อมอนันานูรี - อนสุรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกี ้– กดูาอรีู 

วนัที่ 6. กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลนิ – อพัลสิต์ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวล ี- อนสุาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย 

วนัที่ 7. วิหารซีโอนี – วิหารศกัด์ิสทิธ์ิของทบิลซีิ – เมืองเก่าทบิลซีิ - ขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบนํา้โบราณ – ช้อปปิง้ห้าง East Point – 

            สนามบิน – ดไูบ 

วนัที่ 8. กรุงเทพฯ 

 

 

 



แห่งชาติอาร์เมเนีย ซึ่งเป็นโรงละครไว้สําหรับแสดงโอเปร่าและบลัเลต่์ได้รับการตัง้ช่ือตาม Alexander 

Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตวัอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 1933 โดยมีการแสดงโอเป

ร่า Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปร่าได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอาร์เมเนีย 

จากนัน้นําท่านเดนิทางไปยงัจตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตรัุสกลางเมือง

เยเรวาน บริเวณตรงกลางจะมีสระนํา้พขุนาดใหญ่ และบริเวณรอบๆมีร้านค้าตา่งๆมากมาย ให้ท่านได้

อิสระเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 3 วหิารเกกฮาร์ด – วหิารการ์นี – เมืองคอร์วริาพ – วหิารคอร์วริาพ – เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) เป็นวิหารท่ีสร้างอยู่กลางเทือกเขา ในช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 12-13 วิหารนีมี้สว่นท่ีสร้างโดยการตดัหินเข้าไปในภเูขา โดยสว่นของห้องโถงของตวัโบสถ์

มีการตดัหินสร้างเป็นโดมแกะสลกัสวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย และได้ขึน้ทะเบียน

ให้เป็นมรดกโลก Unesco World heritage site เม่ือปี ค.ศ. 2000 จากนัน้นําท่านไปเท่ียวชม หบุเขาเอวาน 

(Avan Canyon) ท่ีมีความสวยงามของ หน้าผาท่ีสงูชัน มีแมนํ่า้อาซัดไหลผ่านทําให้เกิดบรรยากาศท่ีสวย

งดงาม จากนัน้นําท่านชมวหิารการ์นี (Garni Temple) เป็นวิหารแบบกรีก แตล่วดลายอาคารเป็นศิลปะ

แบบอาร์เมเนีย มีอายกุว่า 1,700 ปี บริเวณนีเ้คยเป็นพระราชวงัฤดรู้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย วิหารนีเ้คย

ถกูทําลายด้วยแผ่นดินไหวเม่ือปี ค.ศ. 1679 แต่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมประกอบใหม่ในสมยัสหภาพโซ

เวียตเม่ือปี ค.ศ.1974 จึงทําให้สมบรูณ์อย่างท่ีเห็น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคอร์วิราพ (Khor Virap) ท่ีตัง้อยู่ทางด้านใต้ของกรุงเยเรวาน เป็นเมืองท่ี

มีความสําคญัและมีช่ือเสียงของชาวอาร์เมเนีย ผู้ ท่ีอาศยัอยู่ตามส่วนต่างๆ ทัว่โลกท่ีจะต้องเดินทางมาทํา



พิธีจาริกแสวงบุญท่ีแห่งนี ้เพราะตามหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ได้มีการบันทึกเหตกุารณ์ในยคุโบราณว่า 

กษัตริย์ทิริเดท ของพากนัอาร์เมเนียนได้จับนกับญุเกกอร่ี ขงัคกุไว้ในถํา้ ผู้ซึ่งได้ทําการเผยแผแ่ละให้ความ

กระจ่างในเร่ืองของศาสนา และยังเป็นพระสงัฆราชองค์แรกของชาวอาร์เมเนีย และต่อมาสถานท่ีแห่งนี ้

เป็นท่ีรู้จกักนัก็ คือ คอร์วิราพ นําท่านไปชมวหิารคอร์วริาพ (Khor Virap Monastery) เป็นโบราณสถาน

ท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสดุแห่งหนึ่งในอาร์เมเนีย เคยเป็นสถานท่ีจองจํานกับญุเกรกอรีนานถึง 13 ปีในคกุ

