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The Million Dollar View of Caucasus Mountains  

จอรเ์จยี อารเ์มเนยี  

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้แอร ์(QR) 
   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเร ิม่ตน้  53,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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 เทีย่วจอรเ์จยี – อารเ์มเนยี ดนิแดนทีม่ปีระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมยาวนานกวา่สองพนัปี 

 น ัง่รถ 4WD  เขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้

(Gergeti Trinity Church) 

 ลอ่งเรอืชมทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan)  ทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดแหง่หนึง่ในประเทศ 

 ชมวหิารคอรว์ริาพ (Khor Virap Monastery)  โบราณสถานทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีสุ่ดแหง่

หนึง่ของอารเ์มเนยี 

 พเิศษ!! พกับนเทอืกเขาคาซเบกี ้     

 
 
 

         ก าหนดการเดนิทาง        
 
วนัที ่  12-19 เม.ย. 62  59,900.- 

วนัที ่  26 เม.ย.-3 พ.ค. 62 54,900.- 

วนัที ่  3-10, 24-31 พ.ค. 62 54,900.- 

วนัที ่  7-14, 21-28 ม.ิย. 62 54,900.- 

  

    

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈   

2 
กรุงเทพฯ - โดฮา – ทบลิซิ ิ– เมอืงเกา่ – ป้อมนารกิาลา – โรง

อาบน ้าโบราณ - วหิารซโีอน ี
✈ O O 

BEST WESTERN 

TBILISI 

3 
มสิเคตา้ – วหิารจวาร ี– ป้อมอันนานูร ี–  กดูาอรู ี - คาซเบกี ้– น่ัง

รถ 4WD  - โบสถเ์กอรเ์กตี ้– พักโรงแรมในเทอืกเขาคอเคซสั 
O O O PORTA CAUCASIA 

4 
คาซเบกี ้- กอร ี– พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ – อัพลสิตช์เิคห ์–  

วหิารสเวตสิโคเวล ี- ป้อมนารกิาลา 
O O O 

BEST WESTERN 

TBILISI 

5 
ทบลิซิ ี– โบสถเ์มเคต ี– ซาดาโคล – บากราทาเชน –  

อารามฮักหพ์าท - เยเรวาน 
O O O BEST WESTERN 

6 วหิารเกกฮารด์ – วหิารการน์ี – วหิารคอรว์ริาพ - เยเรวาน O O O  BEST WESTERN 

7 
เซวาน – อารามเซวาน – ลอ่งเรอืทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - 

Republic Square – สนามบนิ 
O O O   

8 เยเรวาน - โดฮา – กรงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

22.30 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการ

บนิการต์า้แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

วนัที ่2: กรงุเทพฯ - โดฮา – ทบลิซิ ิ– เมอืงเกา่ – ป้อมนารกิาลา – โรงอาบน า้โบราณ –  

วหิารซโีอน ี

01.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบนิ การต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 837 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่12 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 02.35 น. และเดนิทาง

ถงึสนามบนิโดฮาเวลา 05.45 น.*** 

05.25 น.   เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา ประเทศการต์า้ รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

07.15 น. น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงทบลิซิ ิประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ การต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่

QR355 ***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่12 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงทบลิซิ ิ

เวลา 11.30 น.*** 

11.40 น. เดนิทางถงึเมืองทบลิซิ ี(Tbilisi) น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร เมืองทบลิซินัี้น 

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุ่ดของจอร์เจีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้คูรา (Kura) หรือเรียกว่า แมน่ า้

มตควาร ี(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมีเนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 

1.1 ลา้นคน เมอืงนี้ถกูสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จียแห่ง

คาร์ตลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั ้งเมืองนี้ข ึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิล ิซ ิเป็นศูนย์กลางการท า

อุตสาหกรรม สงัคมและวัฒนธรรมในภูมภิาคคอเคซัส ในประวัตศิาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึง่ของ

เสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมบีทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความ

ไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัทวยีุโรป 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเที่ยวชมเมอืงเก่าทบลิซิ ี(Old town) น าท่านขึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา(Narikala 

Fortress) ซึง่เป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนนิเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่

4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยทีต่า่งผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี้ 

