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Ultimate View of the Caucasus Mountains 

 จอร์เจยี - อาร์เมเนีย8 DAYS 5 NIGHTS 
เดนิทาง ธันวาคม 2562– พฤษภาคม 63 

ราคาแนะนําเร่ิมต้นเพยีง49,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2.โดฮา – ทบิลซิิ – คาซเบกี ้– นัง่รถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี ้– พกัโรงแรมในเทือกเขาคอเคซสั 

วนัท่ี 3. คาซเบกี ้– อนสุรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – ป้อมอนันานรีู - กอรี – พิพิธภณัฑ์ของทา่นสตาลนิ – อพัลสิต์ชิเคห์ 

วนัท่ี 4.มิสเคต้า – วิหารจวารี – อนสุาวรรีย์ประวติัศาสตร์จอร์เจีย – ทบิลซ่ีิ -เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบนํา้โบราณ – วิหารซีโอนี – วิหาร
สเวติสโคเวลี  
วนัท่ี 5. ทบิลซีิ – โบสถ์เมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮกัห์พาท - เยเรวาน 
วนัท่ี 6.วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – นัง่รถ 4 WD ชมหน้าผา Symphony of Stone - วิหารคอร์วิราพ - เยเรวาน 

วนัท่ี 7.เซวาน – อารามเซวาน – ลอ่งเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - Republic Square – สนามบิน 

วนัท่ี 8.เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
23.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินการ์ต้าแอร์
เวย์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก  

วันที่ 2 
โดฮา – ทบลิิซ ิ– คาซเบกี ้– น่ังรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี–้ พัก
โรงแรมในเทอืกเขาคอเคซัส 

01.45น. ออกเดินทางสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์เท่ียวบินท่ี QR 837 

*** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 เป็นต้นไปออกเดนิทางเวลา 02.10 น. และเดนิทางถงึเวลา 05.30 น.*** 

05.25น. เดินทางถงึสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า รอเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ่  

07.15 น. นําทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองทบลิซิ ิประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR355 

11.30น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร เมืองทบิลิซีนัน้ เป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ท่ีสดุของจอร์เจีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้คูรา (Kura)หรือเรียกว่า แม่นํา้มตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน ทบิลิ
ซิ มีเนือ้ท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนีถู้กสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี 

(Vakhtang Gorgasali)กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็น
ศนูย์กลางการทําอตุสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภมิูภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของ
เส้นทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทสําคญัในฐานะศนูย์กลางการขนส่งและการค้า เน่ืองจากความได้เปรียบทาง
ยทุธศาสตร์ในแง่ท่ีตัง้ท่ีเป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวียโุรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา 
บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi)หรือปัจจบุนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ช่ือ

นีเ้พิ่งเปล่ียนเม่ือปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ได้มาพํานกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีสําหรับจํา
ศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้เทอร์กี ้ถือ
เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ท่ีสําคญัของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
โดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอี้กด้วย จากนัน้นําท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ล้อ) เพ่ือเข้าสูใ่จ
กลางหบุเขาคอเคซสั(Caucasus) นําทา่นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่า
โบสถ์สมินดา ซาเมบา (TsmindaSameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถ์ช่ือดงั
กลางหบุเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์สําคญัหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ท่ีระดบัความสงูจาก
นํา้ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่ มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 

ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***)จากนัน้นําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองกูดาอูรี (Gudauri)ไปตามทาง
เส้นทางหลวงท่ีสําคญัของจอร์เจียท่ีมีช่ือว่า Georgian Military Highway หรือเส้นทางสําหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสาย
นีเ้ป็นถนนสายสําคญัท่ีสดุท่ีถกูสร้างขึน้ในสมยัท่ีจอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคมุจากสหภาพโซเวียต เพ่ือใช้เป็นเส้นทาง
หลกัในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังท่ีภูมิภาคนี ้ถนนแห่งประวติัศาสตร์นีเ้ป็นเส้นทางท่ีจะนําท่านขึน้สู่
เทือกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตัง้อยู่ระหว่างทวีปยโุรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 สว่น คือ
เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อย ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม. ท่ีเป็นเส้นกัน้ระหว่างพรมแดน
รัสเซียกบัจอร์เจีย  
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คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพกั SNO KAZBEGIหรือเทียบเท่า*** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) ซึ่ง

