มหัศจรรย ์ CAUCASUS
เทีย่ วจอร์เจี ย-อาร์เมเนีย 9 วั น 6 คืน
สั มผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซั ส
ท่องเทีย่ วเส้นทางแห่งอารยะธรรมนั บพันปี
ทบิลิซี่-มิสเคต้า-อุพลิสชิเค่ - อนานูริ-คาซเบกี-ซาดาโคลฮั กห์พาร์ท-เซวาน-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี
ดื่มด่าแสงสีกรุงทบิลิซี่ล้ ิมลองอาหาร Georgian Cuisine ชิมไวน์เลิศรส
นั่ งรถจี๊ ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

ชมวิวเทือกเขาคอเคซั สทีส่ วยไม่แพ้เทือกเขาแอลป์ในยุโรป
เที่ยวกรุงเยเรวาน- Yerevan Cascade-ทะเลสาบเซวาน-ชมวิหารเก่าแก่ที่เมือง
เกกฮาร์ด- เที่ยวชมวิหารการ์นี – ช้อปปิ้ งตลาดพื้นเมือง

รั บประทานอาหารพร้อมชมวิว Funicular Restaurant
อิ่มอร่อยกั บเมนูอาหารไทย และอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)
บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงเทีย่ วประเทศจอร์เจีย ทีม่ อี ำณำเขตทำงเหนือติดกับรัสเซียและทำงตะวันตกติดกับทะเลดำ
และตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสี ่ ุดชือ่ กรุงทบิลซิ ิ ตัง้ อยู่ในหุบเขำซึง่ ถูกแบ่งโดยแม่น้ ำมิตควำรี โดยมีควำมน่ำสนใจอยู่ทแี ่ หล่ง
น้ ำแร่และแหล่งโบรำณคดีมำกกว่ำ 12,000 แห่งทัวประเทศ
่
ซึง่ ในจำนวนนี้ มี 4 แห่งด้วยกันทีไ่ ด้รบั กำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
โดยองค์กำรยูเนสโก และเทีย่ วประเทศอาร์เมเนีย ประเทศทีไ่ ม่มที างออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเค
ซัส เขาทีก่ นั ้ พรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน
อิหร่าน มีมรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ ก่าแก่ เป็นรัฐแรกในโลกทีไ่ ด้รบั เอาคริสต์ศาสนามาเป็นศาสนา
อย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จึงมีโบราณสถานจานวนมากกระจายอยูท่ วประเทศ
ั่
ทบิลิซี ่
คาซเบกี

อนานูริ

มิ สทเคต้า

เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วำมสำคัญของประวัตศิ ำสตร์มำกมำย และมีโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมที ่
สวยงำมและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำคูรำหรือเรียกว่ำแม่น้ ำมิตควำรี
โดยคำซเบกีช้ อื ่ เมืองดัง้ เดิม ในปัจจุบนั ได้เปลีย่ นมำเป็นเมืองสเตพำนท์สมินด้ำ ตัง้ อยูบ่ นควำมสูงจำก
ระดับน้ ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมีอำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจัดถึง -5องศำ
เซลเซียสเลยทีเดียว นอกจำกนี้ยงั เป็นสถำนทีต่ งั ้ ของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง
สถำนทีต่ งั ้ ของป้ อมอนำนูรี สถำนทีก่ ่อสร้ำงอันเก่ำแก่มกี ำแพงล้อมรอบและตัง้ อยู่รมิ แม่น้ ำอรักวี ทีถ่ ูกสร้ำงขึ้น
ให้เป็นป้ อมปรำกำรในศตวรรษที ่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ ูกสร้ำงได้อย่ำงงดงำมและยังมีหอคอยทีส่ งู
ใหญ่ตงั ้ ตระหง่ำน
ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเ่ ก่าแก่ทสี ่ ุดของจอร์เจียอายุกว่า
3,000 ปี ตัง้ อยูห่ ่างจากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 25 กม

อุพลิ สชิ เค่

เมืองถ้ าเก่าแก่ของจอร์เจีย ทีม่ หี ลักฐานการตัง้ ถิน่ ฐานในดินแดนแถบนี้กนั มานาน
แล้วตัง้ แต่ช่วง500 ปีกอ่ นคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500

เยเรวาน

เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย ประเทศทีไ่ ม่มที างออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขา
คอเคซัส เขาทีก่ นั ้ พรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี
จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อิหร่าน มีมรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ ก่าแก่ เป็นรัฐแรกในโลกที ่
ได้รบั เอาคริสต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จึงมี
โบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทวประเทศ
ั่

เกกฮาร์ด

สถานทีต่ งั ้ ของวิหารเกกฮาร์ด ซึง่ เป็นหนึง่ ในความสวยงามทีส่ ุดแห่งหนึง่ ของ
อาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารทีส่ ร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขา สร้างในสมัยศตวรรษที1่ 2-13
โดยการสลักผาหินลึกเข้าไปจนกลายเป็นวิหารในโพรงถ้ าอันยิง่ ใหญ่อลังการ

