
 

 

  
 
 
 
 
 
 

เทีย่วจอร์เจีย-อาร์เมเนีย 11 วัน 8 คืน 
โดยสายการบนิ  Emirates Airlines (EK)  

สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 
ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยะธรรมนับพันปี  

ทบลิิซ่ี-มสิทเคต้า-บอร์โจม-ีอาคัลท์ชกิเค-อุพลิสชเิค่-ซิกนากี-ควาเรลี-
อนานรูิ-คาซเบกี-ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท-เซวานเยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์น ี

ชมปราสาทราบาตี+เทีย่วเมอืงน ้าแร่บอร์โจม ี 
ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ีล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine ชิมไวน์เลิศรส 
น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 

ชมวิวเทอืกเขาคอเคซัสทีส่วยไม่แพเ้ทอืกเขาแอลป์ในยุโรป  
เทีย่วกรุงเยเรวาน-Yerevan Cascade-ทะเลสาบเซวาน-ชมวิหารเก่าแก่ทีเ่มอืง

เกกฮาร์ด- เทีย่วชมวิหารการ์นี -ช้อปป้ิงตลาดพื้นเมอืง 
 รับประทานอาหารพร้อมชมวิว Funicular Restaurant 

Super       Georgia-Armenia 



 

 

อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารไทยและอาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์  
บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบัทะเลด ำและ

ตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีสุ่ดชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบ่งโดยแม่น ้ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยูท่ีแ่หล่ง
น ้ำแร่และแหล่งโบรำณคดมีำกกว่ำ 12,000 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่งดว้ยกนัทีไ่ดร้บักำรขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก
โดยองคก์ำรยเูนสโก และเทีย่วประเทศอารเ์มเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสู่ทะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ัน้พรมแดน
ระหว่างยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิร่าน มมีรดกทางวฒันธรรมทีเ่ก่าแก่ เป็นรฐัแรกใน
โลกทีไ่ดร้บัเอาครสิตศ์าสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมโีบราณสถานจ านวนมากกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอร์เจยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตร์มำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมที ่

สวยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำรี 
คาซเบกี คำซเบกชีือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเล

ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำเซลเซยีสเลย
ทเีดยีว นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีต่ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

มิทสเคต้า เมอืงศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี 
อพุลิสชิเค่  เมอืงถ ้าเก่าแกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้ตัง้แต่ชว่ง500 ปีก่อน

ครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 
ซิกนากี เมอืงน่ารกัทีไ่ดร้บัขนานนามว่า City of Love เมอืงเลก็ๆทีม่กีารปลูกพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุน่

พนัธุต์่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัในเรือ่งการผลติไวน์ และเป็นเมอืงทีป่ระวตัศิำสตรค์วำมเป็นมำ
อย่ำงยำวนำน 

บอรโ์จมิ เมอืงตากอากาศเลก็ๆทางในหุบเขาทางตอนใตข้อง ประเทศจอรเ์จยี มปีระชากรอาศยัอยู่ไม่ถงึ 15,000 คน แต่
เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลกในเรือ่งน ้าแร ่ 

อาคลัทชิ์กเค เมอืงทีต่ัง้ของปราสาทราบาต ีRabati Castle แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลงัการ ทีภ่ายในประกอบไป
ดว้ยส่วนประกอบ ของอาคารหลายๆ ส่วน ถูกสรา้งขึ้นเมือ่ศตวรรษที ่13  

เยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนยี ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสู่ทะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ัน้
พรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิร่าน มมีรดกทาง
วฒันธรรมทีเ่ก่าแก่ เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอาครสิตศ์าสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึ
มโีบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 

เกกฮารด์ สถานทีต่ัง้ของวหิารเกกฮารด์ ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามทีสุ่ดแห่งหนึง่ของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวหิารทีส่รา้ง
อยู่ท่ามกลางเทอืกเขา สรา้งในสมยัศตวรรษที1่2-13 โดยการสลกัผาหนิลกึเขา้ไปจนกลายเป็นวหิารในโพรงถ ้า
อนัยิง่ใหญ่อลงัการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง  21-31 ธ.ค. 2564 / 28ธ.ค.-07 ม.ค.2565 
20-30 ม.ค./ 27 ม.ค.-06 ก.พ./ 1-11 ก.พ./ 15-25 ก.พ.2565 
15-25 มี.ค. / 17-27 มี.ค.2565 

