
  1  Ultimate View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS BY QR                          [GQ3TBS-QR001] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทบิลิซี | คาซเบกี ้| อพัลิสตช์ิเคห ์| เยเรวาน | เซวาน | วิหารเกกฮารด์ | วิหารคอรว์ิราพ| 
พกับนสกีรสีอรท์หรอืพกับนคาซเบกี ้| บินสายการบิน Full service ระดบั 5 ดาว 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Ultimate View of the Caucasus Mountains 

 จอรเ์จยี - อารเ์มเนีย  8 DAYS 5 NIGHTS 

 เดนิทาง ธันวาคม 2562 – พฤษภาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง 49,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. โดฮา – ทบลิซิิ – คาซเบกี ้– นั่งรถ 4WD - โบสถเ์กอรเ์กตี ้– พกัโรงแรมในเทือกเขาคอเคซสั 

วนัท่ี 3. คาซเบกี ้– อนสุรณส์ถานรสัเซีย จอรเ์จีย – ปอ้มอนันานรูี - กอรี – พพิธิภณัฑข์องท่านสตาลนิ – อพัลสิตช์ิเคห ์

วนัท่ี 4. มสิเคตา้ – วหิารจวารี – อนสุาวรรียป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จีย – ทบลิซีิ -เมืองเก่า – ปอ้มนารกิาลา – โรงอาบน า้โบราณ – วหิารซีโอนี – วหิาร
สเวตสิโคเวลี  
วนัท่ี 5. ทบลิซีิ – โบสถเ์มเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮกัหพ์าท - เยเรวาน 
วนัท่ี 6. วหิารเกกฮารด์ – วหิารการนี์ – นั่งรถ 4 WD ชมหนา้ผา Symphony of Stone - วหิารคอรว์ริาพ - เยเรวาน 

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

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

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบินการต์า้แอร์
เวย ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

วันที ่2 
โดฮา – ทบิลิซี – คาซเบกี ้– น่ังรถ 4WD - โบสถเ์กอรเ์กตี ้– พัก
โรงแรมในเทอืกเขาคอเคซัส 

01.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบนิ การต์้าแอรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี QR 837 

*** คณะออกเดนิทางตัง้แตวั่นที่ 04 เม.ย. 63 เป็นตน้ไปออกเดนิทางเวลา 02.10 น. และเดนิทางถึงเวลา 05.30 น.*** 

05.25 น. เดนิทางถึงสนามบนิโดฮา ประเทศการต์้า รอเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดนิทางตอ่  

07.15 น. น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองทบลิิซี ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ การต์้าแอรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี QR 355  

11.30 น. เดนิทางถึงเมืองทบลิิซี (Tbilisi) น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากร เมืองทบิลิซีนัน้ เป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ท่ีสดุของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกวา่ แม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ่น ทบิลิ
ซี มีเนือ้ท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมืองนีถู้กสรา้งโดย วาคตัง จอร์กาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซีเป็น
ศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวตัิศาสตรเ์มืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของ
เสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทาง
ยทุธศาสตรใ์นแง่ท่ีตัง้ท่ีเป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวียโุรป 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา 
         บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจบุนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมนิดา(Stepansminda) ช่ือ

นีเ้พิง่เปล่ียนเม่ือปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออรโ์ธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ีส  าหรบัจ า
ศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เทอรกี์ ้ถือ
เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ท่ีส  าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
โดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมววิของยอดเขาคาซเบกีอี้กดว้ย จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) เพ่ือเขา้สู่ใจ
กลางหบุเขาคอเคซสั(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่า
โบสถส์มนิดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถช่ื์อดงั
กลางหบุเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ท่ีระดบัความสงูจาก
น ้าทะเล 2 ,170 เมตร (***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 

ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***)  จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตาม
ทางเสน้ทางหลวงท่ีส  าคญัของจอรเ์จียท่ีมีช่ือว่า Georgian Military Highway หรือเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนน
สายนีเ้ป็นถนนสายส าคัญท่ีสุดท่ีถูกสรา้งขึน้ในสมัยท่ีจอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวียต เพ่ือใชเ้ป็น
เสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภมูิภาคนี ้ถนนแห่งประวตัิศาสตรนี์ ้เป็นเสน้ทางท่ีจะน าท่าน
ขึน้สูเ่ทือกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตัง้อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 ส่วน 