กาหนดการเดิ นทาง

23-31 ธ.ค. 2564 / 28ธ.ค.-05 ม.ค.2565
20-28 ม.ค./ 29 ม.ค.-06 ก.พ.2565
1-9 ก.พ./ 15-23 ก.พ. / 24ก.พ.-04 มี.ค./ 15-23 มี.ค. / 17-25 มี.ค.2565

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 สายการ
บิน Emirates Airlines เคาน์ เตอร์ T เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความ
สะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่ องจากกฎของสาย
การบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณา
ตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ กาหนดการเดิ นทางอีกครัง้ ก่อนทาการ
จองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น รายการซีรี่และ
ได้มีการดาเนิ นการไว้ลว่ งหน้ าหลายเดือน เมือ่ เปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทาง
อาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง

กรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์) -ทบิลิซี (จอร์เจีย)-ฟรีด้อมสแควร์

01.05 น.
05.00 น.

ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK-385
เดิ นทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ดูไบเวลาช้ากว่า
ประเทศไทย 3 ชั ่วโมง)
ออกเดิ นทางสู่กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK-2200
เดิ นทางถึงสนามบินนานาชาติ กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีส่ นามบิน นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลิซี่ Tbilisi เมืองหลวง
ของประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วามสาคัญของประวัตศิ าสตร์มากมายและมีโครงสร้างสถาปั ตยกรรมที่
สวยงามและยังเป็ นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าคูราหรือเรียกว่าแม่น้า
มิตควารี

12.00 น.
15.55 น.

นาท่านชมกรุงทบิลซิ ่ซี ง่ึ เป็ นศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมภิ าค
คอเคซัส ในประวัตศิ าสตร์เมืองนี้อยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และปัจจุบนั ยังมี
บทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทาง
ยุทธศาสตร์ในแง่ทต่ี งั ้ ทีเ่ ป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป จากนัน้ ให้ท่านเดินเล่น
ชมเมืองทบิลซิ ย่ี า่ นฟรีดอมสแควร์ Freedom Square จัตุรสั ใจกลางเมืองทีถ่ ูกสร้างขึน้
สมัยถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียต เป็ นศูนย์กลางของเส้นทางการคมนาคมของ

คา่

กรุงทบิลซิ แี ละยังเป็ นทีต่ งั ้ ของอาคารรัฐสภาและหน่วยงานของรัฐ ให้ท่านได้ชม
บรรยากาศของอาคารบ้านเรือนอันคลาสสิคสุดอลังการในสถาปั ตยกรรมยุโรป
แบบนีโอโคโลเนียลอันสุดคลาสสิค
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พื้นเมืองพร้อมชมโชว์
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ าม

ทบิลิซี-่ นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า-ป้ อมปราการนาริ กาล่า-สะพานสันติ ภาพ- โบสถ์ทริ นิต้ ี-โบสถ์เมเตห์คีถนนชาร์เดนี ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนัน้ นาท่านชมกรุงทบิลซิ ี Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วามสาคัญของประวัตศิ าสตร์
มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมทีส่ วยงามและเป็ นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย
ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าคูราหรือเรียกว่าแม่น้ามิตควารี นาท่านชมกรุงทบิลซิ ่ี ซึง่ เป็ น
ศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมภิ าคคอเคซัส ในประวัตศิ าสตร์
เมืองนี้อยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะ
ศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ทต่ี งั ้ ที่
เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป นาท่านเทีย่ วชมย่านเมืองเก่าของกรุงท
บิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่ จะทาท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสนั ของอาคาร
บ้านเรือนทีเ่ ป็ นสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของ
เปอร์เซียและยุโรป ทาให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและ
ตะวันออกในประเทศเดียว จากนัน้ นาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ า Cable Car ขึน้ ชมป้ อม
ปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึน้ ครัง้ แรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบ
ของชูรสิ ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบทีไ่ ม่มคี วามสม่าเสมอกัน และต่อมาในราว
ศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อมู ยั ยาดได้มกี ารก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึง่
ต่อมาในสมัยของกษัตริยเ์ ดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มกี ารสร้างเพิม่ เติม และเมื่อพวก
มองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้ อมแห่งนี้ว่านารินกาลา Narin Qala ซึง่ มี
ความหมายถึงป้ อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พงั ทลายลงเพราะว่าเกิด
แผ่นดินไหวและถูกรือ้ ทาลายไป แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับโรงอาบน้าแร่
เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซึง่ ทีน่ ่มี ชี ่อื เสียงโด่งดังในเรื่องบ่อน้าร้อน
กามะถันธรรมชาติ นาท่านถ่ายรูปกับสะพานสันติ ภาพ The Bridge of Peace สะพาน
ความยาว 150 เมตรซึง่ เชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิ ดใช้งานครัง้ แรกเมื่อ
ปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็ นงานสถาปั ตยกรรมยุคใหม่ทส่ี วยงามชิน้ หนึ่งซึง่ พาดผ่าน
แม่น้าคูรา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย

นาท่านชมโบสถ์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิ ์สิทธิของทบิ
์
ลซิ ี ทีเ่ รียกกันว่า
Sameba เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตัง้ อยูใ่ นทบิลซิ เี มืองหลวง
ของจอร์เจีย สร้างขึน้ ระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็ นวิหารทีส่ งู ทีส่ ุด อันดับที่ 3 ของ
โบสถ์ออร์โธดอกในโลก แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ทม่ี ี
ประวัตศิ าสตร์อยูค่ ่บู า้ นคู่เมืองของทบิลซิ ี ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมหน้าผาของแม่น้ามทวารี
เป็ นโบสถ์หนึ่งทีส่ ร้างอยู่ในบริเวณทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยู่ ซึง่ เป็ นประเพณีโบราณทีม่ ี
มาแต่ก่อน กษัตริยว์ าคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้ อมและโบสถ์ไว้ทบ่ี ริเวณนี้
ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มกี ารสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ็นต์ เดมิทรีอสั ที่ 2 ให้มี
โดมสูงเป็ นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทาลายและได้มกี าร
ก่อสร้างขึน้ อีกหลายครัง้ จนในปี ค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทาลายและก็ได้สร้าง
ขึน้ ใหม่อกี ครัง้ นาท่านเดินเล่นย่านถนนคนเดิ นชาร์เดนี Shardeni Street ซึง่ เป็ น
ถนนใหญ่ของเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงและกลิน่ ไอแบบยุโรป และอาคารทีถ่ ูกสร้างขึน้ ทีม่ ี
รูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง เดิมถนนแห่งนี้ชื่อ Jan Shardeni Kucha เป็ นศูนย์รวมทาง
สังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้ นฟูในศรรตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงได้เปลีย่ นชื่อถนนมาเป็ น
ชาร์เดนี เพื่อเป็ นเกียรติแก่นักท่องเทีย่ วชาวฝรั ่งเศส Jean Chardin ปั จจุบนั ถนนสายนี้
เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชัน่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น
พักผ่อนและเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร Funicular Restaurant ชมวิ วสุดโรแมนติ ค
ของเมืองทบิลิซี่
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ี ่

ทบิลิซี-่ อนานูริ-The Memorial of Friendship-คาซเบกี-โบสถ์เกอร์เกตี้-ทบิลิซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีส่ าคัญซึง่ เป็ นเส้นทางสาหรับใช้ใน
ด้านการทหารทีเ่ รียกว่า Georgian Military Highway ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยทีจ่ อร์เจียตกอยู่
ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็ นถนนเส้นทางเดียวทีจ่ ะนาท่านเดินทาง
สู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ทีม่ คี วามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ ป็ น
เส้นกัน้ พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นาท่านชมป้ อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่ นั เก่าแก่มกี าแพงล้อมรอบและ
ตัง้ อยู่รมิ แม่น้าอรักวี เป็ นป้ อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึง่ ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลัง

ทีถ่ ูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีส่ งู ใหญ่ตงั ้ ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติ
อันงดงาม จากป้ อมนี้เองทาให้เห็นภาพทิวทัศน์อนั สวยงามของเบือ้ งล่างและอ่างเก็บ
น้าซินวาลี จากนัน้ นาท่านแวะถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อนึ งคือ
Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่ ร้างขึน้ มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อ
เป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อนั ดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย
โดยอนุสรณ์สถานนี้ตงั ้ อยู่บน Devil’s Valley ระหว่างเมืองกูดาอูรแี ละคาซเบกี เป็ น
อนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทม่ี คี วามสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพ
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความทีอ่ นุสรณ์สถาน
แห่งนี้ตงั ้ เด่นเป็ นสง่าอยู่บนหุบเขาทีม่ คี วามสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองสเตพานท์สมิ นด้า Stepantsminda หรือทีร่ จู้ กั กันในนามเมือง
คาซเบกี Kazbegi ซึง่ คาซเบกีเ้ ป็ นชื่อเมืองดัง้ เดิมนันเอง
่
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยู่บนความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศ
เย็นสบายตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว
จากนัน้ นาท่านเปลีย่ นเป็ นนัง่ รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์
เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอกี ชื่อเรียกกัน
ว่าทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซึง่ เป็ นชื่อเรียกทีน่ ิยมกันของโบสถ์ศกั ดิ ์แห่งนี้
สถานทีแ่ ห่งนี้ตงั ้ อยู่รมิ ฝัง่ ขวาของแม่น้าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การ
เดิ นทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึน้ อยู่กบั สภาพ อากาศ ซึ่งเส้นทางอาจจะถูก
ปิ ดกัน้ ด้วยหิ มะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทาง
ธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็ นอุปสรรคแก่การเดิ นทาง ทางบริษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ)
จนได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลซิ ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45
ชัวโมง)
่
ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห่ ้า