 



 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 
22.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines 

เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ - ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ -ทบิลิซี (จอรเ์จีย)-ฟรีด้อมสแควร ์
01.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK-385 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง (ดไูบเวลาช้ากวา่

ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 
12.00 น.  ออกเดินทางสู่กรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK-2200 
15.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุทบิลิซ่ี Tbilisi เมอืงหลวง
ของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตร์มากมายและมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและยงั
เป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าครูาหรอืเรยีกว่าแม่น ้ามติควารี  
น าท่านชมกรงุทบลิซิี่ซึง่เป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตร์
เมอืงนี้อยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและ
การคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัยโุรป จากนัน้ให้
ท่านเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิี่ย่านฟรีดอมสแควร ์Freedom Square จตัุรสัใจกลางเมอืงทีถู่กสรา้งขึน้สมยัถูก
ปกครองโดยสหภาพโซเวยีต เป็นศูนยก์ลางของเสน้ทางการคมนาคมของกรงุทบลิซิแีละยงัเป็นทีต่ัง้ของอาคาร
รฐัสภาและหน่วยงานของรฐั ใหท้่านไดช้มบรรยากาศของอาคารบา้นเรอืนอนัคลาสสคิสุดอลงัการใน
สถาปัตยกรรมยุโรปแบบนโีอโคโลเนียลอนัสุดคลาสสคิ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม ทบิลิซี-่นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสนัติภาพ- โบสถท์รินิต้ี-โบสถเ์มเตห์คี-
ถนนชารเ์ดนี ่

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านชมกรุงทบลิซิ ีTbilisi เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตร์

มากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าครูาหรอื
เรยีกว่าแม่น ้ามติควาร ีน าท่านชมกรุงทบลิซิี ่ซึง่เป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาค
คอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้อยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะ



 

 

ศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปี
เอเชยีกบัยโุรป น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่านไดพ้บเหน็
ความสวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะ
ของเปอรเ์ซยีและยโุรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว 
จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้
แรกช่วงครสิตว์รรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวามสม ่าเสมอกนั และต่อมาใน
ราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งส่วนต่อขยายออกไปอกี ซึง่ต่อมาในสมยัของ
กษตัรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิ และเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อ
ป้อมแห่งนี้ว่านารนิกาลา Narin Qala ซึง่มคีวามหมายถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบางสว่นไดพ้งัทลาย
ลงเพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหวและถูกรือ้ท าลายไป แวะชมและถา่ยรปูภายนอกกบัโรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ 
Sulphur Bath ในย่านโซโลลาก ีซึง่ทีน่ี่มชีื่อเสยีงโดง่ดงัในเรื่องบอ่น ้ารอ้นก ามะถนัธรรมชาติ น าท่านถ่ายรปู
กบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชื่อมระหว่างตวัเมอืงเก่าและ
เมอืงใหม่ เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทีส่วยงามชิน้หนึ่งซึง่พาด
ผ่านแม่น ้าครูา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมโบสถท์รีนิต้ี Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัว่า Sameba เป็นโบสถ์

หลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 ถงึ ปี 
2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีสุ่ด อนัดบัที ่3 ของโบสถ์ออรโ์ธดอกในโลก  แวะถ่ายรปูกบัโบสถเ์มเตห์คี Metekhi 
Church โบสถท์ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่บรเิวณรมิหน้าผาของแม่น ้ามทวาร ีเป็นโบสถ์
หนึ่งทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษตัรยิว์าคตงั ที ่1 แห่ง
จอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถ์ไวท้ีบ่รเิวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้กีารสรา้งขยายโดยกษตัรยิ ์
เซน็ต ์เดมทิรอีสั ที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็นสญัลกัษณ์ของโบสถ์ในนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลายและไดม้กีาร
ก่อสรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบกุท าลายและกไ็ดส้รา้งขึน้ใหม่อกีครัง้  น าท่าน
เดนิเล่นย่านถนนคนเดินชารเ์ดนี Shardeni Street ซึง่เป็นถนนใหญข่องเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงและกลิน่ไอแบบ
ยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีปูร่างลกัษณะใหญโ่ตแขง็แรง เดมิถนนแห่งนี้ชื่อ Jan Shardeni Kucha เป็น
ศูนยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษที ่9 ตอ่มาจงึไดเ้ปลีย่นชื่อถนนมาเป็นชารเ์ดน ีเพื่อ
เป็นเกยีรตแิก่นักท่องเทีย่วชาวฝรัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนี้เตม็ไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่ รา้นอาหาร 
รา้นกาแฟเก๋มากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นพกัผ่อนและเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พื้นเมืองพร้อมชมโชว ์
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่ ทบิลิซี-่อนานูริ-The Memorial of Friendship-คาซเบกี-โบสถเ์กอรเ์กต้ี-ทบิลิซี 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า 
Georgian Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็น



 

 

ถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาว
ประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)   
น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้าอรกัว ีเป็น
ป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งู
ใหญ่ตัง้ตระหงา่นท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งล่าง
และอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรืออีกช่ือนึงคือ 
Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บ่ง
บอกถงึความสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนี้ตัง้อยูบ่น Devil’s Valley  
ระหว่างเมอืงกูดาอูรแีละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญท่ีม่คีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพ
ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งนี้ตัง้เด่นเป็นสงา่อยู่บน
หุบเขาทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่

คาซเบกีเ้ป็นชื่อเมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยูบ่นความสงูจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 
องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  จากนัน้น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอร์
เกต้ี Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา 
Tsminda Sameba ซึง่เป็นชื่อเรยีกทีน่ิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮร ี
อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะ
ถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็น
อปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั)   
จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) ระหว่างทางให้
ท่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า ทบิลิซี-่ซิกนากี City of Love-ควาเรลี (แคว้นคาเคติ)-ชิมไวน์-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซิกนากี Sighnaghi  ซึง่เป็นเมอืงศูนยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดัคาเคตทีี่
อยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเลก็ๆ ทีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 2,978 
ตร.กม. และมปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 4,000 คน มกีารปลูกพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุน่พนัธุ์
ต่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีม่กีารท าเหลา้ไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี ซึง่
ต่อมาไดร้บัการบูรณะและปรบัปรุงใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืง พรอ้มกบัสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย จงึท า
ใหม้ชีื่อเสยีงส าหรบันักท่องเทีย่วใหท้่านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่า 



 

 

“เมอืงแหง่ความรกั” ตัง้อยูบ่นทวิทศันันสวยงามของแม่น ้าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ทีถู่กสรา้งขึน้เมื่อ
ศตวรรษที ่18 ดว้ยพระราชโองการแห่งกษตัรยิ ์Kakheti Erekle II ผูท้ีป่กป้องเมอืงจากการโจมตขีองพวกมุสลมิ
ทางเหนือ จากนัน้น าท่านชมอารามสงฆแ์ห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อารามสงฆใ์นนิกาย
จอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ์ สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 แต่ไดร้บัการบูรณะใหม่ทัง้หมดในศตวรรษที ่17 ปัจจบุนัเป็น
อารามนางช ีอทุศิใหน้ักบญุนีโน่ สตรผีูป้ระกาศศาสนาครสิตใ์นศตวรรษที ่4 โดยหลุมศพของนักบุญนีโนก็ถูก
บรรจุไวใ้นอารามแหง่นี้เช่นกนั   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านสู่ เขตควาเรลี Kvareli ทีแ่ปลว่า “ไวน์” ของแควน้คาเคต ิทีเ่ป็น 1 ในเขตทีเ่ป็นแหล่งผลติไวน์ของ