  3  Ultimate View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS BY QR                          [GQ3TBS-QR001] 

 

คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ท่ีมีความยาวประมาณ 1 ,100 กม. ท่ีเป็นเสน้กัน้ระหว่างพรมแดน
รสัเซียกบัจอรเ์จีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั SNO KAZBEGI หรือเทียบเท่า  *** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่ง

ต้ังอยู่ในเทอืกเขาคอเคซัส (Caucasus) มีโรงแรมที่ดี และ เพียงพอรับได้ทั้งคณะ อยู่เพียง 2 โรงแรมเท่าน้ัน 
ในกรณีทีโ่รงแรมเตม็ หรือในกรณีทีห่มิะตกหนัก จนไม่สามารถเดนิทางขึน้ไปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ขอ
ย้ายไปพักทีเ่มือง Gudauri แทน *** 

วันที ่3 
คาซเบกี ้– อนุสรณส์ถานรัสเซีย จอรเ์จยี – ป้อมอันนานูร ี- กอรี – 
พพิธิภัณฑข์องท่านสตาลิน – อัพลิสตช์ิเคห ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมอนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย(Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือนึงคือ Russia–Georgia Friendship 

Monument เป็นอนุสรณ์สถานท่ีสรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธอ์ันดีของ
ประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวตัิศาสตร์
ของประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซียไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศนอ์ันสวยงาม น า
ท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ปอ้มปราการเก่าแก่ มีก าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่ริมแม่น า้อรกัวี ถูกสรา้งขึน้ใน
สมยัศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัท่ีตัง้อยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยังมี
หอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทศันียภ์าพทิวทัศนอ์ันสวยงามดา้นล่างจากมมุสงูของป้อมปราการนี ้
รวมถึงอ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานท่ีส  าคญัส าหรบัน าน า้ท่ีเก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมือง
หลวงและใชผ้ลติไฟฟา้ ซึ่งท าใหช้าวเมืองทบลิซีิมีน า้ไวด้ื่มไว ้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองกดูาอรูี ซึ่งเป็นเมืองส าหรบัสกี
รีสอรท์ท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่บรเิวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2 ,100 เมตร 
สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นแหล่งท่ีพักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 
ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทิวทศันอ์นัสวยงาม  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิดของ 

โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 
และมีช่ือเสียงเรื่องความโหดเหี ้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้ น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน 

(Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใชต้่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคาร
ท่ีสตาลนิเกิดดว้ย ภายในพพิธิภณัฑส์ตาลนิ มีการจดัแสดงชีวประวตัขิองสตาลนิตัง้แตเ่กิดจนกระทั่งเสียชีวิต  จากนัน้น า
ท่านเดนิทางไปยงัเมืองอัพลิสตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่นฐานในดนิแดนแถบนี้
กันมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียไปยังทะเลด าและต่ อไปถึงทาง
ตะวนัตก ปัจจบุนัสถานท่ีแห่งนีแ้บง่ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณท่ี
ใหมท่ี่สดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถ า้สว่นมากจะไม่มีการตกแต่ง
ภายในใดๆ และยงัมีหอ้งตา่งๆ ซึ่งคาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิต ์ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 9 ใหท้่านอิสระ
ชมหมูบ่า้นท่ีสรา้งขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มืองทบลิซีิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN CITY TBILISI หรือเทยีบเท่า  
 

วันที ่4 
มิสเคต้า – วิหารจวารี – อนุสาวรรียป์ระวัตศิาสตรจ์อรเ์จีย – ทบิลิซี -
เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน า้โบราณ – วิหารซีโอนี – วิหาร
สเวตสิโคเวลี  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมยัอาณาจักรไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่าง
จากกรุงทบลิซีิ ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ทางประวตัิศาสตรแ์ห่งหนึ่งของประเทศ และ
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชมวหิารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขน
อนัศกัดิส์ิทธิ์ของศาสนาคริสตน์ิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้เม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือวิหารแห่งนีเ้ป็น
อย่างมาก ภายในโบสถมี์ไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถนี์ต้ัง้อยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น า้สองสายมาบรรจบกันคือแม่น า้มิควารี 
(Mtkvari river) และแม่น า้อรกัวี (Aragvi river)  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อนุสาวรรียป์ระวัติศาสตรจ์อรเ์จีย (The 

Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีด  าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆท่ีส่ือถึงเรื่องราวในอดีตของ
ประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงัก่อสรา้งเม่ือปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 
เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเก่ียวกับพระคัมภัรข์องศาสนาคริสต ์ส่วนกลาง
เก่ียวกบัเร่ืองของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จีย และสว่นบนเก่ียวกับเหตกุารณ์ส  าคญัต่างๆของประเทศ ท่านสามารถ
ชมววิเมืองจากมมุสงูไดจ้ากสถานท่ีแห่งนี ้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึน้กระเชา้ชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อม

ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษท่ี 4 ผา่นผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัท่ี
ต่างผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศอ์ุมยัยัดของชาวอาหรบัไดต้่อเติมป้อมในช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ช่ือให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นัก
ประวตัิศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสดุ  จากนัน้น า
ท่านชมโรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ) (Abanotubani) เป็นสถานท่ีสาหรบัแช่น า้พรุอ้นท่ีมีแร่ถามะถัน ตาม
ต านานเลา่ขานวา่ในสมยัพระเจา้วคัตงัท่ี 1 กอรก์ซัล่ีนกเหย่ียวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักล่าว จึงท าใหค้น้พบ
บอ่น า้พรุอ้นแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน า้เหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบน า้แบบตรุกี น า
ท่านชมหมู่โรงอาบน ้า ท่ีมีการสรา้งและให้บริการตัง้แต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันท่ีมีรูปแบบตัวอาคารท่ีหลากหลาย 
จากนัน้น าท่านไปชมวหิารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย ออรโ์ธด๊อกท่ีถกูสรา้งขึน้ในเมืองนี ้
ช่ือของโบสถไ์ดน้ ามาจากดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิ ์คือ ภเูขาไซออนในเยรูซาเลม็สถานท่ีแห่งนีก้็ไดม่ี้ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิ
ซี (Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้บุกรุกแต่ก็ไดมี้การสรา้งขึน้ใหม่
หลายครัง้ดว้ยกนั จนกระทั่งเป็นโบสถท่ี์ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจบุนันีแ้ละไดมี้การบรูณะในช่วงศตวรรษท่ี 17- 19 
จากนั้นน าท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาท่ีมีชีวิต(The Living Pillar 
Cathedral) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดิส์ิทธิ์ท่ีสดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย
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สถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศนูย์กลางท่ีท าใหช้าว
จอรเ์จียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเม่ือปี 
ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่าง
งดงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN CITY TBILISI หรือเทียบเท่า  

วันที ่5 
ทบิลิซี – โบสถเ์มเคต ี– ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักหพ์าท 
- เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ท่ีมีความส าคัญของ

ประวตัศิาสตรม์ากมาย และมีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุ
ของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ่น เมืองทบลิซีิ มีเนือ้
ท่ีประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถ้กูสรา้งโดย วาคตัง กอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งไอบีเรีย 
ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในครสิตศวรรษท่ี 4 เมืองทบิลีซี เป็นศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคม และวฒันธรรมในภูมิภาค
คอเคซสั ในประวตัศิาสตร ์เมืองนีอ้ยู่ในสว่นของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการ
ขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ท่ีตัง้ท่ีเป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป น าท่านชม 
โบสถเ์มเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ตัง้อยู่บริเวณริมหนา้ผาท่ีเบือ้ง
ลา่งเป็นแมน่ า้มติคาวารี ในอดีตถกูใชเ้ป็นปอ้มปราการ และท่ีพ านักของกษัตริย ์ในบริเวณเดียวกัน จากนัน้น าท่านออก
เดินทางไปยังเมืองซาดาโคล(Sadakhlo) ท่ีอยู่ทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีย ซึ่งเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยู่ติดกับ
อารเ์มเนีย น าท่านผา่นด่านเมืองซาดาโคลและเดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ท่ีเป็น
เมืองชายแดนของอารเ์มเนียซึ่งอยู่ตดิกบัจอรเ์จีย (ทกุท่านจะตอ้งลงรถ เพ่ือมาผา่นดา่นตรวจเอกสารขาออกจากจอรเ์จีย 
จากนัน้ตอ้งมาผา่นดา่นการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองของอารเ์มเนีย) 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฮักหพ์าท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บา้นของจังหวดัลอรี่ ท่ีอยู่ทางดา้นเหนือของ