ตัง้อยู่ในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) มีโรงแรมที่ดี และ เพียงพอรับได้ทัง้คณะ อยู่เพียง 2 โรงแรมเท่านัน้ 
ในกรณีที่โรงแรมเตม็ หรือในกรณีที่หมิะตกหนัก จนไม่สามารถเดนิทางขึน้ไปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ขอ
ย้ายไปพักที่เมือง Gudauri แทน *** 

วันที่ 3 
คาซเบกี ้– อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย– ป้อมอันนานูรี- กอรี – 
พพิธิภณัฑ์ของท่านสตาลิน– อัพลิสต์ชเิคห์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship)หรืออีกช่ือนึงคือRussia–Georgia Friendship 

Monumentเป็นอนสุรณ์สถานท่ีสร้างขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถึงความสมัพนัธ์อนัดีของประเทศ
จอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทัง้หมดทํามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของ
ประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศัน์อนัสวยงาม นําท่าน
ชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress)ป้อมปราการเก่าแก่ มีกําแพงล้อมรอบตัง้อยู่ริมแม่นํา้อรักวี ถกูสร้างขึน้ในสมยั
ศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลงัท่ีตัง้อยูภ่ายในกําแพง ซึง่เป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ ภายในยงัมีหอคอย
ทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ทําให้เห็นทศันีย์ภาพทิวทศัน์อนัสวยงามด้านล่างจากมมุสงูของป้อมปราการนี ้รวมถึง
อ่างเก็บนํา้ชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเข่ือนซึง่เป็นสถานท่ีสําคญัสําหรับนํานํา้ท่ีเก็บไว้สง่ต่อไปยงัเมืองหลวง
และใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งทําให้ชาวเมืองทบิลิซีมีนํา้ไว้ด่ืมไว้ นําท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองกูดาอรีู ซึ่งเป็นเมืองสําหรับสกีรี
สอร์ทท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสั มีความสงูจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร 
สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นแหล่งท่ีพักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 
ระหวา่งทางให้ทา่นได้ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางสู ่เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนีเ้ป็นเมืองบ้านเกิดของ 

โจเซฟสตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียท่ีในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และ
มีช่ือเสียงเร่ืองความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้นําท่านชม พพิธิภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of 

Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราว และสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลินเกิด
ด้วย ภายในพิพิธภณัฑ์สตาลิน มีการจดัแสดงชีวประวติัของสตาลินตัง้แต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิตจากนัน้นําท่านเดินทาง
ไปยงัเมืองอัพลิสต์ชิเคห์(Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมืองถํา้เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ถ่ินฐานในดินแดนแถบนีก้นัมานาน
แล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยงัทะเลดําและต่อไปถึงทางตะวนัตก ปัจจบุนั
สถานท่ีแห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 สว่นคือ ส่วนเหนือ สว่นกลาง และสว่นใต้ ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณท่ีใหม่ท่ีสดุ ประกอบ
ไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลกึเข้าไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถํา้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และ
ยงัมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ท่ีสร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านท่ี
สร้างขึน้จากถํา้นีต้ามอธัยาศยัจากนัน้นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองทบิลซ่ีิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัBEST WESTERN CITY TBILISIหรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 
มิสเคต้า– วิหารจวารี–อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย –ทบิลิซี่ -
เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบนํา้โบราณ – วิหารซีโอนี– วิหาร
สเวตสิโคเวลี  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta)ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่าง
จากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ทางประวติัศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และ
ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 นําท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery)หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขน
อนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึน้เม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอร์เจียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็น
อย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นีต้ัง้อยู่บนภูเขาท่ีมีแม่นํา้สองสายมาบรรจบกนัคือแม่นํา้มิควารี 
(Mtkvari river) และแม่นํา้อรักวี (Aragvi river) จากนัน้นําท่านเดินทางสูอ่นุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The 