จอรเ์จยี ทีท่ีม่ดีนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุน่ท าไวน์ โดยมกีารท าอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหมึา 
จ านวน 15 อโุมงค ์และมเีสน้ทางเชื่อมแต่ละอุโมงค ์เพื่อใหเ้ป็นทีเ่กบ็ไวน์ในอุณหภูมเิหมาะสม (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้ใหท้า่นไดช้มิไวน์ควูาเรลรีสเลศิ ไวน์ทอ้งถิน่ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในภมูภิาค จนไดเ้วลา
อนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงทบลิซีี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Funicular Restaurant ชมวิวสุดโรแมนติคของเมอืงทบิลิซ่ี 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

วนัทีห่ก ทบิลิซี-อาคลัท์ชิกเค-ป้อมปราการราบาตี-บอรโ์จมี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองอาคลัท์ชิกเค่ Akhaltsikhe  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  น าท่าน
ชม ป้อมและปราสาทราบาตี Rabati Castle แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลงัการ ทีภ่ายในประกอบไป
ดว้ยส่วนประกอบของอาคารหลายๆ ส่วน ถูกสรา้งขึน้เมื่อศตวรรษที ่13 ลอ้มรอบไปดว้ยอาณาเขตแนวก าแพง
หนิทีใ่ชเ้ป็นป้อมป้องกนัขา้ศกึ และยงัเคยใชเ้ป็นประทบัของเจา้ชาย Jakhely โดยภายหลงัศตวรรษที ่16 ป้อม
แห่งนี้กไ็ดต้กอยูใ่นความครอบครองของอาณาจกัรออตโตมนัและรสัเซยี จงึท าใหป้้อมแห่งนี้ถูกละเลยและอยู่
ในสภาพทรุดโทรมจนเมื่อปี 2012 ทางการจอรเ์จยีไดบู้รณะป้อมแห่งนี้ขึน้มาใหม่อกีครัง้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบอรโ์จมี Borjomi เมอืงตากอากาศเลก็ๆ ทางในหุบเขาทางตอนใตข้อง ประเทศ

จอรเ์จยี มปีระชากรอาศยัอยูไ่มถ่งึ 15,000 คน แต่เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกในเรื่องน ้าแร ่โดยน ้าแรแ่บรนด์
บอรโ์จมไีดม้กีารบรรจุ ณ ธารน ้าแรบ่รสุิทธิท์ีไ่หลรนิจากยอดเขาบาคุเรยีนี Bakuriani Mountain และส่งออกไป
ขายกว่า 40 ประเทศทัว่โลก โดยในอดตีชาวเมอืงเชื่อกนัว่าจะท าใหม้สุีขภาพแขง็แรงและสามารถรกัษาโรครา้ย
ได ้จากนัน้น าท่าน ขึ้นกระเช้าสู่จดุชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จม ีอสิระใหท้่านเกบ็ภาพววิทวิทศัน์
ธรรมชาตจิากมมุสงูตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็  บอรโ์จมี-ถ ้าอพุลิสชิเค่-มิทสเคต้า-ช้อปป้ิง East Point 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 



 

 

น าท่านเดนิทางสู่อพุลิสชิเค่ Uplistsikhe (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชมถ า้อพุลิสชิเค่ 
Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมา
นานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ชว่ง500 ปีก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาและ
วฒันธรรม และมคีวามเจรญิสุดขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญท่ีช่าว
เพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิชูาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้ก่อนทีศ่าสนาครสิตจ์ะ
เขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถ์เกา่แก่ของชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่9  กม. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมิทสเคต้า Mtskheta ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศ
จอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จยี