ใต้ดินท่ีแทบจะมืดมิด วิหารคอร์วิราพจึงกลายเป็นสถานท่ีแสวงบญุสําหรับคริสต์ศาสนิกชนจากทัว่สารทิศ 

จากวิหารนีท้่านจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สงู 5,137 เมตร ในเขตตรุกีได้อย่างชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 4 เซวาน – ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี - สะพานแห่งสันติภาพ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งตัง้อยู่ริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) 

ซึ่งเป็นทะเลสาบนํา้จืดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในทะเลสาบนํา้จืดท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในโลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแมนํ่า้หลายสาย เช่น แมนํ่า้แมนํ่า้ฮราซดาน และแมนํ่า้

มาสริค ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตวัเมืองและทะเลสาบเซวานท่ีเต็มไปด้วยสถานท่ีพักผ่อนรีสอร์

ทของนกัท่องเท่ียวตวัเมืองนีต้ัง้อยู่สงูกวา่ระดบันํา้ทะเลประมาณ 1900 เมตร และตัง้อยู่ห่างจากเมืองหลวง

เยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนีถู้กสร้างขึน้ในปีค.ศ.1842 ซึ่งเป็นหมู่บ้านพกัอาศยัของชาวรัสเซียท่ีมีช่ือ

วา่เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปล่ียนช่ือเป็น เซวาน นําท่านไปชมอารามเซ

วาน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ (Sevanavank) ซึ่งคําว่า แว๊งค์ เป็นภาษา

อาร์เมเนีย มีความหมายวา่ โบสถ์วิหาร สถานท่ีแห่งนีต้ัง้อยู่บริเวณแหลมท่ีอยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของฝ่ังทะเลสาบเซวานถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ.874 โดย เจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งอยู่ในช่วงของการตอ่สู้กับพวก

อาหรับท่ีปกครองดินแดนแห่งนี ้นําท่านล่องเรือทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของ

ทะเลสาบนํา้จืดท่ีมีความใหญ่ มีแม่นํา้ท่ีเกิดจากภเูขาได้ไหลลงมาทัง้หมดมี 28 สาย (การล่องเรือนัน้

ขึน้อยู่ กับสภาพอากาศเอือ้อํานวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วันดังกล่าว ในกรณีท่ีมีไม่



สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงนิ 2.5 USD ต่อท่าน) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ท่ีเป็นเมืองชายแดนของอาร์เมเนียซึ่งอยู่ติดกับ

จอร์เจีย นําท่านผา่นดา่นเมืองซาดาโคลและเดินทางข้ามพรมแดนสูป่ระเทศจอร์เจีย (ทกุท่านจะต้องลงรถ 

เพ่ือมาผ่านดา่นตรวจเอกสารขาออกจากประเทศอาร์เมเนีย) จากนัน้ต้องมาผา่นดา่นการตรวจเอกสารคน

เข้าเมืองของจอร์เจีย จากนัน้นําท่านเดินทางสูเ่มืองทบิลิซี (Tbilisi) นําท่านชมทศันียภาพบรรยากาศของ

เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ท่ีมีความสําคญัของประวตัิศาสตร์มากมาย และมี

โครงสร้างสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุของจอร์เจีย ตัง้อยู่

ริมฝ่ังแม่นํา้คูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่นํา้มิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน เมืองทบิลิซี มีเนือ้ท่ี

ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถ้กูสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจีย

แห่งไอบีเรีย ได้ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลีซี เป็นศนูย์กลางการทําอตุสาหกรรม สงัคม 

และวฒันธรรมในภมิูภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตร์ เมืองนีอ้ยู่ในสว่นของเส้นทางสายไหม และปัจจบุนัยัง

มีบทบาทสําคญัในฐานะศนูย์กลางการขนส่งและการค้า เน่ืองจากความได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่

ท่ีตัง้ท่ีเป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัยโุรป นําท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่

ท่ีสร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ตัง้อยู่บริเวณริมหน้าผาท่ีเบือ้งลา่งเป็นแมนํ่า้มิตคาวารี ในอดีตถูกใช้

เป็นป้อมปราการ และท่ีพํานกัของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกนั จากนัน้นําทกุท่านชมสะพานแห่งสันติภาพ 