Chronicle of Georgia)ซึ่งมีลกัษณะเป็นแท่งหินสีดําขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆท่ีส่ือถึงเร่ืองราวในอดีตของ
ประเทศจอร์เจีย สร้างขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงัก่อสร้างเม่ือปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 
เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเก่ียวกับพระคัมภัร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลาง
เก่ียวกบัเร่ืองของข้าราชการชนชัน้สงูของจอร์เจีย และสว่นบนเก่ียวกบัเหตกุารณ์สําคญัต่างๆของประเทศ ท่านสามารถ
ชมวิวเมืองจากมมุสงูได้จากสถานท่ีแหง่นี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเท่ียวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town)นําท่านขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress)ซึ่งเป็นป้อม

ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยูบ่นเนินเขา สร้างขึน้ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษท่ี 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยคุหลายสมยัท่ี
ต่างผลดักันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ช่ือให้ใหม่ว่า NarinQalaแปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress)นกัประวติัศาสตร์
ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีได้ยากท่ีสุด จากนัน้นําท่านชมโรง
อาบนํา้โบราณ หรือ อะบานู อุบานิ) (Abanotubani)เป็นสถานท่ีสาหรับแช่นํา้พรุ้อนท่ีมีแร่ถามะถนั ตามตํานานเล่า
ขานว่าในสมยัพระเจ้าวคัตงัท่ี 1 กอร์กซัล่ีนกเหย่ียวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดงักล่าว จึงทําให้ค้นพบบ่อนํา้พุ
ร้อนแหง่นีข้ึน้ ลกัษณะคล้ายโรงอาบนํา้เหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบนํา้แบบตรุกีนําท่านชม
หมู่โรงอาบนํา้ท่ีมีการสร้างและให้บริการตัง้แตย่คุกลางจนถงึปัจจบุนัท่ีมีรูปแบบตวัอาคารท่ีหลากหลาย จากนัน้นําท่าน
ไปชมวหิารซีโอนี (Sioni Cathedral)ซึง่เป็นโบสถ์หลงัใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกท่ีถกูสร้างขึน้ในเมืองนี ้ช่ือของโบสถ์ได้
นํามาจากดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานท่ีแห่งนีก็้ได้ม่ีช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi 

Sioni) ถกูสร้างขึน้ในราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ได้ถกูทําลายลงโดยผู้ ท่ีบกุรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึน้ใหม่หลายครัง้
ด้วยกนั จนกระทัง่เป็นโบสถ์ท่ีได้เหน็อยูใ่นปัจจบุนันีแ้ละได้มีการบรูณะในช่วงศตวรรษท่ี 17- 19 
จากนัน้นําท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral)หรือหมายถึงเสาท่ีมีชีวิต(The Living Pillar 
Cathedral) สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งนีถื้อเป็นศนูย์กลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสดุของจอร์เจีย สร้างขึน้โดย
สถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdzeมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ยังเป็นศูนย์กลางท่ีทําให้ชาว
จอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเม่ือปี 
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ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยคุโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่าง
งดงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN CITY TBILISIหรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 
ทบลิิซี – โบสถ์เมเคต ี– ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักห์พาท 
- เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ท่ีมีความสําคัญของ

ประวติัศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุ
ของจอร์เจีย ตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่นํา้คูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่นํา้มติควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน เมืองทบิลิซี มีเนือ้
ท่ีประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถ้กูสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี (VakhtangGorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งไอบีเรีย ได้
ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศวรรษท่ี 4 เมืองทบิลีซี เป็นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรม สงัคม และวฒันธรรมในภูมิภาค
คอเคซสั ในประวติัศาสตร์ เมืองนีอ้ยู่ในสว่นของเส้นทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทสําคญัในฐานะศนูย์กลางการ
ขนสง่และการค้า เน่ืองจากความได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่ท่ีตัง้ท่ีเป็นจดุตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัยโุรป นําท่านชม 
โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church)เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ตัง้อยู่บริเวณริมหน้าผาท่ีเบือ้ง
ลา่งเป็นแม่นํา้มิตคาวารี ในอดีตถกูใช้เป็นป้อมปราการ และท่ีพํานกัของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกนั จากนัน้นําท่านออก
เดินทางไปยงัเมืองซาดาโคล(Sadakhlo) ท่ีอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยู่ติดกับ
อาร์เมเนีย นําท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคลและเดินทางข้ามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน(Bagratashen)ท่ีเป็น
เมืองชายแดนของอาร์เมเนียซึง่อยูติ่ดกบัจอร์เจีย (ทกุท่านจะต้องลงรถ เพ่ือมาผ่านด่านตรวจเอกสารขาออกจากจอร์เจีย 
จากนัน้ต้องมาผา่นดา่นการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองของอาร์เมเนีย) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองฮักห์พาท (Haghpat)เป็นเมืองในหมู่บ้านของจังหวัดลอร่ี ท่ีอยู่ทางด้านเหนือของ