อารเ์มเนีย ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996  ชมอารามฮักหพ์าท (Haghpat 

Monastery) เป็นอารามอารเ์มเนียยคุกลาง หรืออารามไบแซนไทน ์ท่ีมีความซับซอ้นทางศาสนา สรา้งขึน้โดยนักบุญนิ
ชาน ในศตวรรษท่ี 10 ซึ่งเป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุครุ่งเรืองสงูสดุ และมีรูปแบบอันเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะทอ้งถิ่น  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รุงเยเรวาน หรือเรียกวา่ เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของประเทศตัง้อยู่ริมแม่น ้าฮรัซดัน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหาร วัฒนธรรม และ
อตุสาหกรรมของประเทศ ท่ีตัง้อยู่ในจุดบรรจบของเอเชียและยุโรป ตึกรามบา้นช่องในเยเรวานมีรูปแบบคลา้ยคลึงไป
ทางโซเวียตรสัเซียเป็นสว่นใหญ่ คือจะสรา้งเป็นทรงส่ีเหล่ียมบลอ็กๆทึบๆ เน่ืองจากเป็นหนึ่งในสหภาพโซเวียตมาก่อน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 
วิหารเกกฮารด์ – วิหารการนี์ – น่ังรถ 4 WD ชมหน้าผา Symphony of 
Stone - วิหารคอรว์ิราพ - เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) เป็นวิหารท่ีสรา้งอยู่กลางเทือกเขา ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 

12-13 วิหารนีมี้ส่วนท่ีสรา้งโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขา โดยส่วนของหอ้งโถงของตัวโบสถมี์การตดัหินสรา้งเป็นโดม
แกะสลักสวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามของอารเ์มเนีย และไดข้ึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก Unesco World 
heritage site เม่ือปี ค.ศ. 2000 จากนัน้น าท่านไปเท่ียวชม หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ท่ีมีความสวยงามของ หนา้
ผาท่ีสงูชัน มีแม่น า้อาซัดไหลผ่านท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีสวยงดงาม จากนัน้น าท่านชมวิหารการนี์ (Garni Temple) 
เป็นวหิารแบบกรีก แตล่วดลายอาคารเป็นศลิปะแบบอารเ์มเนีย มีอายกุวา่ 1,700 ปี บริเวณนีเ้คยเป็นพระราชวงัฤดรูอ้น
ของกษัตรยิอ์ารเ์มเนีย วหิารนีเ้คยถกูท าลายดว้ยแผน่ดนิไหวเม่ือปี ค.ศ. 1679 แตไ่ดร้บัการบูรณะซ่อมแซมประกอบใหม่
ในสมัยสหภาพโซเวียตเม่ือปี ค.ศ.1974 จึงท าให้สมบูรณ์อย่างท่ีเห็น  น าท่านขึน้รถขับเคล่ือน 4 WD ชมหน้าผา 
Symphony of Stone ซึ่งเป็นหนา้ผาหิบะซอลตท่ี์ถกูกดักรอ่นจากทางน า้และกระแสลมในช่องเขา จนกลายเป็นหินทรง
แปดเหล่ียมเรียงตวักนัเหมือนปลอ่งออรแ์กน งดงามประหลาดตา ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปกับสิ่งมหัศจรรยต์ามธรรมชาติ
แห่งนีต้ามอธัยาศยั 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดนิทางไปยงั เมืองคอรว์ริาพ (Khor Virap) ท่ีตัง้อยู่ทางดา้นใตข้องกรุงเยเรวาน เป็นเมืองท่ีมีความส าคญั