ราชวงศอ์ุมัยยัดของชาวอาหรับไดต้อ่เตมิป้อมในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่7 ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ชือ่ใหใ้หม่

ว่า Narin Qala แปลวา่ป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวัตศิาสตรย์กย่องว่าป้อมนารกิาลาเป็น

ป้อมแห่งหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่งและตไีดย้ากทีส่ดุ จากนัน้น าท่านชมโรงอาบน า้โบราณ 

หรอื อะบาน ูอบุาน)ิ (Abanotubani) เป็นสถานทีส่าหรับแชน่ ้าพุรอ้นทีม่แีร่ถามะถัน ตามตานานเล่า

ขานว่าในสมยัพระเจา้วัคตงัที ่1 กอรก์ซัลีน่กเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดังกล่าว จงึท าให ้

คน้พบบ่อน ้าพุรอ้นแห่งนี้ข ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน ้าเหมือนกับการออนเซนของชาวญี่ปุ่ นผสมรวมกับ

การอาบน ้าแบบตรุก ีน าทา่นชมหมูโ่รงอาบน า้ทีม่กีารสรา้งและใหบ้รกิารตัง้แตยุ่คกลางจนถงึปัจจุบันที่

มรีูปแบบตวัอาคารทีห่ลากหลาย จากนัน้น าทา่นไปชมวหิารซโีอน ี(Sioni Cathedral) ซึง่เป็นโบสถ์

หลงัใหญ่ของนกิาย ออรโ์ธดอ๊กทีถ่กูสรา้งข ึน้ในเมืองนี้ ชือ่ของโบสถไ์ดน้ ามาจากดนิแดนอันศักดิส์ทิธิ ์

คอื ภเูขาไซออนในเจรูซาเล็มสถานทีแ่ห่งนี้ก็ไดม้ีช่ ือ่เป็น ซโิอนแีหง่ ทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้ง

ขึน้ในราวศตวรรษที ่6-7 และตอ่มาก็ไดถ้กูท าลายลงโดยผูท้ีบุ่กรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้

ดว้ยกน้ จนกระทัง่เป็นโบสถท์ีไ่ดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบันนี้และไดม้กีารบูรณะในชว่งศตวรรษที ่17- 19 
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ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก  โรงแรม BEST WESTERN TBILISI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: มสิเคตา้ – วหิารจวาร ี– ป้อมอนันานูร ี–  กดูาอูร ี - คาซเบกี ้– น ัง่รถ 4WD  -  

โบสถเ์กอรเ์กตี ้– พกัโรงแรมในเทอืกเขาคอเคซสั 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ซึง่เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมัย

อาณาจกัรไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในชว่ง 500 ปีก่อน

ครสิตกาลตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 20 กม. เมอืงนี้ถอืไดว้่าเป็นเมืองที่

มคีวามเกา่แกท่างประวัตศิาสตรแ์ห่งหนึง่ของประเทศ และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1994 น าท่านชมวหิารจวาร ี(Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอันศักดิส์ทิธิข์องศานา

ครสิตน์กิายออโธดอ๊ก สรา้งขึน้เมือ่ครสิตวรรษที ่6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถอืวหิารแห่งนี้เป็นอย่างมาก 

ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน์ี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่ีแม่น ้าสองสายมาบรรจบกันคอืแมน่ า้มคิ

วาร ี(Mtkvari river) และแมน่ า้อรกัว ี (Aragvi river) น าท่านออกเดนิทางไปยังเมือง กูดาอูร ี

(Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงทีส่ าคัญของจอรเ์จียทีม่ีชือ่ว่า Georgian Military Highway 

หรอืเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายส าคญัทีส่ดุทีถ่กูสรา้งข ึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จียอยู่

ภายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวยีด เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทอืกเขาคอเคซัสจากรัสเซยี

มายังที่ภูมิภาคนี้  ถนนแห่งประวัต ิศาสตร์นี้ เ ป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซสั 

(Caucasus Mountain) เป็นเทอืกเขาทีต่ัง้อยู่ระหว่างทวปียุโรป และเอเชยี ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื

เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทอืกเขาคอเคซัสนอ้ย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ทีเ่ป็นเสน้กัน้