อาร์เมเนีย ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996ชมอารามฮักห์พาท (Haghpat 

Monastery)เป็นอารามอาร์เมเนียยคุกลาง หรืออารามไบแซนไทน์ ท่ีมีความซบัซ้อนทางศาสนา สร้างขึน้โดยนกับุญนิ
ชาน ในศตวรรษท่ี 10 ซึ่งเป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยคุรุ่งเรืองสงูสดุ และมีรูปแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะท้องถ่ินจากนัน้นําท่านเดินทางสู่กรุงเยเรวานหรือเรียกว่า เอเรวาน (Erevan)เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของประเทศตัง้อยู่ริมแม่นํา้ฮรัซดัน (Hrazdan River)กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหาร วัฒนธรรม และ
อตุสาหกรรมของประเทศ ท่ีตัง้อยู่ในจุดบรรจบของเอเชียและยโุรป ตึกรามบ้านช่องในเยเรวานมีรูปแบบคล้ายคลึงไป
ทางโซเวียตรัสเซียเป็นสว่นใหญ่ คือจะสร้างเป็นทรงส่ีเหล่ียมบลอ็กๆทบึๆ เน่ืองจากเป็นหนึง่ในสหภาพโซเวียตมาก่อน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 6 
วิหารเกกฮาร์ด– วิหารการ์นี– น่ังรถ 4 WDชมหน้าผา Symphony of 
Stone - วหิารคอร์วริาพ - เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery)เป็นวิหารท่ีสร้างอยู่กลางเทือกเขา ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 

12-13 วิหารนีมี้ส่วนท่ีสร้างโดยการตดัหินเข้าไปในภูเขา โดยส่วนของห้องโถงของตวัโบสถ์มีการตดัหินสร้างเป็นโดม
แกะสลกัสวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย และได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก Unesco World 
heritage site เม่ือปี ค.ศ. 2000 จากนัน้นําท่านไปเท่ียวชม หบุเขาเอวาน (Avan Canyon) ท่ีมีความสวยงามของ หน้า
ผาท่ีสงูชนั มีแมนํ่า้อาซดัไหลผา่นทําให้เกิดบรรยากาศท่ีสวยงดงาม จากนัน้นําท่านชมวิหารการ์นี (Garni Temple)เป็น
วิหารแบบกรีก แต่ลวดลายอาคารเป็นศิลปะแบบอาร์เมเนีย มีอายกุว่า 1,700 ปี บริเวณนีเ้คยเป็นพระราชวงัฤดรู้อนของ
กษัตริย์อาร์เมเนีย วิหารนีเ้คยถกูทําลายด้วยแผ่นดินไหวเม่ือปี ค.ศ. 1679 แต่ได้รับการบรูณะซ่อมแซมประกอบใหม่ใน
สมยัสหภาพโซเวียตเม่ือปี ค.ศ.1974 จงึทําให้สมบรูณ์อยา่งท่ีเหน็ นําทา่นขึน้รถขบัเคล่ือน 4 WDชมหน้าผา Symphony 

of Stoneซึง่เป็นหน้าผาหิบะซอลต์ท่ีถกูกดักร่อนจากทางนํา้และกระแสลมในช่องเขา จนกลายเป็นหินทรงแปดเหล่ียม
เรียงตวักนัเหมือนปล่องออร์แกน งดงามประหลาดตา ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกบัสิ่งมหศัจรรย์ตามธรรมชาติแห่งนีต้าม
อธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคอร์วิราพ (KhorVirap) ท่ีตัง้อยู่ทางด้านใต้ของกรุงเยเรวาน เป็นเมืองท่ีมีความสําคญั

