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HILIGHT 

 เทีย่วจอรเ์จยี – อารเ์มเนยี ดนิแดนทีม่ ี

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมยาวนานกวา่

สองพนัปี 

 น ัง่รถ 4WD  เขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเค

ซสั (Caucasus) ชมความสวยงามของ

โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity 

Church) 

 ลอ่งเรอืชมทะเลสาบเซวาน (Lake 

Sevan)  ทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดแหง่

หนึง่ในประเทศ 

 ชมวหิารคอรว์ริาพ (Khor Virap 

Monastery)  โบราณสถานทีเ่กา่แกแ่ละ

มชีือ่เสยีงทีสุ่ดแหง่หนึง่ของอารเ์มเนยี 

 พเิศษ!! พกับนเทอืกเขาคาซเบกี ้     

 

 

 

โดยสายการบนิการต์า้[QR] 

เดนิทาง : กนัยายน – ธนัวาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 54,900.-  

 

The Million Dollar 

View of Caucasus 

Mountains  

จอรเ์จยี อารเ์มเนยี  

8 วนั 5 คนื 
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ก าหนดการเดนิทาง 

 

วนัที ่ 20-27 ก.ย. 62 54,900.- 

วนัที ่ 18-25 ต.ค. 62 54,900.- 

วนัที ่ 25 ต.ค.-01 พ.ย. 62 54,900.- 

วนัที ่ 01-08, 08-15, 22-29 พ.ย. 62 54,900.- 

วนัที ่ 06-13 ธ.ค. 62 54,900.- 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ 
    

2 
โดฮา – ทบลิซิ ิ– เมอืงเกา่ – ป้อมนารกิาลา – โรง

อาบน า้โบราณ – วหิารซโีอน ี  O O 

RAMADA 
ENCORE 

TBILISI หรอื
เทยีบเทา่ 

3 

มสิเคตา้ – วหิารจวาร ี– ป้อมอนันานูร ี–  กดูาอรู ี 

- คาซเบกี ้– น ัง่รถ 4WD  - โบสถเ์กอรเ์กตี ้– พกั
โรงแรมในเทอืกเขาคอเคซสั 

O O O 

PORTA 

CAUCASIA 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
คาซเบกี ้ - กอร ี– พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ – 
อพัลสิตช์เิคห ์– วหิารสเวตสิโคเวล ี– ทบลิซิี ่ O O   O 

RAMADA 

ENCORE 
TBILISI หรอื
เทยีบเทา่  

5 
ทบลิซิ ี– โบสถเ์มเคต ี– ซาดาโคล – บากราทา

เชน – อารามฮกัหพ์าท - เยเรวาน O O O 
BEST WESTERN 

PLUS 
CONGRESS   
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
วหิารเกกฮารด์ – วหิารการน์ ี– วหิารคอรว์ริาพ - 

เยเรวาน 
O O O 

 
BEST WESTERN 

PLUS 
CONGRESS   
หรอืเทยีบเทา่ 

7 
เซวาน – อารามเซวาน – ลอ่งเรอืทะเลสาบเชวาน 
– เดอะคาสเคด - Republic Square – สนามบนิ O O O 

 

8 เยเรวาน - โดฮา – กรงุเทพ    
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ  

23.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวก  

วนัที ่2 
โดฮา – ทบลิซิ ิ– เมอืงเกา่ – ป้อมนารกิาลา – โรงอาบน า้โบราณ – 

วหิารซโีอน ี

02.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบนิ การต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 837 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่01 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.20 

น. และเดนิทางถงึสนามบนิโดฮาเวลา 05.25 น.*** 

05.30 น.   เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา ประเทศการต์า้ รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

07.15 น. น าท่านเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงทบลิซิ ิประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ การต์า้แอร ์

เวย ์เทีย่วบนิที ่QR355 ***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป 

เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงทบลิซิ ิเวลา 11.40 น.*** 

11.30 น. เดนิทางถงึเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร 

เมอืงทบลิซินัีน้ เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้คูรา 

(Kura) หรือเรียกว่า แม่น า้มตควาร ี(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมีเน้ือที่

ประมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมืองน้ีถูกสรา้งโดย วาค

ตงั จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จียแห่งคารต์ล ี(ไอบีเรีย) 