(The Bridge of Peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิก

ชาวอิตาเล่ียนช่ือ Michele De Lucchi โดยสะพานมีความยาวประมาณ 150 เมตร มีลักษณะการ

ออกแบบร่วมสมยั เปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนัน้ถูกออกแบบและสร้าง

ท่ีอิตาลี และนําเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คนั เพ่ือเข้ามาติดตัง้ในเมืองทบิลิซี ท่ีตัง้นัน้อยู่บนแมนํ่า้ Mtkvari 

River สามารถมองเห็นได้หลายมมุจากในเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า  

 

 

 



วันท่ี 5 วหิารจวารี– ป้อมอันนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกี ้– กูดาอูรี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสูเ่มืองมสิเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมยัอาณาจกัร

ไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ทาง

ประวตัิศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 นําท่านชม

วหิารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอนัศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก 

สร้างขึน้เม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 6 ชาวจอร์เจียสกัการะนับถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้

กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นีต้ัง้อยู่บนภเูขาท่ีมีแม่นํา้สองสายมาบรรจบกันคือแม่นํา้มิควารี (Mtkvari river) 

และแม่นํา้อรักวี (Aragvi river)  นําท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทาง

หลวงท่ีสําคญัของจอร์เจียท่ีมีช่ือวา่ Georgian Military Highway หรือเส้นทางสําหรับใช้ในด้านทหาร ถนน

สายนีเ้ป็นถนนสายสําคญัท่ีสดุท่ีถูกสร้างขึน้ในสมยัท่ีจอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคมุจากสหภาพโซเวียต 

เพ่ือใช้เป็นเส้นทางหลกัในการข้ามเทือกเขาคอเคซสัจากรัสเซียมายงัท่ีภมิูภาคนี ้ถนนแห่งประวตัิศาสตร์นี ้

เป็นเส้นทางท่ีจะนําท่านขึน้สูเ่ทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตัง้อยู่ระหว่างทวีป

ยโุรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 สว่น คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อย ท่ีมีความยาว

ประมาณ 1,100 กม. ท่ีเป็นเส้นกัน้ระหว่างพรมแดนรัสเซียกบัจอร์เจีย ระหวา่งทางนําท่านชมป้อมอัน

นานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีกําแพงล้อมรอบตัง้อยู่ริมแมนํ่า้อรักวี ถกูสร้างขึน้ในสมยั

ศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังท่ีตัง้อยู่ภายในกําแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ 

ภายในยังมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ทําให้เห็นทศันีย์ภาพทิวทศัน์อนัสวยงามด้านลา่งจาก

มมุสงูของป้อมปราการนี ้รวมถึงอ่างเก็บนํา้ชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานท่ี

สําคญัสําหรับนํานํา้ท่ีเก็บไว้ส่งต่อไปยงัเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งทําให้ชาวเมืองทบิลิซีมีนํา้ไว้ดื่มไว้ 

นําท่านเดินทางตอ่ไปยงัเมืองกูดาอรีู ซึ่งเป็นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขา

ของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนํา้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นแหล่งท่ี

พกัผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้

ท่านได้ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือหนึ่งคือ Russia–

Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานท่ีสร้างขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์บ่ง

บอกถึงความสมัพันธ์อนัดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทัง้หมดทํามาจากหินและ

คอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวตัิศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้

ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อนัสวยงาม จากนัน้นําท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี ้

(Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ช่ือนีเ้พ่ิงเปล่ียนเม่ือปี 2006 

หลงัจากนักบญุนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ได้มาพํานักอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีสําหรับจําศีลภาวนา

ขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้เทอร์กี ้

ถือเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ท่ีสําคญัของประเทศจอร์เจีย มีภมิูทศัน์

ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอี้กด้วย จากนัน้นําท่านขึน้รถ 4WD (รถ

ขบัเคล่ือน 4 ล้อ) เพ่ือเข้าสู่ใจกลางหบุเขาคอเคซัส(Caucasus) นําท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์

เกตี  ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วย

หินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถ์ช่ือดงักลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์

สําคญัหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ท่ีระดบัความสงูจากนํา้ทะเล 2,170 เมตร (***

ในกรณีท่ีมีหมิะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปล่ียนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม ***) จากนัน้นําท่านเดินทางไปยงัเมืองกูดาอูรี (Gudauri) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MARCO POLO หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 6 
กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน  – อัพลิสต์ชิเคห์  – วิหารสเวติสโคเวลี  - อนุสาวรีย์

