
  1  Amazing View of the Caucasus Mountains  8 DAYS 5 NIGHTS BY EK                          [GQ3EVN-EK001] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เยเรวาน | เซวาน | วิหารเกกฮารด์ | วิหารคอรว์ิราพ | ทบิลิซี | คาซเบกี ้| อพัลิสตช์เิคห ์ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Amazing View of the Caucasus Mountains  

อารเ์มเนีย – จอรเ์จยี  8 DAYS 5 NIGHTS 

 เดนิทาง มีนาคม – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง 43,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จตรุสักลางเมืองเยเรเวาน 

วนัท่ี 3. วิหารเกกฮารด์ – วิหารการน์ี – เมืองคอรว์ิราพ – วิหารคอรว์ิราพ – เยเรวาน 

วนัท่ี 4. เซวาน – ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบิลิซี – โบสถเ์มเคตี - สะพานแห่งสนัติภาพ 
วนัท่ี 5. วิหารจวารี– ป้อมอนันานรูี - อนสุรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จีย – คาซเบกี ้– กดูาอรู ี

วนัท่ี 6. กอรี – พิพิธภณัฑข์องท่านสตาลิน – อพัลิสตช์ิเคห ์– วิหารสเวติสโคเวลี - อนสุาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จีย 

วนัท่ี 7. วิหารซีโอนี – วิหารศกัดิ์สิทธ์ิของทบิลิซี – เมืองเกา่ทบิลิซี - ขึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา – โรงอาบน า้โบราณ – ชอ้ปป้ิงหา้ง East Point – 

            สนามบิน – ดไูบ 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรสต  ์
โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

วันที่ 2 ดูไบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน  
01.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต ์เที่ยวบินที่ EK 385 

**คณะออกเดินทางวันที ่16 – 23 มิ.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 01.35 น. ** 

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเครื่อง 

08.00 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองเยเรวาน โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ 0717 

11.10 น. ถึงสนามบินกรุงเยเรวาน (Yerevan) ประเทศอารเ์มเนีย (Armenia) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)  น า
ท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย จากนัน้น าท่านเที่ยวชมเมืองเยเรวาน น าทา่นชมเดอะคาสเคด (The Cascade) จากดา้นนอก ซึง่เป็นส่ิงก่อสรา้งที่ใหญ่

ที่สดุของเยเรวาน มีลกัษณะเป็นแบบขัน้บนัไดลดหลั่นกนัลงมามคีวามสงูประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน า้ลงมา
เพื่อใหเ้ป็นน า้ตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยูด่า้นบน ซึง่สถาปัตยกรรมส่ิงก่อสรา้งนีถ้กูสรา้งใหเ้ป็นอนสุาวรียแ์หง่ชยัชนะ
ของโซเวียตรสัเซีย จากนัน้น าท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติอารเ์มเนีย ซึ่งเป็นโรงละครไวส้ าหรบัแสดงโอเปรา่และบลัเล่ต์
ไดร้บัการตัง้ชื่อตาม Alexander Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตวัอย่างเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 1933 โดย
มีการแสดงโอเปรา่ Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปรา่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอารเ์มเนยี 
จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัจตุรัสกลางเมอืงเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตรุสักลางเมืองเยเรวาน บรเิวณตรง
กลางจะมีสระน า้พขุนาดใหญ่ และบรเิวณรอบๆมีรา้นคา้ต่างๆมากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั TUFENKIAN YEREVAN HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันที่ 3 
วิหารเกกฮารด์ – วิหารการนี์ – เมืองคอรว์ิราพ – วิหารคอรว์ิราพ – 
เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) เป็นวิหารท่ีสรา้งอยู่กลางเทือกเขา ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 12-