ไดก้่อตั ้ง เมือง น้ีขึ้นในคริสตศตวรรษที่  4  เมืองทบิลิซ ิเ ป็นศูนย์กลางการท า

อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมภิาคคอเคซัส ในประวัตศิาสตรเ์มืองน้ีอยู่ใน

สายทางหนึง่ของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลาง

การขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตัด

ระหวา่งทวปีเอเชยีกบัทวยีุโรป 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย น าท่านเทีย่วชมเมอืงเกา่ทบลิซิ ี(Old town) น าท่านขึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา

(Narikala Fortress) ซึง่เป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา 

สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกัน

เขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศอ์ุมัยยัดของชาวอาหรับได ้
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ต่อเตมิป้อมในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชื่อใหใ้หม่ว่า Narin 

Qala แปลวา่ป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวัตศิาสตรย์กย่องว่าป้อมนารกิา

ลาเป็นป้อมแห่งหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่งและตไีดย้ากทีส่ดุ จากนัน้น าท่าน

ชมโรงอาบน า้โบราณ หรอื อะบานู อุบาน)ิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับ

แชน่ ้าพุรอ้นทีม่แีร่ถามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าในสมยัพระเจา้วัคตังที่ 1 กอรก์ัซลี่

นกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักลา่ว จงึท าใหค้น้พบบ่อน ้าพุรอ้นแห่งน้ี

ขึน้ ลักษณะคลา้ยโรงอาบน ้าเหมือนกับการออนเซนของชาวญี่ปุ่ นผสมรวมกับการ

อาบน ้าแบบตรุก ีน าท่านชมหมู่โรงอาบน า้ที่มีการสรา้งและใหบ้รกิารตัง้แต่ยุคกลาง

จนถงึปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย จากนัน้น าท่านไปชมวหิารซโีอน ี

(Sioni Cathedral) ซึง่เป็นโบสถห์ลังใหญ่ของนิกาย ออรโ์ธด๊อกที่ถูกสรา้งขึน้ใน

เมอืงน้ี ชือ่ของโบสถไ์ดน้ ามาจากดนิแดนอันศักดิส์ทิธิ ์คอื ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม

สถานที่แห่งน้ีก็ไดม้ี่ชือ่เป็น ซโิอนแีห่ง ทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราว

ศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท้ี่บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึน้ใหม่

หลายครัง้ดว้ยกน้ จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบันน้ีและไดม้ีการบูรณะ

ในชว่งศตวรรษที ่17- 19 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA ENCORE TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 มสิเคตา้ – วหิารจวาร ี– ป้อมอนันานูร ี–  กูดาอรู ี - คาซเบกี ้– น ัง่รถ 

4WD  - โบสถเ์กอรเ์กตี ้– พกัโรงแรมในเทอืกเขาคอเคซสั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ซึง่เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของ

ประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจกัรไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็น

ราชอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาลตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ห่างจากกรุงทบลิซิี ประมาณ 20 กม. เมืองน้ีถือไดว้่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทาง

ประวตัศิาสตรแ์ห่งหนึง่ของประเทศ และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1994 น าท่านชมวหิารจวาร ี(Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไมก้างเขนอัน

ศักดิส์ทิธิข์องศานาครสิตน์ิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมื่อครสิตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จีย

สกัการะนับถอืวหิารแห่งน้ีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน้ี์

ตัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่น ้าสองสายมาบรรจบกันคือแม่น า้มคิวาร ี(Mtkvari river) 

และแม่น า้อรกัว  ี (Aragvi river) น าท่านออกเดินทางไปยังเมือง กูดาอูร ี

(Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงที่ส าคัญของจอร์เจียที่มีชือ่ว่า Georgian 

Military Highway หรือเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายน้ีเป็นถนนสาย

ส าคญัที่สุดที่ถูกสรา้งขึน้ในสมัยที่จอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวยีด 

เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทอืกเขาคอเคซสัจากรัสเซยีมายังทีภู่มภิาคน้ี ถนน
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แห่งประวัตศิาสตรน้ี์เป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สู่ เทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus 

Mountain) เป็นเทอืกเขาทีต่ัง้อยู่ระหวา่งทวปียุโรป และเอเชยี ประกอบดว้ย 2 ส่วน 

คอืเทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสนอ้ย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 

กม. ทีเ่ป็นเสน้กัน้ระหวา่งพรมแดนรัสเซยีกับจอรเ์จีย ระหว่างทางน าท่านชมป้อมอนั

นานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก่ มีก าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่รมิแม่น ้าอ