ทบิลิซี-่ ถ้าอุพลิ สชิ เค่ -มิ ทสเคต้า-ช้อปปิ้ ง East Point

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นาท่านเดินทางสู่อพุ ลิสชิ เค่ Uplistsikhe (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
นา
ท่านชมถา้ อุพลิ สชิ เค่ Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมืองถา้ เก่าแก่ของจอร์เจีย ทีม่ ี
หลักฐานการตัง้ ถิน่ ฐานในดินแดนแถบนี้กนั มานานแล้วกว่า 3000 ปี ก่อน ช่วง500 ปี
ก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมี
ความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่ 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกล
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสน
สถานทีม่ หี อ้ งโถงขนาดใหญ่ทช่ี าวเพเก้น Pagan ใช้เป็ นทีป่ ระกอบพิธกี รรมซึง่ เป็ น
ลัทธิบูชาไฟ เป็ นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนทีศ่ าสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปี ก่อน และ
ยังมีหอ้ งต่างๆ ซึง่ คาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ทีส่ ร้างขึน้ ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 9 กม. จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทาง
ศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชิ มไวน์
นาท่านชมเมืองมิทสเคต้าทีเ่ คยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึง่ เป็ น
ราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจียในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล จากนัน้ นาท่านชม
วิ หารจวารี Jvari Monastery ซึง่ เป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธ
ดอกทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนภูเขาทีม่ แี ม่น้าสองสายไหล
มาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี และแม่น้าอรักวี ซึง่ ถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยัง
บริเวณทีก่ ว้างใหญ่ซง่ึ ในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย และชมวิ หารสเวติ
สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่ ร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนา
ทีศ่ กั ดิ ์สิทธิที์ ส่ ุดของจอร์เจียสร้างขึน้ โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชือ่ Arsukisdze มีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางทีท่ าให้ชาวจอร์เจียเปลีย่ น
ความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจา
ชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างยุคโบราณทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุด
ของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลซิ ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35
นาที)
นาท่านเดินทางสู่ East Point Shopping Mall ห้างสรรพสินค้าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของจอร์เจียแหล่งรวมสินค้าแบรนด์
เนมชัน้ นาในราคาพิเศษ อาทิ Zara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas,
Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore, Calzedonia, ECCO, G-Shock,
GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New
Balance, Levi’s เป็ นต้น

**เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระรับประทาน
อาหารเย็นตามอัธยาศัย**
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห่ ก

ทบิลิซี ่ (จอร์เจีย)-ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท (อาร์เมเนี ย) -ทะเลสาบเซวาน-กรุงเยเรวาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองซาดาโคล Sadakhlo ทีอ่ ยูท่ างด้านใต้ของจอร์เจียซึง่
เป็ นเมืองพรมแดนของอาร์เมเนียและจอร์เจีย ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์
และธรรมชาติอนั สวยของเทือกเขาคอเคซัสน้อยทีอ่ ยู่ระหว่างอาร์เมเนียและอาร์เซอร์
ไบจาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
นาท่านข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศสู่ประเทศอาร์เมเนี ย ที่จดุ ผ่านแดน Bagratashen Customs Point (หมายเหตุ:
เนื่ องจากกฎของกองตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนของกระเป๋าเดิ นทางผู้
เดิ นทางจาเป็ นต้องขนกระเป๋าและถือสัมภาระด้วยตนเอง เพื่อเดิ นผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองจากฝัง่ ประเทศจอร์เจีย เพือ่ ข้ามด่านไปยังประเทศ
อาร์เมเนี ย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่นาท่านเดินทางสู่เมืองฮักห์พาท Haghpat (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นาท่านชมอารามฮักห์พาท Haghpat Monastery ซึง่ ถือได้เป็ น
ผลงานชิน้ เอกของทางด้านศาสนาและทางด้านสถาปั ตยกรรมในการก่อสร้างในยุค
กลาง ถูกสร้างขึน้ โดย Saint Nishan ในราวศตวรรษที่ 10 ซึง่ อยูใ่ นระการขึน้ ครองราชย์
ของกษัตริยอ์ ะบาส ที่ 1 อดีตเป็ นเพียงตัวโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญนิชานทีถ่ ูกสร้างขึน้
ช่วงปี ค.ศ.967ต่อมาก็ได้ถูกสร้างขยายให้ใหญ่โตขึน้ และมีการตกแต่งด้วย
สถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามแบบอาร์เมเนียน และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกของ
โลกในปี ค.ศ.1996