ระหว่างพรมแดนรัสเซยีกับจอรเ์จีย ระหว่างทางน าท่านชมป้อมอนันานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อม

ปราการเก่าแก่ มีก าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรักวี ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความ

งดงามขอโบสถ ์2 หลังที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอร์จ ิน้ ภายในยังมีหอคอยทรง

สีเ่หลีย่มใหญ่ทีต่ัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทศันียภ์าพทวิทศันอ์ันสวยงามดา้นลา่งจากมุมสงูของป้อมปราการ

นี้ รวมถงึอา่งเก็บน า้ชนิวาร ี(Zhinvali Reservoir) และยังมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีส่ าคัญส าหรับน าน ้า

ทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า ซึง่ท าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไว ้น าท่านเดนิทาง

ตอ่ไปยังเมอืงกดูาอูร ีซึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขา

คอเคซัส มีความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่ักผ่อนเล่นสกี

ในช่วงเดือนธันวาคมถงึเดือนเมษายน ซึง่จะมีหมิะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม

ทวิทศันอ์ันสวยงาม 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมอืงสเตปนัสมนิดา

(Stepansminda) ชือ่นี้เพิง่เปลีย่นเมือ่ปี 2006 หลังจากนักบุญนกิายออรโ์ธด๊อก ชือ่ สเตฟาน ไดม้า

พ านักอาศยัและกอ่สรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาสนาขึน้ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบลิซิ ีประมาณ 

157 กโิลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเทอร์กี้ ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทอืกเขา

คอเคซสั (Caucasus) ทีส่ าคญัของประเทศจอรเ์จยี มภีมูทิศันท์ีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิ

ของยอดเขาคาซเบกีอ้กีดว้ย จากน ัน้น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สูใ่จกลางหุบ

เขาคอเคซสั(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี้ (Gergeti Trinity 

Church) หรอืเรยีกว่าโบสถส์มนิดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ่ 

สรา้งข ึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช์ื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญหนึ่งของ
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ประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยู่บนเทอืกเขาคาซเบกี ้ทีร่ะดบัความสงูจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีทีม่ ี

หมิะตกหนกั จนไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ พาท่านเดนิเล่นในเมือง

แทน***) 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม PORTA CAUCASIA หรอืเทยีบเทา่ *** หมายเหตุ โรงแรมทีพ่กัอยู่ใน

เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งต ัง้อยู่ในเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) มโีรงแรมทีด่ ี และ 

เพยีงพอรบัไดท้ ัง้คณะ อยูเ่พยีง 2 โรงแรมเทา่น ัน้ ในกรณีทีโ่รงแรมเต็ม ทางบรษิทั ขอยา้ยไป

พกัทีเ่มอืง Gudauri แทน *** 

วนัที ่4: คาซเบกี ้ - กอร ี– พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ – อพัลสิตช์เิคห ์–  

วหิารสเวตสิโคเวล ี- ป้อมนารกิาลา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอร ี(Gori) ซึง่อยู่ทางดา้นทศิตะวันตกของเมอืงมสิเคตา้ เมืองนี้เป็นเมืองบา้น

เกดิของ โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุค

ศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีงเรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ น าท่าน

ชม พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ (Musuem of Stalin) ซึง่เป็นสถานทีร่วบรวมเรื่องราว และสิง่ของ

เครือ่งใชต้า่งๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตวัอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภัณฑส์ตาลนิ มีการ

จัดแสดงชวีประวัตขิองสตาลนิตัง้แตเ่กดิจนกระทัง่เสยีชวีติ  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยังเมอืงอพัลสิตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จีย มี

การตัง้ถ ิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีกอ่น ในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จาก

อนิเดยีไปยังทะเลด าและตอ่ไปถงึทางตะวันตก ปัจจุบันสถานทแีห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นเหนือ 

สว่นกลาง และสว่นใต ้ซึง่สว่นกลางจะเป็นบรเิวณทีใ่หฯทีส่ดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัด

หนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่อาศัย ถ ้าสว่นมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีหอ้งต่างๆ ซึง่

คาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิต ์ทีส่รา้งข ึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่านอสิระชมหมู่บา้นที่