รักว ีถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลังที่ตัง้อยู่

ภายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลีย่มใหญ่

ทีต่ัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทัศนียภ์าพทวิทัศน์อันสวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อม

ปราการน้ี รวมถงึอา่งเก็บน า้ชนิวาร ี(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขือ่นซึง่เป็น

สถานทีส่ าคญัส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า ซึง่ท าให ้

ชาวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไว ้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงกดูาอรู ีซึง่เป็นเมอืงส าหรับ

สกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสั มคีวามสงูจาก

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งน้ีเป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกใีนช่วง

เดอืนธันวาคมถงึเดอืนเมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางใหท้่าน

ไดช้มทวิทัศนอ์นัสวยงาม 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงคาซเบกี ้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า 

เมอืงสเตปันสมนิดา(Stepansminda) ชื่อน้ีเพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจาก

นักบุญนกิายออรโ์ธดอ๊ก ชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศยัและกอ่สรา้งสถานที่ส าหรับจ า

ศลีภาสนาขึน้ เมอืงน้ีอยู่ห่างจากเมอืงหลวงทบลิซิ ีประมาณ 157 กโิลเมตร เป็นเมือง

เล็กๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเทอรก์ี ้ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวบนเทอืกเขาคอเคซสั 

(Caucasus) ทีส่ าคญัของประเทศจอรเ์จยี มภีูมทิัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็น

จุดชมววิของยอดเขาคาซเบกีอ้กีดว้ย จากน ัน้น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 

ลอ้) เพือ่เขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของ

โบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มนิดา ซาเมบา 

(Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหนิแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 

เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญหนึ่งของประเทศ

จอรเ์จยี ตัง้อยู่บนเทอืกเขาคาซเบกี ้ที่ระดับความสูงจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (***

ในกรณีทีม่หีมิะตกหนกั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PORTA CAUCASIA หรอืเทยีบเทา่ *** หมาย

เหตุ โรงแรมทีพ่กัอยูใ่นเมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) ซึง่ต ัง้อยูใ่นเทอืกเขาคอเค

ซสั (Caucasus) มโีรงแรมทีด่ ีและ เพยีงพอรบัไดท้ ัง้คณะ อยูเ่พยีง 2 โรงแรม
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เทา่น ัน้ ในกรณีทีโ่รงแรมเต็ม หรอืในกรณีทีห่มิะตกหนกั จนไมส่ามารถ

เดนิทางขึน้ไปได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ขอยา้ยไปพกัทีเ่มอืง Gudauri แทน 

*** 

วนัที ่4 คาซเบกี ้ - กอร ี– พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ – อพัลสิตช์เิคห ์–  

วหิารสเวตสิโคเวล ี– ทบลิซิี ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกอร ี(Gori) ซึง่อยู่ทางดา้นทศิตะวันตกของเมืองมสิเคตา้ 

เมืองน้ีเป็นเมืองบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ใน

อดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถงึ 1950 และมีชือ่เสยีง

เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งน้ี น าท่านชม พพิธิภณัฑข์อง

ทา่นสตาลนิ (Musuem of Stalin) ซึง่เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิง่ของ

เครื่องใชต้่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลนิเกิดดว้ย ภายใน

พพิธิภัณฑส์ตาลนิ มกีารจัดแสดงชวีประวตัขิองสตาลนิตัง้แตเ่กดิจนกระทั่งเสยีชวีติ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยังเมืองอพัลสิตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมืองถ ้า

เกา่แกข่องจอรเ์จีย มีการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบน้ีกันมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน 

ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียไปยังทะเลด าและต่อไปถึงทาง

ตะวนัตก ปัจจุบันสถานทแีห่งน้ีแบ่งออกเป็น 3 สว่นคอื ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วน

ใต ้ซึง่สว่นกลางจะเป็นบรเิวณทีใ่หม่ที่สุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัด

หนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่อาศยั ถ ้าสว่นมากจะไม่มกีารตกแตง่ภายในใดๆ และยัง

มหีอ้งตา่งๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิต ์ที่สรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษ

ที ่9 ใหท้่านอสิระชมหมู่บา้นทีส่รา้งขึน้จากถ ้าน้ีตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านชมวหิาร