ในช่วง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล จากนัน้น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบ
ของครสิตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้าสองสาย
ไหลมาบรรจบกนั คอื แม่น ้ามคิวาร ีและแม่น ้าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ใน
อดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี และชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราว
ศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื่อ 
Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความ
เชื่อและหนัมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และ
ถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม    
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี  
น าท่านเดนิทางสู่ East Point Shopping Mall หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีแหล่งรวมสนิคา้แบรนด์
เนมชัน้น าในราคาพเิศษ อาท ิ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 เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย  
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย)-ซาดาโคล-ฮกัห์พารท์ (อารเ์มเนีย) -ทะเลสาบเซวาน-กรงุเยเรวาน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองซาดาโคล Sadakhlo ทีอ่ยูท่างดา้นใตข้องจอรเ์จยีซึง่เป็นเมอืงพรมแดนระหว่าง
อารเ์มเนียกบัจอรเ์จยี ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มววิทวิทศัน์และธรรมชาตอินัสวยของเทอืกเขาคอเคซสัน้อยที่
อยู่ระหว่างอารเ์มเนียและอารเ์ซอรไ์บจาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านขา้มพรมแดน
ระหว่างประเทศสู่ประเทศอารเ์มเนีย ท่ีจดุผ่านแดน Bagratashen Customs Point (หมายเหตุ: 
เน่ืองจากกฎของกองตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนของกระเป๋าเดินทางผู้เดินทางจ าเป็นต้องขนกระเป๋า



 

 

และถือสมัภาระด้วยตนเอง เพื่อเดินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจากฝัง่ประเทศจอรเ์จีย เพื่อขา้มดา่นไป
ยงัประเทศอารเ์มเนีย)  หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  น าท่าน
เดนิทางสู่น าท่านเดนิทางสู่เมืองฮกัห์พาท Haghpat (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมอาราม
ฮกัห์พาท Haghpat Monastery ซึง่ถอืไดเ้ป็นผลงานชิน้เอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมใน
การก่อสรา้งในยุคกลาง ถูกสรา้งขึน้โดย Saint Nishan ในราวศตวรรษที ่10 ซึง่อยู่ในระการขึน้ครองราชยข์อง
กษตัรยิอ์ะบาส ที ่1 อดตีเป็นเพยีงตวัโบสถ์เลก็ๆ ของนักบุญนชิานทีถู่กสรา้งขึน้ชว่งปีค.ศ.967ตอ่มากไ็ดถู้ก
สรา้งขยายใหใ้หญ่โตขึน้และมกีารตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบอารเ์มเนียน และไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองเซวาน Sevan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงนี้ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1842 

ซึง่เป็นหมูบ่า้นพกัอาศยัของชาวรสัเซยีทีม่ชีื่อว่า เยเลนอฟกา้ Yelenovka จนถงึปี ค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลีย่น
ชื่อเป็นเซวาน เมอืงนี้ยงัถูกลอ้มรอบไปดว้ยสวนสาธารณะและเมอืงยงัตัง้อยู่รมิทะเลสาบเซวาน ซึง่เป็น
ทะเลสาบน ้าจดืและทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนียและคอเคซสั ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย เชน่ แม่น ้าแม่น ้าฮราซดานและแมน่ ้ามาสรคิ  
น าท่านชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน ทีร่อบๆทะเลสาบเตม็ไปดว้ยสถานทีพ่กัผ่อนรวมทัง้รสีอรท์ที่
สรา้งรอตอ้นรบันักท่องเทีย่ว เดมิเมอืงนี้เป็นหมู่บา้นพกัอาศยัของชาวรสัเซยีทีม่ชีื่อว่าเยเลนอฟกา้ จนถงึปีค.ศ.
1935 จงึไดถู้กเปลีย่นชื่อเป็นเซวานตามชื่อของทะเลสาบ จากนัน้น าท่านชมอารามเซวาน Sevan Monastery 
หรอืมชีื่อเรยีกว่าเซวานาแว๊งค ์Sevanavank ซึง่ค าว่าแว๊งคเ์ป็นภาษาอารเ์มเนีย มคีวามหมายว่า”โบสถ์วหิาร” 
สถานทีแ่หง่นี้ตัง้อยูบ่รเิวณแหลมทีอ่ยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝัง่ทะเบสาบเซวาน ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ.
874 โดยเจา้หญงิมาเรยีม ซึง่เป็นธดิาของกษตัรยิอ์ะช๊อต ที ่1 ซึง่อยู่ในช่วงของการต่อสูก้บัพวกอาหรบัที่
ปกครองดนิแดนแห่งนี้   จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางตอ่สู่กรงุเยเรวาน Yerevan เมอืงหลวงของ
ประเทศอารเ์มเนีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว ์
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