13 วิหารนีม้ีส่วนที่สรา้งโดยการตดัหินเขา้ไปในภเูขา โดยส่วนของหอ้งโถงของตวัโบสถม์ีการตดัหินสรา้งเป็นโดมแกะสลกั
สวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามของอารเ์มเนีย และไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World heritage site 
เมื่อปี ค.ศ. 2000 จากนัน้น าท่านไปเที่ยวชม หบุเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หนา้ผาที่สงูชนั มีแม่น า้
อาซดัไหลผ่านท าใหเ้กิดบรรยากาศที่สวยงดงาม จากนัน้น าท่านชมวิหารการนี์ (Garni Temple) เป็นวิหารแบบกรีก แต่
ลวดลายอาคารเป็นศิลปะแบบอารเ์มเนีย มีอายุกว่า 1,700 ปี บริเวณนีเ้คยเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของกษัตริยอ์ารเ์มเนีย 
วิหารนีเ้คยถกูท าลายดว้ยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 แต่ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมประกอบใหม่ในสมยัสหภาพโซเวียต
เมื่อปี ค.ศ.1974 จึงท าใหส้มบรูณอ์ย่างที่เห็น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคอรว์ิราพ (Khor Virap) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นใตข้องกรุงเยเรวาน เป็นเมืองที่มีความส าคญั

และมีชื่อเสียงของชาวอารเ์มเนีย ผูท้ี่อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกที่จะตอ้งเดินทางมาท าพิธีจาริกแสวงบุญที่แห่งนี ้
เพราะตามหลกัฐานทางประวตัิศาสตรไ์ดม้ีการบนัทึกเหตุการณใ์นยุคโบราณว่า กษัตริยท์ิริเดท ของพากันอารเ์มเนียนได้
จบันกับญุเกกอรี่ ขงัคกุไวใ้นถ า้ ผูซ้ึ่งไดท้  าการเผยแผ่และใหค้วามกระจ่างในเรื่องของศาสนา และยงัเป็นพระสงัฆราชองค์
แรกของชาวอารเ์มเนีย และต่อมาสถานท่ีแห่งนีเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัก็ คือ คอรว์ิราพ น าท่านไปชมวิหารคอรว์ิราพ (Khor Virap 

Monastery) เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในอารเ์มเนีย เคยเป็นสถานที่จองจ านักบุญเกรกอรี
นานถึง 13 ปีในคุกใตด้ินที่แทบจะมืดมิด วิหารคอรว์ิราพจึงกลายเป็นสถานที่แสวงบุญส าหรบัคริสตศ์าสนิกชนจากทั่ว
สารทิศ จากวิหารนีท้่านจะมองเห็นยอดเขาอารารตั สงู 5,137 เมตร ในเขตตรุกีไดอ้ย่างชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั TUFENKIAN YEREVAN HOTEL หรือเทยีบเท่า  
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วันที่ 4 
เซวาน – ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบิลิซี – โบสถเ์มเคต ี- 
สะพานแห่งสันตภิาพ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งตัง้อยู่รมิทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบ

น า้จืดในประเทศอารเ์มเนียและคอเคซสั ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในทะเลสาบน า้จืดที่ใหญ่ที่สดุในโลก ทะเลสาบเซวาน
ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น า้หลายสาย เช่น แม่น า้แม่น า้ฮราซดาน และแม่น า้มาสริค ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตวัเมือง
และทะเลสาบเซวานที่เต็มไปดว้ยสถานที่พักผ่อนรีสอรท์ของนกัท่องเที่ยวตวัเมืองนีต้ัง้อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลประมาณ 
1900 เมตร และตัง้อยู่ห่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนีถู้กสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1842 ซึ่งเป็นหมู่บา้นพกั
อาศยัของชาวรสัเซียที่มีชื่อว่าเยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงไดถ้กูเปล่ียนชื่อเป็น เซวาน น าท่านไปชม
อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกว่าเซวานาแว๊งค ์(Sevanavank) ซึ่งค าว่า แว๊งค ์เป็นภาษาอารเ์มเนีย 
มีความหมายว่า โบสถว์ิหาร สถานท่ีแห่งนีต้ัง้อยู่บรเิวณแหลมที่อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเลสาบเซวานถูก
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.874 โดย เจา้หญิงมาเรียม ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสูก้ับพวกอาหรบัที่ปกครองดินแดนแห่งนี ้น าท่าน
ล่องเรือทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบน า้จืดที่มีความใหญ่ มีแม่น า้ที่เกิดจากภเูขาได้
ไหลลงมาทัง้หมดมี 28 สาย (การล่องเรือน้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศเอือ้อ านวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วัน
ดังกล่าว ในกรณีทีมี่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ คืนเงนิ 2.5 USD ต่อท่าน) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ที่เป็นเมืองชายแดนของอารเ์มเนียซึ่งอยู่ตดิกบัจอรเ์จยี น าท่านผ่าน

ด่านเมืองซาดาโคลและเดินทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศจอรเ์จีย (ทุกท่านจะตอ้งลงรถ เพื่อมาผ่านด่านตรวจเอกสารขา
ออกจากประเทศอารเ์มเนีย) จากนัน้ตอ้งมาผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองของจอรเ์จีย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
เมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ที่มี
ความส าคญัของประวตัิศาสตรม์ากมาย และมีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ที่สุดของจอรเ์จีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ่น 
เมืองทบิลิซี มีเนือ้ที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถู้กสรา้งโดย วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์
จอรเ์จียแห่งไอบีเรีย ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลีซี เป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคม และ
วฒันธรรมในภมูิภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตร ์เมืองนีอ้ยู่ในส่วนของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทส าคัญใน
ฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชีย
กบัยโุรป น าท่านชม โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บรเิวณ
ริมหนา้ผาที่เบือ้งล่างเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และที่พ านักของกษัตริย ์ในบริเวณเดียวกัน  
จากนัน้น าทกุท่านชมสะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองท
บิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเล่ียนชื่อ Michele De Lucchi โดยสะพานมีความยาวประมาณ 150 เมตร มีลกัษณะ
การออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนั้นถูกออกแบบและสรา้งที่อิตาลี 
และน าเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตัง้ในเมืองทบิลิซี ที่ตัง้นัน้อยู่บนแม่น า้ Mtkvari River สามารถมองเห็น
ไดห้ลายมมุจากในเมือง  
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IBIS STADIUM HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 5 ป้อมอันนานูรี - อนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จยี – คาซเบกี ้– กูดาอูรี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงที่ส  าคัญของจอรเ์จียที่มีชื่อว่า Georgian 
Military Highway หรือเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัที่สดุที่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัที่จอรเ์จีย
อยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรัสเซียมายงัที่ภมูิภาค
นี ้ถนนแห่งประวตัิศาสตรน์ีเ้ป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สู่เทือกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยู่
ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ที่มีความยาว
ประมาณ 1,100 กม. ที่เป็นเสน้กัน้ระหว่างพรมแดนรสัเซียกับจอรเ์จีย ระหว่างทางน าท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri 

Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีก าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่รมิแม่น า้อรกัวี ถกูสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่16-17 ชมความงดงาม
ขอโบสถ ์2 หลงัที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน 
ท าให้เห็นทัศนียภ์าพทิวทัศน์อันสวยงามดา้นล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้ รวมถึงอ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali 
Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญส าหรบัน าน า้ที่เก็บไวส่้งต่อไปยังเมืองหลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งท าให้
ชาวเมืองทบิลิซีมีน า้ไวด้ื่มไว ้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองกดูาอรูี ซึ่งเป็นเมืองส าหรบัสกีรีสอรท์ท่ีมีชื่อเสียง ตัง้อยู่บรเิวณที่
ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสั มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นแหล่งที่พกัผ่อนเล่น
สกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทิวทศันอ์นัสวยงาม  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมอนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ Russia–Georgia Friendship 