และมีช่ือเสียงของชาวอารเ์มเนีย ผูท่ี้อาศยัอยู่ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกท่ีจะตอ้งเดินทางมาท าพิธีจาริกแสวงบุญท่ีแห่งนี ้
เพราะตามหลกัฐานทา งประวตัศิาสตรไ์ดมี้การบนัทึกเหตกุารณ์ในยุคโบราณว่า กษัตริยิทิริเดท ของพากันอารเ์มเนียน
ไดจ้บันกับญุเกกอรี่ ขงัคกุไวใ้นถ า้ ผูซ้ึ่งไดท้  าการเผยแผแ่ละใหค้วามกระจ่างในเรื่องของศาสนา และยังเป็นพระสงัฆราช
องคแ์รกของชาวอารเ์มเนีย และตอ่มาสถานท่ีแห่งนีเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัก็ คือ คอรว์ิราพ น าท่านไปชมวิหารคอรว์ิราพ (Khor 

Virap Monastery) เป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสดุแห่งหนึ่งในอารเ์มเนีย เคยเป็นสถานท่ีจองจ านักบุญเก
รกอรีนานถึง 13 ปีในคกุใตด้นิท่ีแทบจะมืดมดิ วหิารคอรว์ริาพจึงกลายเป็นสถานท่ีแสวงบญุส าหรบัคริสตศ์าสนิกชนจาก
ทั่วสารทิศ จากวหิารนีท้่านจะมองเห็นยอดเขาอารารตั สงู 5,137 เมตร ในเขตตรุกีไดอ้ย่างชดัเจน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 
เซวาน – อารามเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - 
Republic Square – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งตัง้อยู่ริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็น

ทะเลสาบน า้จืดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนี ้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น า้หลายสาย เช่น แม่น า้แม่น า้ฮราซดาน และแม่น า้มาสริค ใหท้่านไดช้มความ
สวยงามของตวัเมืองและทะเลสาบเซวานท่ีเต็มไปดว้ยสถานท่ีพักผ่อนรีสอรท์ของนักท่องเท่ียวตวัเมืองนีต้ัง้อยู่สงูกว่า
ระดบัน า้ทะเลประมาณ 1900 เมตร และตัง้อยู่ห่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนีถู้กสรา้งขึน้ในปีค.ศ.
1842 ซึ่งเป็นหมูบ่า้นพกัอาศยัของชาวรสัเซียท่ีมีช่ือวา่เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงไดถ้กูเปล่ียนช่ือ
เป็น เซวาน น าท่านไปชมอารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือเรียกวา่เซวานาแว๊งค ์(Sevanavank) ซึ่งค  าว่า 
แว๊งค ์เป็นภาษาอารเ์มเนีย มีความหมายว่า โบสถว์ิหาร สถานท่ีแห่งนีต้ัง้อยู่บริเวณแหลมท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียง
เหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวานถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.874 โดย เจา้หญิงมาเรียม ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสูก้ับพวกอาหรบัท่ี
ปกครองดินแดนแห่งนี ้น าท่านล่องเรือทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบน า้จืดท่ีมี
ความใหญ่ มีแมน่ า้ท่ีเกิดจากภเูขาไดไ้หลลงมาทัง้หมดมี 28 สาย (การล่องเรือน้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศเอือ้อ านวย 
และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วันดังกล่าว ในกรณีที่มีไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงิน 
2.5 USD ต่อท่าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  9  Ultimate View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS BY QR                          [GQ3TBS-QR001] 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเท่ียวชมเมืองเยเรวาน น าท่านชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากดา้นนอก ซึ่งเป็นสิง่ก่อสรา้งท่ี