สรา้งขึน้จากถ ้านี้ตามอัธยาศยั จากนัน้น าท่านชมวหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli Cathedral) 

หรือหมายถงึเสาทีม่ชีวีติ(The Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์ห่งนี้ถอื

เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักด ิ์สทิธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สรา้งข ึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ 

Arsukisdze  มขีนาดใหญ่เป็นอันดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จียเปลีย่น

ความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จียเมื่อปี 

ค.ศ.337 และถอืเป็นส ิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขยีน

สเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BEST WESTERN TBILISI  หรอืเทยีบเทา่  

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

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าพาท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ที่มี

ความส าคญัของประวัตศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เมืองหลวงทบลิซิ ีเป็น

เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้ครูา (Kura) หรอืเรยีกวา่ แมน่ า้มติควา

ร ี(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ เมอืงทบลิซิ ีมีเนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. เมืองนี้ถูกสรา้งโดย วาคตงั 
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กอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแห่งไอบเีรยี ไดก้อ่ตัง้เมอืงนี้ข ึน้ในครสิตศวรรษ

ที่ 4 เมืองทบิลีซี เป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ใน

ประวัตศิาสตร ์เมอืงนี้อยู่ในสว่นของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลาง

การขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชยี

กับยุโรป น าท่านชม โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สรา้งข ึ้นในช่วง

ครสิตศ์ตวรรษที ่12 ตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาทีเ่บือ้งลา่งเป็นแมน่ ้ามติคาวาร ีในอดตีถกูใชเ้ป็นป้อมปราการ 

และที่พ านักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน จากนั้นน าท่านออกเดนิทางไปยังเมืองซาดาโคล

(Sadakhlo) ทีอ่ยู่ทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยี ซึง่เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยู่ตดิกับอารเ์มเนีย น าท่าน

ผ่านดา่นเมอืงซาดาโคลและเดนิทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ทีเ่ป็น

เมอืงชายแดนของอารเ์มเนียซึง่อยู่ตดิกบัจอรเ์จยี (ทกุทา่นจะตอ้งลงรถ เพือ่มาผ่านด่านตรวจเอกสารขา

ออกจากจอรเ์จยี จากนัน้ตอ้งมาผ่านดา่นการตรวจเอกสารคนเขา้เมอืงของอารเ์มเนีย)  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองฮกัหพ์าท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บา้นของจังหวัดลอรี่ ที่อยู่

ทางดา้นเหนือของอารเ์มเนีย ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996 ชม

อารามฮกัหพ์าท (Haghpat Monastery) เป็นอารามอารเ์มเนียยุคกลาง หรืออารามไบแซนไทน์ ที่

มคีวามซบัซอ้นทางศาสนา สรา้งขึน้โดยนักบุญนชิาน ในศตวรรษที ่10 ซึง่เป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรม

ทางศาสนาในยุครุ่งเรอืงสงูสดุ และมรีูปแบบอันเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถิน่  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่

กรงุเยเรวาน หรอืเรียกว่า เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศตัง้อยู่รมิ

แมน่ า้ฮรซัดนั (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม

ของประเทศ ทีต่ัง้อยู่ในจุดบรรจบของเอเชยีและยุโรป ตกึรามบา้นชอ่งในเยเรวานมรีูปแบบคลา้ยคลงึไป

ทางโซเวยีตรัสเซยีเป็นสว่นใหญ่ คอืจะสรา้งเป็นทรงสีเ่หลีย่มบล็อกๆทบึๆ เนื่องจากเป็นหนึง่ในสหภาพ

โซเวยีตมากอ่น 

ค า่        รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BEST WESTERN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่6: วหิารเกกฮารด์ – วหิารการน์ ี– วหิารคอรว์ริาพ - เยเรวาน 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ วหิารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) เป็นวหิารที่สรา้งอยู่กลางเทอืกเขา 

ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 วหิารนี้มสีว่นทีส่รา้งโดยการตัดหนิเขา้ไปในภูเขา โดยสว่นของหอ้งโถง

ของตวัโบสถม์กีารตดัหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลกัสวยงาม ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามของอารเ์มเนีย และ