Monument เป็นอนุสรณส์ถานท่ีสรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณบ์่งบอกถึงความสมัพนัธอ์นัดีของประเทศ
จอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวตัิศาสตรข์องประเทศ
จอรเ์จียและประเทศรสัเซียไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศันอ์ันสวยงาม จากนั้นน าท่าน
เดินทางต่อไปยงัเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจบุนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ชื่อนีเ้พิ่งเปล่ียนเมื่อ
ปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโ์ธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศยัและก่อสรา้งสถานที่ส าหรบัจ าศีลภาวนาขึน้ 
เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการ
ท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ที่ส าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทศันท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชม
วิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกดว้ย จากนั้นน าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส
(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา 
(Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช์ื่อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซึ่ง
เป็นสญัลกัษณส์ าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดบัความสงูจากน า้ทะเล 2 ,170 เมตร (***
ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ***)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั SNO KAZBEGI หรือเทียบเท่า  *** หมายเหตุ โรงแรมทีพ่ักอยู่ในเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) 

ซ่ึงตั้งอยู่ในเทอืกเขาคอเคซัส (Caucasus) มีโรงแรมทีด่ี และ เพียงพอรับได้ทัง้คณะได้ไม่มาก ในกรณีทีโ่รงแรม
เต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางขึน้ไปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ขอย้ายไปพักทีเ่มือง 
GUDAURI แทน *** 

วันที่ 6 
กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ – วิหารจวารี– 
วิหารสเวตสิโคเวลี - อนุสาวรียป์ระวัตศิาสตรจ์อรเ์จยี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิดของ 

โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และ
มีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้น าท่านชม พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน (Musuem of 

Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเรื่องราว และส่ิงของเครื่องใชต้่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลินเกิดดว้ย 
ภายในพิพิธภณัฑส์ตาลิน มีการจดัแสดงชีวประวตัิของสตาลินตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต  จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั
เมืองอพัลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่นฐานในดินแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กวา่ 
3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียไปยงัทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวนัตก ปัจจบุนัสถานทีแห่ง
นีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สุด ประกอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยงัมีหอ้ง
ต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิต ์ที่สรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่านอิสระชมหมู่บา้นท่ีสรา้งขึน้จาก
ถ า้นีต้ามอธัยาศยั 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่าง
จากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวตัิศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และ
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขน
อนัศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสตน์ิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็น
อย่างมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน์ีต้ัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกันคือแม่น า้มิควารี 
(Mtkvari river) และแม่น า้อรกัวี (Aragvi river)  จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือ
หมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่
ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ชื่อ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีก
ทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่ท  าใหช้าวจอรเ์จยีเปล่ียนความเชื่อและหนัมานบัถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนา
ประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสรา้งยคุโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of 

Georgia) ซึ่งมีลกัษณะเป็นแท่งหินสีด าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปต่างๆที่ส่ือถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย สรา้ง
ขึน้โดย ซุราป สถาปนิกชื่อดงัก่อสรา้งเมื่อปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่ง
เรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสดุเก่ียวกบัพระคมัภีรข์องศาสนาคริสต ์ส่วนกลางเก่ียวกบัเรื่องของขา้ราชการชน
ชั้นสูงของจอรเ์จีย และส่วนบนเก่ียวกับเหตุการณส์ าคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงไดจ้าก
สถานท่ีแห่งนีจ้ากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทบิลิซี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั IBIS STADIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 7 
วิหารซีโอนี – วิหารศักดิสิ์ทธ์ิของทบลิิซี – เมืองเก่าทบลิิซี - ขึน้กระเช้า
ชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้าโบราณ – ช้อปป้ิงห้าง East Point - 
สนามบนิ – ดูไบ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย ออรโ์ธด๊อกที่ถูกสรา้งขึน้ในเมืองนี ้ชื่อของ

โบสถ์ไดน้ ามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่แห่งนีก้็ไดม้ี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี 
(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ไดถ้กูท าลายลงโดยผูท้ี่บกุรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึน้ใหม่หลาย
ครัง้ดว้ยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถท์ี่ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจบุนันีแ้ละไดม้ีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 หลงัจากนัน้น าท่าน
ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจักร
ออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่ในทบิลิซี สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสงูที่สดุ อนัดบัท่ี 3 ของโบสถอ์อร์
โธดอกในโลก หลงัจากนัน้น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 