และมีช่ือเสียงของชาวอาร์เมเนีย ผู้ ท่ีอาศยัอยู่ตามส่วนต่างๆ ทัว่โลกท่ีจะต้องเดินทางมาทําพิธีจาริกแสวงบุญท่ีแห่งนี ้
เพราะตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ได้มีการบนัทกึเหตกุารณ์ในยคุโบราณว่า กษัตริยิทิริเดท ของพากนัอาร์เมเนียนได้
จบันกับุญเกกอร่ี ขงัคกุไว้ในถํา้ ผู้ซึ่งได้ทําการเผยแผ่และให้ความกระจ่างในเร่ืองของศาสนา และยงัเป็นพระสงัฆราช
องค์แรกของชาวอาร์เมเนีย และต่อมาสถานท่ีแห่งนีเ้ป็นท่ีรู้จักกันก็ คือ คอร์วิราพ นําท่านไปชมวิหารคอร์วิราพ 

(KhorVirap Monastery)เป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสดุแห่งหนึ่งในอาร์เมเนีย เคยเป็นสถานท่ีจองจํา
นักบุญเกรกอรีนานถึง 13 ปีในคุกใต้ดินท่ีแทบจะมืดมิด วิหารคอร์วิราพจึงกลายเป็นสถานท่ีแสวงบุญสําหรับ
คริสต์ศาสนิกชนจากทัว่สารทิศ จากวิหารนีท้า่นจะมองเหน็ยอดเขาอารารัต สงู 5,137 เมตร ในเขตตรุกีได้อยา่งชดัเจน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัBEST WESTERNPLUS CONGRESSหรือเทียบเทา่ 

วันที่ 7 
เซวาน – อารามเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - 
Republic Square – สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้นําท่านออกเดินทางไปยงัเมืองเซวาน (Sevan)ซึ่งตัง้อยู่ริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็น

ทะเลสาบนํา้จืดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในทะเลสาบนํา้จืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่นํา้หลายสาย เช่น แม่นํา้แม่นํา้ฮราซดาน และแม่นํา้มาสริค ให้ท่านได้ชมความ
สวยงามของตวัเมืองและทะเลสาบเซวานท่ีเต็มไปด้วยสถานท่ีพกัผ่อนรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวตวัเมืองนีต้ัง้อยู่สงูกว่า
ระดบันํา้ทะเลประมาณ 1900 เมตร และตัง้อยู่ห่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนีถ้กูสร้างขึน้ในปีค.ศ.
1842 ซึง่เป็นหมู่บ้านพกัอาศยัของชาวรัสเซียท่ีมีช่ือว่าเยเลนอฟก้า (Yelenovka)จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงได้ถกูเปล่ียนช่ือ
เป็น เซวาน นําท่านไปชมอารามเซวาน (Sevan Monastery)หรือมีช่ือเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ (Sevanavank)ซึง่คําว่า 
แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถ์วิหาร สถานท่ีแห่งนีต้ัง้อยู่บริเวณแหลมท่ีอยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียง
เหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวานถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ.874 โดย เจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสู้กบัพวกอาหรับท่ี
ปกครองดินแดนแห่งนี ้นําท่านล่องเรือทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบนํา้จืดท่ีมี
ความใหญ่ มีแมนํ่า้ท่ีเกิดจากภเูขาได้ไหลลงมาทัง้หมดมี 28 สาย (การล่องเรือนัน้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศเอือ้อาํนวย 
และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วันดังกล่าว ในกรณีที่มีไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงิน 
2.5 USD ต่อท่าน) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้นําทา่นเท่ียวชมเมืองเยเรวาน นําทา่นชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากด้านนอกซึง่เป็นสิง่ก่อสร้างท่ี

ใหญ่ท่ีสดุของเยเรวาน มีลกัษณะเป็นแบบขัน้บนัไดลดหลัน่กนัลงมามีความสงูประมาณ 500 เมตร และมีการปลอ่ยนํา้
ลงมาเพ่ือให้เป็นนํา้ตกลงเป็นสายจากใจกลางท่ีอยูด้่านบน ซึง่สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างนีถ้กูสร้างให้เป็นอนสุาวรีย์แหง่
ชยัชนะของโซเวียตรัสเซียจากนัน้นําทา่นผา่นชมโรงละครแหง่ชาติอาร์เมเนีย ซึง่เป็นโรงละครไว้สําหรับแสดงโอเปร่าและ
บลัเลต์่ได้รับการตัง้ช่ือตามAlexander Spendiaryanในเยเรวานเปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 
1933 โดยมีการแสดงโอเปร่า Almastของ Alexander Spendiaryanอาคารโอเปร่าได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อาร์เมเนีย จากนัน้นําทา่นเดินทางไปยงัจตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตรัุสกลางเมืองเยเรวาน 
บริเวณตรงกลางจะมีสระนํา้พขุนาดใหญ่ และบริเวณรอบๆมีร้านค้าตา่งๆมากมาย ให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้สินค้าตาม
อธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาพอสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