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองเซวาน Sevan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
เมืองนี้
ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1842 ซึง่ เป็ นหมู่บา้ นพักอาศัยของชาวรัสเซียทีม่ ชี ่อื ว่า เย
เลนอฟก้า Yelenovka จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลีย่ นชื่อเป็ นเซวาน เมืองนี้ยงั ถูก
ล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะและเมืองยังตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบเซวาน ซึง่ เป็ นทะเลสาบ
น้าจืดและทะเลปิ ดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนี้เป็ นหนึ่งใน
ทะเลสาบน้าจืดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้าหลายสาย
เช่น แม่น้าแม่น้าฮราซดานและแม่น้ามาสริค

นาท่านชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน ทีร่ อบๆทะเลสาบเต็มไปด้วย
สถานทีพ่ กั ผ่อนรวมทัง้ รีสอร์ททีส่ ร้างรอต้อนรับนักท่องเทีย่ ว เดิมเมืองนี้เป็ นหมู่
บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียทีม่ ชี ่อื ว่าเยเลนอฟก้า จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลีย่ น
ชื่อเป็ นเซวานตามชื่อของทะเลสาบ จากนัน้ นาท่านชมอารามเซวาน Sevan
Monastery หรือมีช่อื เรียกว่าเซวานาแว๊งค์ Sevanavank ซึง่ คาว่าแว๊งค์เป็ นภาษา
อาร์เมเนีย มีความหมายว่า”โบสถ์วหิ าร” สถานทีแ่ ห่งนี้ตงั ้ อยูบ่ ริเวณแหลมทีอ่ ยู่
ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั ง่ ทะเบสาบเซวาน ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.874 โดยเจ้า
หญิงมาเรียม ซึง่ เป็ นธิดาของกษัตริยอ์ ะช๊อต ที่ 1 ซึง่ อยู่ในช่วงของการต่อสูก้ บั พวก
อาหรับทีป่ กครองดินแดนแห่งนี้ จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางต่อสู่กรุง
เยเรวาน Yerevan เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัวโมง)
่
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี-Yerevan Cascade -ตลาดพาคชูคา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองเกกฮาร์ด Geghard (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัวโมง)
่
นาท่านชมวิ หารเกกฮาร์ด Geghard Monastery ซึง่ ถือเป็ นหนึ่งในความสวยงามของ
อาร์เมเนียเพราะเป็ นวิหารทีส่ ร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขาทีส่ วยงามและยังมีส่วนทีส่ ร้าง
โดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาอีกด้วยแม้ตวั อาคารของวิหารเกกฮาร์ดนี้ถูกสร้างขึน้
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 แต่สานักสงฆ์โบราณแห่งนี้ ได้ถูกก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่เมื่อ
ราวศตวรรษที่ 4 อิสระให้ท่านชมส่วนของห้องโถงของตัวโบสถ์ทม่ี กี ารตัดหินสร้าง
เป็ นโดมแกะสลักอย่างสวยงามทีถ่ ูกตกแต่งด้วยความศรัทธาในศาสนาคริสต์วหิ ารที่
สร้างโดยการตัดหินให้กลายเป็ นห้องโถงและได้ขน้ึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี
ค.ศ. 2000 และนาท่านชมวิ หารการ์นี Garni Temple ซึง่ ในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปี
มาแล้วบริเวณนี้เคยเป็ นพระราชวังฤดูรอ้ นของกษัตริยอ์ าร์เมเนียซึง่ ในปั จจุบนั ยังคงมี
หลงเหลืออยู่ให้ได้เห็นสภาพของห้องสรงน้า และอาคารทรงกรีกทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 1 ตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ Tiridates โดยด้านข้างของวิหาร
ทรงกรีกนี้มซี ากโบสถ์คริสต์ทส่ี ร้างขึน้ เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 หลงเหลืออยู่ โดยตัว
วิหารการ์น่เี คยถูกทาลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 สาหรับอาคารทีเ่ ห็นอยู่ใน
ปั จจุบนั ได้รบั การบูรณะใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 โดยใช้เศษซาก