ไดข้ ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World heritage site เมือ่ปี ค.ศ. 2000 จากนัน้น าทา่นไป

เทีย่วชม หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ทีม่ีความสวยงามของ หนา้ผาทีส่งูชนั มีแม่น ้าอาซัดไหล

ผ่านท าใหเ้กดิบรรยากาศทีส่วยงดงาม จากนัน้น าทา่นชมวหิารการน์ ี(Garni Temple) เป็นวหิารแบบ

กรกี แตล่วดลายอาคารเป็นศลิปะแบบอารเ์มเนีย มอีายุกว่า 1,700 ปี บรเิวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดรูอ้น

ของกษัตรยิ์อาร์เมเนีย วหิารนี้เคยถูกท าลายดว้ยแผ่นดนิไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 แต่ไดร้ับการบูรณะ

ซอ่มแซมประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวยีตเมือ่ปี ค.ศ.1974  จงึท าใหส้มบูรณ์อย่างทีเ่ห็น 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงคอรว์ริาพ (Khor Virap) ทีต่ัง้อยู่ทางดา้นใตข้องกรุงเยเรวาน เป็น

เมืองที่มีความส าคัญและมีชือ่เสยีงของชาวอาร์เมเนีย ผูท้ี่อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกที่จะตอ้ง

เดนิทางมาท าพธิจีารกิแสวงบุญทีแ่ห่งนี้ เพราะตามหลกัฐานทางประวัตศิาสตรไ์ดม้กีารบันทกึเหตุการณ์

ในยุคโบราณว่า กษัตรยิทิริเิดท ของพากนัอารเ์มเนียนไดจ้ับนักบุญเกกอรี ่ขงัคกุไวใ้นถ ้า ผูซ้ ึง่ไดท้ าการ
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เผยแผ่และใหค้วามกระจ่างในเรือ่งของศาสนา และยังเป็นพระสงัฆราชองคแ์รกของชาวอารเ์มเนีย และ

ต่อมาสถานที่แห่งนี้เป็นที่รูจ้ักกันก็ คือ คอร์ว ิราพ น าท่านไปชมวหิารคอรว์ริาพ (Khor Virap 

Monastery) เป็นโบราณสถานทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ในอารเ์มเนีย เคยเป็นสถานทีจ่อง

จ านักบุญเกรกอรนีานถงึ 13 ปีในคกุใตด้นิทีแ่ทบจะมดืมดิ วหิารคอรว์ริาพจงึกลายเป็นสถานทีแ่สวงบุญ

ส าหรับครสิตศ์าสนกิชนจากทัว่สารทศิ จากวหิารนี้ท่านจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สงู 5,137 เมตร ใน

เขตตรุกไีดอ้ย่างชดัเจน 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม BEST WESTERN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่7: 
เซวาน – อารามเซวาน – ลอ่งเรอืทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - Republic 

Square – สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยังเมอืงเซวาน (Sevan) ซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเซวาน (Lake of 

Sevan) ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืในประเทศอารเ์มเนียและคอเคซสั ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึง่ในทะเลสาบ

น ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย เชน่ แม่น ้าแม่น ้าฮราซดาน 

และแม่น ้ามาสรคิ ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานที่เต็มไปดว้ยสถานที่

พักผ่อนรีสอรท์ของนักท่องเทีย่วตัวเมืองนี้ตัง้อยู่สงูกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 1900 เมตร และตัง้อยู่

ห่างจากเมอืงหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมอืงนี้ถกูสรา้งข ึน้ในปีค.ศ.1842 ซึง่เป็นหมู่บา้นพักอาศัย

ของชาวรัสเซยีทีม่ีชือ่ว่าเยเลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถงึปี ค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลีย่นชือ่เป็น เซ

วาน น าท่านไปชมอารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกว่าเซวานาแว๊งค ์

(Sevanavank) ซึง่ค าว่า แว๊งค ์เป็นภาษาอารเ์มเนีย มคีวามหมายว่า โบสถว์หิาร สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่

บรเิวณแหลมทีอ่ยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวานถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.874 โดย 

เจา้หญงิมาเรียม ซึง่อยู่ในชว่งของการต่อสูก้ับพวกอาหรับทีป่กครองดนิแดนแห่งนี้ น าท่านลอ่งเรอื

ทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าจืดทีม่ีความใหญ่ มีแม่น ้าทีเ่กดิ

จากภเูขาไดไ้หลลงมาทัง้หมดม ี28 สาย (การลอ่งเรอืนัน้ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ เอือ้อ านวย และสะดวก

ตอ่การลอ่งเรอื ณ วันดงักลา่ว) 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเยเรวาน น าทา่นชม เดอะคาสเคด (The Cascade) ซึง่เป็นส ิง่ก่อสรา้ง

ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเยเรวาน มีลักษณะเป็นแบบขัน้บันไดลดหลั่นกันลงมามีความสงูประมาณ 500 เมตร 

และมีการปล่อยน ้าลงมาเพื่อใหเ้ป็นน ้าตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยู่ดา้นบน ซึง่สถาปัตยกรรม

สิง่กอ่สรา้งนี้ถูกสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะของโซเวียตรัสเซยี จากนัน้น าท่านผ่านชมโรงละคร

แห่งชาตอิารเ์มเนีย ซึง่เป็นโรงละครไวส้ าหรับแสดงโอเปร่าและบลัเลต่ไ์ดร้ับการตัง้ชือ่ตาม Alexander 

Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตวัอย่างเป็นทางการเมือ่วันที ่20 มกราคม ค.ศ. 1933 โดยมีการแสดง

โอเปร่า Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปร่าไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชาว

อารเ์มเนีย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยังจตุรสักลางเมอืงเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตุรัส

กลางเมอืงเยเรวาน บรเิวณตรงกลางจะมสีระน ้าพุขนาดใหญ่ และบรเิวณรอบๆมรีา้นคา้ตา่งๆมากมาย ให ้

ทา่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

วนัที ่8: เยเรวาน - โดฮา – กรงุเทพ 
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02.45 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบนิ การต์า้แอร ์เทีย่วบนิที ่ QR 286 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่12 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 03.00 น. และเดนิทาง

ถงึสนามบนิโดฮา เวลา 04.55 น.*** 

04.45 น. เดนิทางถงึกรุงโดฮา รอเปลีย่นเครือ่ง 

07.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ การต์า้แอร ์เทีย่วบนิที ่QR 832 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่12 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 08.30 น. และเดนิทาง

ถงึกรงุเทพฯ เวลา 19.00 น.*** 

17.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ   

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : The Million Dollar View of Caucasus Mountains  

จอรเ์จยี อารเ์มเนยี  

8 วนั 5 คนื  โดยสายการบนิการต์า้แอร ์(QR) 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:        12-19 เม.ย. 62 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:         26 เม.ย.-3 พ.ค. 62 

         3-10, 24-31 พ.ค. 62 

         7-14, 21-28 ม.ิย. 62 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมม่ที ัง้ไฟทอ์นิเตอรแ์ละบนิภายในดว้ย) 35,900.- 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 54,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 54,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 54,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
54,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมม่ที ัง้ไฟทอ์นิเตอรแ์ละบนิภายในดว้ย) 31,900.- 
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เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

10. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก. สมัภาระมากกวา่ 2 ชิน้ ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมี

ค่าทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (30 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 24 USD) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 
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กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทขอ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
 

 

 
 

 
1. ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน (ไม่ใชถ่า่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายุหนังสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย  

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อารม์เีนยี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ 
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2. รปูถา่ย รูปส ีขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 รูปพืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ (ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน)  

             -  กรณุากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  หากเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก) จากอ าเภอตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

 

3.2. หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

3.3. หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย  

           รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท า

ขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และ

คณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย 

 

****หมายเหต ุ: ทาง สถานทูต Armenia อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้

ข ึน้อยูก่บั   การพจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น  การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิ

ของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอย

บรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัราค่าธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็น

ผูเ้รยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทูตไมค่นือตัราค่าธรรมเนยีมใน

การยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่**** 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอารเ์มเนยี 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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 

9. สถานภาพ           โสด                 แตง่งาน               แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               
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  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

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

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

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

11. อาชพีปัจจบุนั

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

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

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

 

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิ ีซ่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มสี่วน

เกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความ

สะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 

 