Fortress) ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้กครองมา
หลายยคุหลายสมยัที่ต่างผลดักันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต้่อ
เติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชื่อใหใ้หม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) 
นกัประวตัิศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีไดย้ากที่สดุ จากนัน้น า
ท่านชมโรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรบัแช่น า้พุรอ้นที่มีแร่ถามะถัน ตาม
ต านานเล่าขานว่าในสมัยพระเจา้วคัตงัที่ 1 กอรก์ัซล่ีนกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบริเวณดงักล่าว จึงท าใหค้น้พบ
บ่อน า้พุรอ้นแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน า้เหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกับการอาบน า้แบบตรุกี น า
ท่านชมหมู่โรงอาบน ้าที่มีการสรา้งและใหบ้รกิารตัง้แต่ยคุกลางจนถึงปัจจบุันท่ีมีรูปแบบตวัอาคารที่หลากหลาย จากนัน้
น าท่านเดินทางไปยงัห้าง East Point ซึ่งเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นม
มากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, 
LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอื่นๆ
อีกมากมาย 

 น าเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
 15.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงดไูบ โดยสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ 0712 
18.45 น. ถึงกรุงดไูบ รอเปล่ียนเครื่อง 
22.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK 374 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
07.35 น.  ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ 

** คณะออกเดินทางวันที ่16-22 มิ.ย. เดินทางถึงเวลา 08.00 น.** 
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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง   
Amazing View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 

อารเ์มเนีย จอรเ์จยี โดยสายการบินเอมิเรสต ์เอมิเรสต ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

19 - 26 มี.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,600.- 6,900.- 
28 เม.ย. – 05 พ.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,600.- 7,900.- 
16 – 23 มิ.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,600.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
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5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอารเ์มเนีย 
10. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (30 USD) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
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2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่า
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

 

1. ส ำเนำสหีนงัสอืเดนิทำงทีช่ดัเจน (ไมใ่ชถ่ำ่ยจำกมอืถอื) และวนัหมดอำยุ

หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัถงึ

ประเทศไทย  

2. รปูถำ่ย รปูส ีขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 รปูพืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ (ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน)  

             -  กรณุำกรอกชือ่ของบดิำ-มำรดำของผูท้ ีเ่ดนิทำง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิที่

แตง่งำนแลว้) 

3.  กรณผีูเ้ดนิทำงอำยไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  หำกเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทำง กบับดิำและมำรดำ (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก) จากอ าเภอ

ตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอื

รับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่(อำรม์เีนยี) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7 วนัท ำกำร 

กำรยืน่วซีำ่ ทำ่นไมต่อ้งมำแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ 
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3.2. หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  

           รำยละเอยีดเอกสำรกำรยืน่ขอวซีำ่ทีไ่ดก้ลำ่วมำนี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่ำง

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำขึน้จำกประสบกำรณแ์ละระเบยีบของสถำนทตูฯ ซึง่อำจมกีำร

เปลีย่นแปลงได ้ตำมแตส่ถำนกำรณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคำ้ในแตล่ะรำย 

 

****หมำยเหตุ : ทำง สถำนทูต Armenia อำจมกีำร ขอรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

จำกทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บั   กำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ที ่และเอกสำร ของแตล่ะ

ทำ่น  กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวก

ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำค่ำธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  

หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซีำ่ ทำงสถำนทตูไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมใน

กำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่**** 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่ประเทศอำรเ์มเนยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลตอ่การพจิารณา

วซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 

[ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ 

[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว 

[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
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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 (ไม่

จดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

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

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

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

11. อาชพีปัจจบุนั

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

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรณุากรอก

ชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบันศกึษา 

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

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

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

หมำยเหต ุกำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไม่

มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอย

บรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 