กลางวัน
บ่าย

ปรักหักพังของเก่าผสมกับของใหม่ และถึงแม้ว่าวิหารจะถูกสร้างแบบกรีกแต่
ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้างด้วยศิลปะแบบอาร์เมเนียทีไ่ ม่สามารถหาได้ในวิหารกรีก
ทัวไป
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเยเรวาน จากนัน้ นาท่านแวะชมและถ่ายรูปกับเยเรวาน
แคสเคด Yerevan Cascade ซึง่ เป็ นเสมือนอุทยานทางศิลปะขนาดยักษ์ สร้างเป็ นบันได
ขนาดมหึมา 572 ขัน้ สูงกว่า 500 เมตร ลาดขึน้ ไปบนไหล่เขากลางใจเมือง โดยมีการ
ปล่อยน้าให้ตกลงมาคล้ายน้าตกจาลองด้วย ด้านล่างสุดเป็ นสวนหย่อม พร้อมด้วยรูป
ประติมากรรมลอยตัวน่ารัก ๆ อัดแน่นด้วยไอเดียสร้างสรรค์ ส่วนด้านบนก็มลี ฟิ ต์
บันไดเลื่อน และบันได ให้เราเดินขึน้ ไปสู่จุดสูงสุดของยอดเขาแล้วมองกลับลงมาชม
ตัวเมืองเยเรวานจากมุมสูงได้กว้างไกล ทีส่ าคัญคือในวันทีฟ่ ้ าใสไร้เมฆหมอกจะเห็น
ยอดเขาอารารัตยืนตระหง่านเป็ นแบ็กกราวน์ของเมืองอย่างสุดอลังการ จากนัน้ นาท่าน
ชมตลาดพาคชูคา Pak Shuka Market หรือ Gumi Shuka เรียกว่าตลาดกลาง ตลาดแห่งนี้ถกู สร้างตกแต่งให้
มีความสวยงามในรูปแบบศิลปะของอาร์เมเนียน ซึง่ ทางเข้าสู่ตลาดแห่งนี้มที างเข้าทีถ่ ูกตกแต่งด้วยความวิจติ
พิสดารของเหล็กทีท่ าเป็ นศิลปะรูปครึง่ วงกลมด้วยโครงร่างทีเ่ ข้ากันจนทาให้เป็ นเสมือนงานชิน้ เอกของสถาน
ทีน่ ้ี จะทาให้ท่านได้มคี วามรูส้ กึ ว่าเหมือนอยู่ในโลกอีกใบหนึ่ง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากต่างๆ เช่น ไวน์
เหล้า ขนมพืน้ เมือง ขนมหวาน ผลไม้แห้ง ไข่ปลาคาเวียร์ ช็อคโกแล็ต ชีสหลากหลายประเภท น้าแร่ และอื่นๆ
อีกมากมาย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด

เยเรวาน-วิ หารเอคมิ อดั ซิ น-วิ หารซวาร์ทนอทส์- Republic Square-สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมวิ หารเอคมิ อดั ซิ น Etchmiadzin Cathedral ตัง้ อยูท่ างด้านทิศตะวันตกของกรุงเยเรวาน ในอดีต
เป็ นเมืองทีส่ าคัญของชาวอาร์เมเนียนทีม่ คี วามศรัทธาในเรื่องทางด้านการศาสนาและยังนับได้ว่าเป็ นเมืองทีม่ ี
ความศักดิ ์สิทธิ ์ ถูกสร้างขึน้ โดยนักบุญเกรกอรี่ ในปี ค.ศ.303 เมืองนี้มคี วามสาคัญเพราะมีสถานทีท่ งั ้ สองแห่งที่
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 ซึง่ แต่เดิมนัน้ เป็ นทีร่ จู้ กั กันในนามของโบสถ์ศกั ดิ ์สิทธิแห่
์ ง
พระแม่เจ้า Holy Mother of God Church เป็ นโบสถ์ทถ่ี ูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 4 และได้ช่อื ว่าเป็ นโบสถ์ท่ี
เก่าแก่ทส่ี ุดของโลก จากนัน้ นาท่านชมวิ หารซวาร์ทนอทส์ Zvartnots Cathedral ซึง่ ในอดีตนับได้ว่าเป็ น
วิหารทีม่ คี วามสวยงามมากทีส่ ุด เป็ นวิหารทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในราวปี ค.ศ.641-653 ทีอ่ ยูใ่ นช่วงของจักรวรรดิไบแซน
ไทน์ทม่ี อี ทิ ธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งนี้ และต่อมาก็เป็ นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรับมุสลิม ซึง่ ทุก
วันนี้สถานทีโ่ บราณแห่งนี้กลายเป็ นสิง่ ก่อสร้างปรักหักพังไปแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

กลางวัน

บ่าย

นาท่านชมจัตุรสั รีพบั ลิ ค Republic Square จัตุรสั ศูนย์กลางของกรุงเยเรวาน ออกแบบ
โดยสถาปนิกคนดัง Alexander Tamanian เมื่อปี ค.ศ.1924 มีการต่อเติมสร้างอาคารเพิม่
มาเรื่อยๆ โดยรอบๆลานกว้างทรงรูปไข่ตรงกลางจัตุรสั ประกอบด้วยอาคาร
สถาปั ตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคขนาดใหญ่ 5 หลังและหอศิลปะแห่งชาติตงั ้ โดดเด่น
อยู่ตรงกลาง มีทาเนียบรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคมพิพธิ ภัณฑ์
แห่งชาติและโรงมหรสพ ในอดีตยุคทีถ่ ูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตเคยใช้ช่อื
จัตุรสั เลนนิน หรือ Lenin Square แต่ถูกเปลีย่ นชื่อหลังประกาศอิสรภาพเป็ นประเทศ
อาร์เมเนีย

จากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบินกรุงเยเรวาน
19.00 น.
อ อ ก เ ดิ น ท า ง จ า ก ส น า ม บิ น ก รุ ง เ ย เ ร ว า น โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น Emirates
Airlines เที่ยวบินที่ EK-2207
22.10 น.