วันที่ 8 เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ 
02.45 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เท่ียวบินท่ี  QR 286 

*** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 28 มี.ค. 63 เป็นต้นไปออกเดนิทางเวลา 03.00 น. และเดนิทางถงึเวลา 04.55 น.*** 

04.40 น. เดินทางถงึกรุงโดฮา รอเปล่ียนเคร่ือง 

07.15 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบนิ การ์ต้าแอร์เท่ียวบินท่ี QR 832 

*** คณะออกเดนิทางวันที่ 14-21  ม.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 08.35 น. และเดนิทางถงึเวลา 18.55 น. เที่ยวบนิที่ QR 838*** 

*** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 28 มี.ค. 63 เป็นต้นไปออกเดนิทางเวลา 08.30 น. และเดนิทางถงึเวลา 19.00 น.*** 

17.45 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะนําเร่ิมต้นเพยีง 
Ultimate View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 

จอร์เจยี อาร์เมเนียโดยสายการบนิการ์ต้าแอร์เวย์ (QR) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 20 – 27 ธ.ค. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 27,600.- 9,900.- 

วันที่ 26ธ.ค.62–02ม.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 28,095.- 9,900.- 

วันที่ 27 ธ.ค.62–03ม.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 30,455.- 9,900.- 

วันที่ 14 – 21 ม.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 22,050 5,900.- 

วันที่ 21– 28 ม.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 22,050 5,900.- 

วันที่ 01– 08ก.พ. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 24,050 5,900.- 

วันที่ 08– 15ก.พ. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 22– 29ก.พ. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 29 ก.พ. – 07 มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 07– 14มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 14– 21มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 21– 28มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 28 มี.ค. –04เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 04– 11เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 28,550 6,900.- 

วันที่ 08– 15เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 28,550 6,900.- 

วันที่ 18– 25เม.ย. 63 54,900.- 54,900.- 54,900.- 27,050 6,900.- 

วันที่ 25 เม.ย. –02พ.ค. 63 54,900.- 54,900.- 54,900.- 27,050 6,900.- 

วันที่ 02– 09พ.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 26,050 6,900.- 
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วันที่ 09– 16พ.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 26,050 6,900.- 

วันที่ 16– 23พ.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 26,050 6,900.- 

วันที่ 23– 30พ.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 26,050 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ธรรมเนียมวีซา่อาร์เมเนีย 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (36USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 USD) 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริ 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุติัวีซา่ได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต่ํากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
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บริษัทด้วย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวน
หน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับติดวีซา่ไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิูต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

1. สําเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน(ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื)และวนัหมดอายุ
หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึ
ประเทศไทย 

2. รปูถา่ยรปูส ีขนาด 1.5 x 2 นิว้จํานวน 2 รปูพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ (ถา่ยไม่
เกนิ 6 เดอืน) 
             -  กรณุากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส 
(กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ ์  
3.1. หากเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็น
อะไรกนักบัเด็ก) จากอําเภอตน้สงักดั(ภาษาไทย และภาษาองักฤษ)พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของ
บดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
 

3.2. หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั(โดย

มารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั(โดยบดิา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อารม์เีนยี) 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ7 วนัทําการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ 
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รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ
ไดจ้ดัทาํขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้
ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย 

 

****หมายเหต ุ: ทาง สถานทตู Armeniaอาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยูก่บั   การพจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะ

ทา่น  การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัราค่าธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  

หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมใน

การยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่**** 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอารเ์มเนยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณา
วซีา่ของทา่น) 

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

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

2. นามสกลุตอนเกดิ 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 
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7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจาก
ปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ    ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ    โสด        แตง่งาน               แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน) 

หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

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

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

หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 

11. อาชพีปัจจบุนั
....................................................................................................... 

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรณุากรอก
ชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

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

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

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทั

ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอย

บรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