สเวตสิโคเวล  ี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาทีม่ชีวีติ(The 

Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลาง

ทางศาสนาที่ศักดิ์ส ิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สรา้งขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ 

Arsukisdze  มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางที่ท าให ้

ชาวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็น

ศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณที่มี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนัน้

น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA ENCORE TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ทบลิซิ ี– โบสถเ์มเคต ี– ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮกัหพ์าท - 

เยเรวาน 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าพาท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมอืงทบลิ ิซ ี(Tbilisi) เมืองหลวงของ

ประเทศจอร์เจีย ที่มีความส าคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสรา้ง

สถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบลิซิ ีเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของ

จอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura) หรอืเรยีกวา่ แม่น า้มติควาร ี(Mtkvari) 

ในภาษาทอ้งถิน่ เมอืงทบลิซิ ีมเีน้ือทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. เมืองน้ีถูกสรา้งโดย วาค

ตงั กอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จียแห่งไอบีเรีย ไดก้่อตัง้

เมอืงน้ีขึน้ในครสิตศวรรษที่ 4 เมืองทบลิซี ีเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สังคม 

และวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตร ์เมอืงน้ีอยู่ในส่วนของเสน้ทางสาย

ไหม และปัจจุบันยังมบีทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจาก

ความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตัดระหว่างทวปีเอเชยีกับยุโรป น า

ท่านชม โบสถเ์มเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในช่วง

ครสิตศ์ตวรรษที ่12 ตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาทีเ่บือ้งล่างเป็นแม่น ้ามติคาวารี ในอดตีถูก

ใชเ้ป็นป้อมปราการ และที่พ านักของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดยีวกัน จากนัน้น าท่านออก

เดนิทางไปยังเมอืงซาดาโคล(Sadakhlo) ทีอ่ยู่ทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีย ซึง่

เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยู่ตดิกบัอารเ์มเนีย น าท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคลและเดนิทาง

ขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ที่เป็นเมืองชายแดนของ

อารเ์มเนียซึง่อยู่ตดิกบัจอรเ์จยี (ทุกท่านจะตอ้งลงรถ เพื่อมาผ่านด่านตรวจเอกสารขา

ออกจากจอรเ์จยี จากนัน้ตอ้งมาผ่านดา่นการตรวจเอกสารคนเขา้เมอืงของอารเ์มเนีย) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองฮกัหพ์าท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บา้นของ

จังหวดัลอรี ่ทีอ่ยู่ทางดา้นเหนือของอารเ์มเนีย ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบียนให ้

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996 ชมอารามฮกัหพ์าท (Haghpat Monastery) เป็น

อารามอารเ์มเนียยุคกลาง หรอือารามไบแซนไทน ์ทีม่คีวามซบัซอ้นทางศาสนา สรา้ง

ขึน้โดยนักบุญนชิาน ในศตวรรษที ่10 ซึง่เป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาใน

ยุครุ่งเรืองสูงสุด และมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทอ้งถิ่น  จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสูก่รุงเยเรวาน หรือเรียกว่า เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองที่

ใหญ่ทีส่ดุของประเทศตัง้อยู่รมิแม่น า้ฮรซัดนั (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็น

ศนูยก์ลางการบรหิาร วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ ที่ตัง้อยู่ในจุดบรรจบ

ของเอเชียและยุโรป ตกึรามบา้นช่องในเยเรวานมีรูปแบบคลา้ยคลงึไปทางโซเวีย

ตรัสเซยีเป็นสว่นใหญ่ คอืจะสรา้งเป็นทรงสีเ่หลีย่มบล็อกๆทบึๆ เน่ืองจากเป็นหนึ่งใน

สหภาพโซเวยีตมากอ่น 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดอบโบฮเีมยีน) 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่6 วหิารเกกฮารด์ – วหิารการน์ ี– วหิารคอรว์ริาพ - เยเรวาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ วหิารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) เป็นวหิารที่สรา้งอยู่

กลางเทอืกเขา ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที่ 12-13 วหิารน้ีมีส่วนที่สรา้งโดยการตัดหนิเขา้

ไปในภูเขา โดยส่วนของหอ้งโถงของตัวโบสถ์มีการตัดหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลัก

สวยงาม ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามของอารเ์มเนีย และไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดก

โลก Unesco World heritage site เมือ่ปี ค.ศ. 2000 จากนัน้น าท่านไปเที่ยวชม 

หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หนา้ผาที่สูงชัน มีแม่น ้าอา

ซดัไหลผ่านท าใหเ้กดิบรรยากาศทีส่วยงดงาม จากนัน้น าท่านชมวหิารการน์ ี(Garni 

Temple) เป็นวหิารแบบกรกี แต่ลวดลายอาคารเป็นศลิปะแบบอารเ์มเนีย มีอายุกว่า 

1,700 ปี บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของกษัตริย์อาร์เมเนีย วหิารน้ีเคยถูก

ท าลายดว้ยแผ่นดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1679 แตไ่ดร้ับการบูรณะซอ่มแซมประกอบใหม่ใน

สมัยสหภาพโซเวยีตเมือ่ปี ค.ศ.1974 จงึท าใหส้มบูรณอ์ย่างทีเ่ห็น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

 

 

น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงคอรว์ริาพ (Khor Virap) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นใตข้อง

กรุงเยเรวาน เป็นเมืองที่มีความส าคัญและมีชือ่เสยีงของชาวอารเ์มเนีย ผูท้ี่อาศัยอยู่

ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกที่จะตอ้งเดนิทางมาท าพธิีจารกิแสวงบุญที่แห่งน้ี เพราะตาม

หลกัฐานทางประวัตศิาสตรไ์ดม้ีการบันทกึเหตุการณ์ในยุคโบราณว่า กษัตรยิทิริเิดท 

ของพากนัอารเ์มเนียนไดจ้ับนักบุญเกกอรี ่ขงัคกุไวใ้นถ ้า ผูซ้ ึง่ไดท้ าการเผยแผ่และให ้

ความกระจ่างในเรือ่งของศาสนา และยังเป็นพระสังฆราชองคแ์รกของชาวอารเ์มเนีย 

และตอ่มาสถานที่แห่งน้ีเป็นที่รูจ้ักกันก็ คอื คอรว์ริาพ น าท่านไปชมวหิารคอรว์ริาพ 

(Khor Virap Monastery) เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีชือ่เสยีงที่สุดแห่งหนึ่ง

ในอารเ์มเนีย เคยเป็นสถานทีจ่องจ านักบุญเกรกอรีนานถงึ 13 ปีในคุกใตด้นิที่แทบจะ

มืดมดิ วหิารคอร์วริาพจงึกลายเป็นสถานที่แสวงบุญส าหรับครสิตศ์าสนิกชนจากทั่ว

สารทิศ จากวหิารน้ีท่านจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สูง 5 ,137 เมตร ในเขตตุรกไีด ้

อย่างชดัเจน 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่7 เซวาน – อารามเซวาน – ลอ่งเรอืทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - 

Republic Square – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยังเมอืงเซวาน (Sevan) ซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเซวาน 

(Lake of Sevan) ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจืดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส 

ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นหนึ่งในทะเลสาบน ้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลสาบเซวาน

ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย เชน่ แม่น ้าแม่น ้าฮราซดาน และแม่น ้ามาสรคิ ใหท้่าน

ไดช้มความสวยงามของตวัเมอืงและทะเลสาบเซวานทีเ่ต็มไปดว้ยสถานที่พักผ่อนรีสอร์

ทของนักท่องเทีย่วตวัเมอืงน้ีตัง้อยู่สงูกวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1900 เมตร และตัง้อยู่

ห่างจากเมอืงหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมอืงน้ีถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1842 ซึง่เป็น

หมู่บา้นพักอาศัยของชาวรัสเซยีที่มีชือ่ว่าเยเลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถงึปี ค.ศ.

1935 จึงไดถู้กเปลี่ยนชื่อเป็น เซวาน น าท่านไปชมอารามเซวาน (Sevan 

Monastery) หรอืมชีือ่เรียกว่าเซวานาแว๊งค ์(Sevanavank) ซึง่ค าว่า แว๊งค ์เป็น

ภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถว์หิาร สถานที่แห่งน้ีตัง้อยู่บรเิวณแหลมที่อยู่

ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวานถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.874 โดย เจา้