เ ดิ น ท า ง ถึ ง ส น า ม บิ น ดู ไ บ ป ร ะ เ ท ศ า ห รั ฐ อ า ห รั บ เ อ มิ เ ร ต ส์ เ พื่ อ แ ว ะ
เปลี่ยนเครื่อง

วันทีเ่ ก้า

กรุงเทพฯ

03.05 น.

อ อ ก เ ดิ น ท า ง จ า ก ส น า ม บิ น น ค ร ดู ไ บ โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น Emirates Airlines
เที่ยวบินที่ EK-384

12.05 น.

เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
* * ก ร ณี ที่ บ า ง ท่ า น เ ดิ น ท า ง ก ลั บ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ ต่ า ง จั ง ห วั ด โ ป ร ด ต ร ว จ ส อ บ
เวลาการเดิ นทางแต่ละ ก า ห น ด ก า ร เ ดิ น ท า ง อี ก ค รั ้ ง ก่ อ น ท า ก า ร จ อ ง ตั ๋ ว โ ด ย ส า ร
ส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น ร า ย ก า ร ซี รี่ แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี ก
า
ร
เปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ด
หรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่
ปิ ดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อ
ประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

มาตรการความปลอดภัย Covid-19
- หัวหน้ าทัวร์, มัคคุเทศก์ท้องถิ่ นและคนขับรถ ฉี ดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุป๊ 14 วัน
- รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดิ นทาง
- รับเพียงคณะละ 15 ท่านเท่านัน้ เที่ยวสบายใจ
- ใช้รถบัสคันใหญ่ นัง่ สบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคทุกวัน
- บริ การเจลล้างมือตลอดทริ ป
- วัคซีนที่เดิ นทางได้ ทุกยี่ห้อ ฉี ดครบโดสแล้ว 14 วัน **

หมายเหตุ
-

-

-

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจอร์เจียและอาร์เมเนี ย อาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น

อนุสาวรีย,์ โบสถ์และสถานที่สาคัญ ปิ ดในวันสาคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญอื่นๆ
อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมที่เป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน่ วยงานของรัฐบาล,หรือ
กรณี ที่ผ้ปู กครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า เป็ นต้น
เนื่ องจากประเทศจอร์เจีย ที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติ ทงั ้ รัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนัน้ อาหาร
ส่วนใหญ่จะได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
เนื่ องจากประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนี ย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์
เป็ นหลักมาตัง้ แต่ในอดีต ทาให้ประเทศแห่งนี้ มีโบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ที่เปิ ดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งเวลาเข้าโบสถ์หรือวิ หารต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะ ดังนัน้
กรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณี ที่ไม่ได้นาติ ดตัวไปทางโบสถ์หรือ
วิ หารจะมีผ้าคลุมให้ สาหรับประเทศอาเซอร์ไบจานประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิม
เวลาเข้าชมทัง้ มัสยิ ด โบสถ์และวิ หารต่างๆ ต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะด้วยเช่นกัน
โดยปกติ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจียและอาร์เมเนี ย โดยเฉพาะมือ้ กลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-14.00 น.
ส่วนมือ้ คา่ เร็วที่สุดคือเริ่มเวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป

อัตราค่าเดิ นทาง

23-31 ธ.ค. 2564 / 28ธ.ค.-05 ม.ค.2565
20-28 ม.ค./ 29 ม.ค.-06 ก.พ.2565
1-9 ก.พ./ 15-23 ก.พ. / 24ก.พ.-04 มี.ค./ 15-23 มี.ค. / 17-25 มี.ค.2565

Jewel of Caucasus
เที่ยวอาร์เมเนี ย-จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน / EK

ผูใ้ หญ่เดินทาง 15 ท่าน ราคาท่านละ
ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

อัตราค่าทัวร์

59,900
7,500

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั ๋ ่องบิน**
**ไม่รวมค่าทิ ปท่านละ 2,300 บาท โดยเรียกเก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดิ นทาง**
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ
• อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก** ตามข้อกาหนด
และเงื่อนไขของบริษทั ฯ และจะต้องชาระมัดจาหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
• เนื่ องจากเป็ นตั ๋วโปรโมชั ่น จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิ ก, เปลี่ยนคนเดิ นทาง, เรียกรับเงิ นคืน (Refund) ตั ๋วได้
• กรณี ท่านที่มีตั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้

***การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10-15 วัน ซึ่งผู้เดิ นทางไม่ต้องมาแสดงตัว **
อัตรานี้ รวมบริการ
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-ทบิลซิ ี // เยเรวาน-ดูไบ-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีท่ี
เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดีย่ วเพิม่
• ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี

• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอาร์เมเนีย
• ค่าน้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด / ท่าน / วัน
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋วโดยสาร
,ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการ
เดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์
• ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 11 พ.ย.
2564 หากมีเปลีย่ นแปลงตั ๋วโดยสารหรือเพิม่ เติมภายหลังหรือมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ
จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฎและเงือ่ นไขของสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัม, จากัด 1 ใบ / ท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ , ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,300 บาท เรียกเก็บ
และชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่
่
อน
เดินทาง (ประมาณ35.00USD)
• ค่าธรรมเนียมบริการเกีย่ วกับการดาเนินการเอกสาร สาหรับผูโ้ ดยสารไทยทีเ่ ดินทางเข้าประเทศไทย (COE)
• ค่าธรรมเนียมบริการทีพ่ กั Alternative State Quarantine (ASQ) การกักกันผูเ้ ดินทางทัง้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานทีท่ ร่ี ฐั กาหนดให้เป็ นสถานทีก่ กั กันเพื่อการเฝ้ า
ระวัง ป้ องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็ นระยะเวลาตามทีภ่ าครัฐกาหนด (การเปลีย่ นแปลง
จานวนวันให้ดจู ากประกาศจากทางภาครัฐเป็ นสาคัญ)
• ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ
ด้วยตัวท่านเอง
• ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
• ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซา่ หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ

• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯจัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิม่ เติมได้

ขัน้ ตอนการสมัครร่วมเดิ นทางกับทัวร์
ขัน้ ตอน 1

ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Copy
passport) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และกรอก
ฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิม่ เติม เมื่อทางบริษทั ฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที่
เดินทางแล้ว จะเริม่ ดาเนินการลงทะเบียนตามขัน้ ตอนทีป่ ระเทศปลายทาง
กาหนด

ขัน้ ตอน 2

ผูเ้ ดินทางสามารถส่งมอบการยืนยันการจอง ASQ ตามทีท่ ่านได้เลือกเอาไว้ หรือ
ท่านทีต่ อ้ งการให้ทางบริษทั ดาเนินการให้ ขอให้แจ้งความต้องการได้ ทาง
บริษทั ฯ จะดาเนินการส่งคาร้องไปยังสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ ดินทาง เพื่อ
ขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้ง
สถานทีก่ กั ตัว ASQ ให้กระทรวงต่างประเทศรวมถึงกองตรวจคนเข้าเมืองได้
รับทราบ

ขัน้ ตอน3

ท่านชาระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 30
วัน เพื่อทีท่ างบริษทั จะได้นาไปเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์

การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว

การยกเลิ ก
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินมัดจา โดยทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาตั ๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
2. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15-29 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงิน 70% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเก็
์
บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาตั ๋วโดยสารเครื่องบิน,ค่าโรงแรมทีพ่ กั ,ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในการขอวีซ่าและค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด

4. กรณีทต่ี อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี ูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผเู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทาง
สายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี โู้ ดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการนาสิง่ ของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปื นทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปื นอัดอากาศ/ปื นพลุ/ปื นฉมวกแบบต่างๆ/ปื นเด็กเล่น/ปื นจาลองหรือเลียนแบบ/ปื นไฟฟ้ า/ปื นสลัก
เกลียว/ปื นยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้ า, อุปกรณ์ฆา่ สัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่
สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่ าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสาหรับศิลปะการต่อสูท้ ม่ี คี มหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรือตะขอเกีย่ ว
สินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคี มแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้
เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี/้ ไม้เลอครอส/ไม้ควิ /ไม้ค้าสาหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/
ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบทีก่ ่อให้เกิดเพลิงเป็ นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ
นอกเหนือจากข้างต้นทีเ่ ป็ นสิง่ ต้องห้ามตามสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
ความเสีย่ งด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและการดูแล
เป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่เริม่ จองทัวร์

o
o

o

o

เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวก
สาหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญหาข้างต้น
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทา
ให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3
ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี
ที่มา 3 ท่าน

2.
3.

โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต
และไม่มอี ่างอาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจ
มีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอาร์เมเนี ย
o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน (สามารถสแกนเป็ นภาพสี ไฟล์ PDF, JPG แบบชัดเจนส่งมาโดยไม่
ต้องใช้พาสปอร์ตเล่มจริ ง แต่กรณี ทีไ่ ม่สามารถสแกนไฟล์ภาพเข้าในระบบวีซ่าได้ ต้องส่งพาสปอร์ตตัวจริ ง
มาแทน ทัง้ นี้ ห้ามถ่ายจากกล้องหรือมือถือโดยเด็ดขาด)
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี
หรือบิก๊ อายส์ **
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศ และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูต
ไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** *** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
์
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ท นั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามที่
ระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าอาร์เมเนี ย
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสื อเดิ นทาง ................................ วันเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................
วันออกหนังสื อเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสื อเดิ นทาง .......................................
2. สถานภาพ ....... โสด ....... แต่งงานจดทะเบียน ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน ....... หย่า ....... หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ .......................... โทรศัพท์บา้ น ................................. โทรศัพท์มือถื อ.................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึ กษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................. หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี).................................
E-mail: .................................................................................................. (จาเป็ นต้องกรอก)
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ).....................