ประวัติศาสตร์จอร์เจีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดินทางสู ่เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนีเ้ป็นเมือง

บ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียท่ีในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค

ศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเร่ืองความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้นําท่านชม 

พพิิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราว และส่ิงของเคร่ืองใช้

ตา่งๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภณัฑ์สตาลิน มีการจัดแสดง

ชีวประวัติของสตาลินตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต จากนัน้นําท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ชิเคห์ 

(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถํา้เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ถ่ินฐานในดินแดนแถบนีก้ันมานานแล้วกว่า 

3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลดําและต่อไปถึงทางตะวันตก 

ปัจจบุนัสถานทีแห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 สว่นคือ สว่นเหนือ สว่นกลาง และสว่นใต้ ซึ่งสว่นกลางจะเป็นบริเวณ

ท่ีใหมท่ี่สดุ ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลกึเข้าไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถํา้สว่นมากจะ

ไมมี่การตกแต่งภายในใดๆ และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ท่ีสร้างขึน้ในช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 9 ให้ท่านอิสระชมหมูบ้่านท่ีสร้างขึน้จากถํา้นีต้ามอธัยาศยั 

 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้นําท่านชมวหิารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาท่ีมีชีวิต(The Living 

Pillar Cathedral) สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งนีถื้อเป็นศนูย์กลางทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุของ

จอร์เจีย สร้างขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้

ยงัเป็นศนูย์กลางท่ีทําให้ชาวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหันมานบัถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์

มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยคุโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ

ของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนัน้นําท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์

ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลกัษณะเป็นแท่งหินสีดําขนาดใหญ่ แกะสลกั

เป็นรูปต่างๆท่ีส่ือถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงัก่อสร้างเม่ือปี 

1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แตล่ะแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 สว่นนั่น

คือ สว่นล่างสดุเก่ียวกบัพระคมัภีร์ของศาสนาคริสต์ สว่นกลางเก่ียวกับเร่ืองของข้าราชการชนชัน้สงูของ

จอร์เจีย และสว่นบนเก่ียวกบัเหตกุารณ์สําคญัตา่งๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมมุสงูได้จาก

สถานท่ีแห่งนีจ้ากนัน้นําท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองทบิลิซี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 
วหิารซีโอนี – วิหารศักดิ์สิทธ์ิของทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี - ขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา – โรง

อาบนํา้โบราณ – ช้อปป้ิงห้าง East Point - สนามบิน – ดูไบ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านไปชมวหิารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลงัใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกท่ีถูกสร้างขึน้ใน

เมืองนี ้ช่ือของโบสถ์ได้นํามาจากดินแดนอนัศกัดิ์สิทธ์ิ คือ ภเูขาไซออนในเยรูซาเลม็สถานท่ีแห่งนีก้็ได้ม่ีช่ือ

เป็น ซโิอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถกูสร้างขึน้ในราวศตวรรษท่ี 6-7 และตอ่มาก็ได้ถกูทําลายลงโดยผู้

ท่ีบุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึน้ใหม่หลายครัง้ด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ท่ีได้เห็นอยู่ในปัจจุบนันีแ้ละได้มี

การบรูณะในช่วงศตวรรษท่ี 17- 19 หลงัจากนัน้นําท่านชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (HOLY TRINITY 

CATHEDRAL) ท่ีเรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลกัของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตัง้อยู่ในทบิลิซี 



สร้างขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสงูท่ีสดุ อันดับท่ี 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก 

หลงัจากนัน้นําท่านเท่ียวชมเมืองเก่าทบลิิซี (Old town) นําท่านขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สร้างขึน้ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษท่ี 4 

ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยท่ีต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้

ราชวงศ์อมุยัยัดของชาวอาหรับได้ตอ่เติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7 ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ช่ือให้ใหมว่่า 

Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นกัประวตัิศาสตร์ยกย่องวา่ป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่ง

หนึ่งบนเส้นทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีได้ยากท่ีสุด จากนัน้นําท่านชมโรงอาบนํา้โบราณ หรือ อะ

บานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานท่ีสาหรับแชนํ่า้พรุ้อนท่ีมีแร่ถามะถนั ตามตํานานเลา่ขานวา่ในสมยั

พระเจ้าวคัตงัท่ี 1 กอร์กซัล่ีนกเหย่ียวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดงักลา่ว จึงทําให้ค้นพบบ่อนํา้พรุ้อน

แห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคล้ายโรงอาบนํา้เหมือนกบัการออนเซน็ของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบนํา้แบบตรุกี 

นําท่านชมหมู่โรงอาบนํา้ท่ีมีการสร้างและให้บริการตัง้แต่ยคุกลางจนถึงปัจจบุันท่ีมีรูปแบบตวัอาคารท่ี

หลากหลาย จากนัน้นําท่านเดินทางไปยงัห้าง East Point ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่าน

ได้อิสระช้อปปิ ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, 

CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW 

BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 นําเดินทางสู ่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

 16.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงดไูบ เท่ียวบินท่ี FZ 0712 

20.15 น. ถึงกรุงดไูบ รอเปล่ียนเคร่ือง 

22.35 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบิน EK 374 

วันท่ี 8 กรุงเทพฯ 

     07.35 น.  ถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ 

  

อัตราค่าบริการ  Amazing View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 

อาร์เมเนีย จอร์เจีย โดยสายการบินเอมเิรสต์ เอมิเรสต์ (EK) 

กําหนดการ

เดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 12 

ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 12 

ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 

ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 

ท่านละ 

06-13 ธ.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.- 6,900.- 

18 – 25 ก.พ. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.- 6,900.- 

19 - 26 มี.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 



เง่ือนไขการให้บริการ 

1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 

2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ตอ่ 

จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  

9. คา่ธรรมเนียมวีซ่าอาร์เมเนีย 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่นํา้หนกั

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก

โรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 

5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (30 USD) 

6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 USD) 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง

บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศกึษาหรือทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพํานัก

หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนงัสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ให้กับทางบริษัท

ด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนงัสือ

เดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับติดวีซ่าไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 

และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

 

 



ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไมว่่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่าย

การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน

กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉกุเฉินได้ (นํา้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ

อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไมค่รบตาม

จํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน

การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมใน

การมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระคา่ทัวร์หรือมดัจํามาแล้ว 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋

เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่่าเหตผุลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง

โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมิูตํ่า 



3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่มี

อา่งอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 
1. สําเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน (ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายุ

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึ
ประเทศไทย  

2. รปูถา่ย รปูส ีขนาด 1.5 x 2 นิว้ จาํนวน 2 รปูพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ (ถา่ยไม่
เกนิ 6 เดอืน)  
             -  กรณุากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส 
(กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   
3.1.  หากเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็น
อะไรกนักบัเด็ก) จากอําเภอตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา 
+ หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
 

3.2. หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
มารดามาดว้ย 

3.3. หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา
ดว้ย  

           รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ได้
จดัทาํข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่
สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อารม์เีนยี) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัทาํการ 

การยืน่วซี่า ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า 



****หมายเหต ุ: ทาง สถานทูต Armenia อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพ ิม่ เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้

ไว ้ข ึ�นอย ูก่ บั   การพจิารณ าของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น  การอนุม ตัวิซี ่าเป็น

ด ุลพ ิน จิข องทางสถานทูต  ทางบร ษิทัไม ่ม ีส่วน เก ี่ย วข ้องใดๆท ั�งส ิ�น  ท ั�งน ี�บร ษิทัเป็น เพ ีย ง

ตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก ่ผ ูเ้ดนิทางเทา่น ั�น  อตัราคา่ธรรมเนยีมวซี ่า

ทางสถานทูตเป็นผ ูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี ่า ทางสถานทตูไมค่นือตัรา

คา่ธรรมเนยีมในการย ืน่วซี ่า และมสีทิธ ิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซี ่า****  

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าประเทศอารเ์มเนยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจาก
ปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                 แตง่งาน               แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกันอยู ่                          หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศัพท.์................................................................. 



11. อาชพีปัจจบุัน
........................................................................................................ 

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง
สถาบันศกึษา 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

   

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่น

เกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความ

สะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