หญงิมาเรยีม ซึง่อยู่ในชว่งของการตอ่สูก้บัพวกอาหรับทีป่กครองดนิแดนแห่งน้ี น าท่าน

ลอ่งเรอืทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าจืดที่มี

ความใหญ่ มีแม่น ้าที่เกดิจากภูเขาไดไ้หลลงมาทัง้หมดมี 28 สาย (การล่องเรอืน ัน้

ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศเอ ือ้อ านวย และสะดวกตอ่การลอ่งเรอื ณ วนัดงักล่าว ใน

กรณีทีม่ไีม่สามารถล่องเรอืได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์คนืเงนิ 2.5 USD ต่อ

ทา่น) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

 จากนัน้น าท่านเที่ยวชมเมืองเยเรวาน น าท่านชม เดอะคาสเคด (The Cascade) 

ซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีใ่หญ่ที่สุดของเยเรวาน มีลักษณะเป็นแบบขัน้บันไดลดหลั่นกันลง

มามคีวามสงูประมาณ 500 เมตร และมกีารปล่อยน ้าลงมาเพื่อใหเ้ป็นน ้าตกลงเป็นสาย

จากใจกลางทีอ่ยู่ดา้นบน ซึง่สถาปัตยกรรมสิง่ก่อสรา้งน้ีถูกสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่ง

ชยัชนะของโซเวยีตรัสเซยี จากนัน้น าท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาตอิารเ์มเนีย ซึง่เป็น

โรงละครไวส้ าหรับแสดงโอเปร่าและบัลเล่ต์ไดร้ับการตั ้งชื่อตาม  Alexander 

Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตวัอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1933 

โดยมีการแสดงโอเปร่า Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปร่า

ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอาร์เมเนีย จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยังจตุรสั

กลางเมอืงเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตรุัสกลางเมอืงเยเรวาน บรเิวณตรง

กลางจะมสีระน ้าพุขนาดใหญ่ และบรเิวณรอบๆมีรา้นคา้ต่างๆมากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระ

เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

วนัที ่8 เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ 
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03.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบนิ การต์า้แอร ์เทีย่วบนิที ่ QR 286 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่25 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 02.45 

น. และเดนิทางถงึสนามบนิโดฮาเวลา 04.45 น.*** 

04.55 น. เดนิทางถงึกรุงโดฮา รอเปลีย่นเครือ่ง 

08.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิ การต์า้แอร ์เทีย่วบนิที ่QR 832 

***คณะเดนิทางวนัที ่18-25 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 08.15 น. และ

เดนิทางถงึกรงุเทพฯเวลา 19.00 น.*** 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่25 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 07.05 

น. และเดนิทางถงึกรงุเทพฯเวลา 17.45 น.*** 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ   

 

 

 

โปรแกรม :  The Million Dollar View of Caucasus 

Mountains จอรเ์จยี อารเ์มเนยี  

8 วนั 5 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

20-27 ก.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

18-25 ต.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

25 ต.ค.-01 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

01-08 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

08-15 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 
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22-29 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

06-13 ธ.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
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         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

10. คา่ธรรมเนียมวซีา่อารเ์มเนีย 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (36 USD) 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ให ้

ทางบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่า

ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่

ตนพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า 
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ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า 

และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ 

แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ

ใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา 

เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและ

ร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที่เช็คอนิ

เท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการ

ยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท า

การเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้

คอื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือ

มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามัด
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จ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดนิทาง

ไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่า

ทวัรท์ ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได  ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่า

เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่

ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่ขอวซี่า 

 

 

1. ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน (ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายุ

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึ

ประเทศไทย  

2. รปูถา่ย รปูส ีขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 รปูพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ (ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน)  

             -  กรณุากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส 

(กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อารม์เีนยี) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

การยืน่วซี่า ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า 
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3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  หากเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก) จากอ าเภอตน้สงักดั (ภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ) พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ) 

 

3.2. หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย  

           รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ได้

จดัท าข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่

สถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย 

 

****หมายเหตุ : ทาง สถานทูต Armenia อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ด้

แจง้ไว ้ข ึน้อยูก่บั   การพจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น  การอนุมตัวิซีา่

เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง

ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวี

ซา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทางสถานทูตไม่

คนือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธ ิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่**** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าประเทศอารเ์มเนยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ

ทา่น) 

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

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
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4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

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

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                 แตง่งาน               แตง่งาน (ไมจ่ด

ทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกันอยู ่                          หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

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

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

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

11. อาชพีปัจจบุัน

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

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา 

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

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

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่น

เกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความ

สะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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