ใหญ่ท่ีสดุของเยเรวาน มีลกัษณะเป็นแบบขัน้บนัไดลดหลั่นกนัลงมามีความสงูประมาณ 500 เมตร และมีการปลอ่ยน า้
ลงมาเพ่ือใหเ้ป็นน า้ตกลงเป็นสายจากใจกลางท่ีอยู่ดา้นบน ซึ่งสถาปัตยกรรมสิง่ก่อสรา้งนีถ้กูสรา้งใหเ้ป็นอนสุาวรียแ์ห่ง
ชยัชนะของโซเวียตรสัเซีย จากนัน้น าท่านผา่นชมโรงละครแห่งชาตอิารเ์มเนีย ซึ่งเป็นโรงละครไวส้  าหรบัแสดงโอเปรา่และ
บลัเลต่ไ์ดร้บัการตัง้ช่ือตาม Alexander Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตวัอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 
1933 โดยมีการแสดงโอเปรา่ Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปรา่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อารเ์มเนีย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงัจตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตรุสักลางเมืองเยเรวาน 
บรเิวณตรงกลางจะมีสระน า้พขุนาดใหญ่ และบรเิวณรอบๆมีรา้นคา้ตา่งๆมากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สนิคา้ตาม
อธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

วันที ่8 เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ 
02.45 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบนิ การต์้าแอรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี  QR 286 

*** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 28 มี.ค. 63 เป็นตน้ไปออกเดนิทางเวลา 03.00 น. และเดนิทางถึงเวลา 04.55 น.*** 

04.40 น. เดนิทางถึงกรุงโดฮา รอเปล่ียนเครื่อง 

07.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ การต์้าแอรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี QR 832 

*** คณะออกเดนิทางวันที่ 14-21  ม.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 08.35 น. และเดนิทางถึงเวลา 18.55 น. เที่ยวบินที่ QR 838*** 

*** คณะออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 28 มี.ค. 63 เป็นตน้ไปออกเดนิทางเวลา 08.30 น. และเดนิทางถึงเวลา 19.00 น.*** 

17.45 น. เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ   
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ราคาแนะน าเพยีง 
Ultimate View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 

จอรเ์จยี อารเ์มเนีย โดยสายการบนิการต์้า แอรเ์วย ์(QR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

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

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

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

วันที ่22 – 29 ก.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.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
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9. คา่ธรรมเนียมวีซ่าอารเ์มเนีย 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (36 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริ 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
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2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

1. ส ำเนำสหีนงัสอืเดนิทำงทีช่ดัเจน (ไมใ่ช่ถำ่ยจำกมอืถอื) และวนัหมดอำยุ

หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัถงึ

ประเทศไทย  

2. รปูถำ่ย รปูส ีขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 รปูพืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ (ถำ่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน)  

             -  กรณุำกรอกชือ่ของบดิำ-มำรดำของผูท้ ีเ่ดนิทำง และชือ่คูส่มรส 

(กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งำนแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทำงอำยุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  หำกเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทำง กบับดิำและมำรดำ (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็น

อะไรกนักบัเด็ก) จากอ าเภอตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของ

บดิาและ มารดา + หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

 

3.2. หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  

           รำยละเอยีดเอกสำรกำรยืน่ขอวซีำ่ทีไ่ดก้ลำ่วมำนี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่ำง

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำขึน้จำกประสบกำรณ์และระเบยีบของสถำนทตูฯ ซึง่อำจมกีำร

เปลีย่นแปลงได ้ตำมแตส่ถำนกำรณ์ และคุณสมบตัขิองลกูคำ้ในแตล่ะรำย 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่(อำรม์เีนยี) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7 วนัท ำกำร 

กำรยืน่วซีำ่ ทำ่นไมต่อ้งมำแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ 
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****หมำยเหต ุ: ทำง สถำนทูต Armenia อำจมกีำร ขอรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

จำกทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บั   กำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ที ่และเอกสำร ของแตล่ะ

ทำ่น  กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวก

ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำค่ำธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  

หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซีำ่ ทำงสถำนทูตไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมใน

กำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่**** 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่ประเทศอำรเ์มเนยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลตอ่การพจิารณา

วซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 

[ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

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

2. นามสกลุตอนเกดิ 

[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั 

[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

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

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

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 
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9. สถานภาพ           โสด                 แตง่งาน               แตง่งาน (ไม่

จดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

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

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

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

11. อาชพีปัจจบุนั

....................................................................................................... 

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรณุากรอก

ชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

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

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

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

หมำยเหต ุ กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทั

ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอย

บรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 
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