วนัทีเ่ก้า เยเรวาน-เกกฮารด์-การนี์-Yerevan Cascade -ตลาดพาคชูคา 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองเกกฮารด์ Geghard (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

น าท่านชมวิหารเกกฮารด์ Geghard Monastery ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในความสวยงามของอารเ์มเนียเพราะเป็น
วหิารทีส่รา้งอยูท่่ามกลางเทอืกเขาทีส่วยงามและยงัมส่ีวนทีส่รา้งโดยการตดัหนิเขา้ไปในภูเขาอกีดว้ยแมต้วั
อาคารของวหิารเกกฮารด์น้ีถูกสรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 แต่ส านักสงฆโ์บราณแห่งนี้ ไดถู้กก่อตัง้
ขึน้ตัง้แต่เมื่อราวศตวรรษที ่4 อสิระใหท้่านชมส่วนของหอ้งโถงของตวัโบสถท์ีม่กีารตดัหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลกั
อย่างสวยงามทีถู่กตกแต่งดว้ยความศรทัธาในศาสนาครสิตว์หิารทีส่รา้งโดยการตดัหนิใหก้ลายเป็นหอ้งโถงและ
ไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2000 และน าท่านชมวิหารการนี์ Garni Temple ซึง่ในอดตีเมื่อ
ประมาณ 1,700 ปีมาแลว้บรเิวณนี้เคยเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิอ์ารเ์มเนียซึง่ในปัจจุบนัยงัคงมี



 

 

หลงเหลอือยู่ใหไ้ดเ้หน็สภาพของหอ้งสรงน ้า และอาคารทรงกรกีทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่1 ตาม
พระราชประสงคข์องกษตัรยิ ์Tiridates โดยดา้นขา้งของวหิารทรงกรกีนี้มซีากโบสถค์รสิตท์ีส่รา้งขึน้เมื่อ
ครสิตศ์ตวรรษที ่9 หลงเหลอือยู ่โดยตวัวหิารการน์ี่เคยถูกท าลายดว้ยแผ่นดนิไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 ส าหรบั
อาคารทีเ่หน็อยูใ่นปัจจุบนัไดร้บัการบูรณะใหม่ในสมยัสหภาพโซเวยีต เมื่อปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซาก
ปรกัหกัพงัของเก่าผสมกบัของใหม่ และถงึแมว้่าวหิารจะถูกสรา้งแบบกรกีแต่ลวดลายบนตวัอาคารกส็รา้งด้วย
ศลิปะแบบอารเ์มเนยีทีไ่ม่สามารถหาไดใ้นวหิารกรกีทัว่ไป  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงเยเรวาน จากนัน้น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบัเยเรวานแคสเคด Yerevan 

Cascade ซึง่เป็นเสมอืนอุทยานทางศลิปะขนาดยกัษ์ สรา้งเป็นบนัไดขนาดมหมึา 572 ขัน้ สงูกว่า 500 เมตร 
ลาดขึน้ไปบนไหล่เขากลางใจเมอืง โดยมกีารปล่อยน ้าใหต้กลงมาคลา้ยน ้าตกจ าลองดว้ย ดา้นล่างสุดเป็น
สวนหย่อม พรอ้มดว้ยรปูประตมิากรรมลอยตวัน่ารกั ๆ อดัแน่นดว้ยไอเดยีสรา้งสรรค ์ส่วนดา้นบนกม็ลีฟิต ์
บนัไดเลื่อน และบนัได ใหเ้ราเดนิขึน้ไปสู่จุดสงูสุดของยอดเขาแลว้มองกลบัลงมาชมตวัเมอืงเยเรวานจากมมุสงู
ไดก้วา้งไกล ทีส่ าคญัคอืในวนัทีฟ้่าใสไรเ้มฆหมอกจะเหน็ยอดเขาอารารตัยนืตระหงา่นเป็นแบก็กราวน์ของเมอืง
อย่างสุดอลงัการ น าท่านชมตลาดพาคชูคา Pak Shuka Market หรอื Gumi Shuka เรยีกวา่ตลาดกลาง 
ตลาดแห่งนี้ถูกสรา้งตกแต่งใหม้คีวามสวยงามในรปูแบบศลิปะของอารเ์มเนียน ซึง่ทางเขา้สู่ตลาดแห่งนี้มี
ทางเขา้ทีถู่กตกแต่งดว้ยความวจิติพสิดารของเหลก็ทีท่ าเป็นศลิปะรปูครึง่วงกลมดว้ยโครงร่างทีเ่ขา้กนัจนท าให้
เป็นเสมอืนงานชิน้เอกของสถานทีน่ี้ จะท าใหท้่านไดม้คีวามรูส้กึว่าเหมอืนอยู่ในโลกอกีใบหนึ่ง อสิระใหท้่านได้
เลอืกซื้อของฝากต่างๆ เช่น ไวน์ เหลา้ ขนมพืน้เมอืง ขนมหวาน ผลไมแ้หง้ ไขป่ลาคาเวยีร ์ชอ็คโกแลต็ ชสี
หลากหลายประเภท น ้าแร่ และอื่นๆอกีมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีสิ่บ  เยเรวาน-วิหารเอคมิอดัซิน-วิหารซวารท์นอทส-์ Republic Square-สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านชมวิหารเอคมิอดัซิน Etchmiadzin Cathedral ตัง้อยูท่างดา้นทศิตะวนัตกของกรุงเยเรวาน ในอดตี

เป็นเมอืงทีส่ าคญัของชาวอารเ์มเนียนทีม่คีวามศรทัธาในเรื่องทางดา้นการศาสนาและยงันับไดว้่าเป็นเมอืงทีม่ี
ความศกัดิส์ทิธิ ์ถูกสรา้งขึน้โดยนักบุญเกรกอรี ่ในปีค.ศ.303 เมอืงนี้มคีวามส าคญัเพราะมสีถานทีท่ ัง้สองแห่งที่
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000 ซึง่แต่เดมินัน้เป็นทีรู่จ้กักนัในนามของโบสถ์ศกัดิส์ทิธิแ์ห่ง
พระแม่เจา้ Holy Mother of God Church เป็นโบสถ์ทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่4 และไดช้ื่อว่าเป็นโบสถ์ที่
เก่าแก่ทีสุ่ดของโลก จากนัน้น าทา่นชมวิหารซวารท์นอทส ์Zvartnots Cathedral ซึง่ในอดตีนบัไดว้่าเป็น
วหิารทีม่คีวามสวยงามมากทีสุ่ด เป็นวหิารทีถู่กสรา้งขึน้ในราวปีค.ศ.641-653 ทีอ่ยูใ่นชว่งของจกัรวรรดไิบแซน
ไทน์ทีม่อีทิธพิลเหนือดนิแดนในบรเิวณแหง่นี้ และต่อมากเ็ป็นชว่งของการรุกรานของพวกอาหรบัมุสลมิ ซึง่ทุก
วนัน้ีสถานทีโ่บราณแห่งนี้กลายเป็นสิง่ก่อสรา้งปรกัหกัพงัไปแลว้   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมจตุัรสัรีพบัลิค Republic Square จตัุรสัศูนยก์ลางของกรุงเยเรวาน ออกแบบโดยสถาปนิกคนดงั 

Alexander Tamanian เมื่อปี ค.ศ.1924 มกีารต่อเตมิสรา้งอาคารเพิม่มาเรื่อยๆ โดยรอบๆลานกวา้งทรงรปูไข่



 

 

ตรงกลางจตัุรสัประกอบดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมแบบนโีอคลาสสคิขนาดใหญ่ 5 หลงัและหอศลิปะแห่งชาตติัง้
โดดเด่นอยู่ตรงกลาง มที าเนียบรฐับาล กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงคมนาคมพพิธิภณัฑแ์ห่งชาตแิละโรง
มหรสพ ในอดตียุคทีถู่กปกครองโดยสหภาพโซเวยีตเคยใชช้ื่อจตัรุสัเลนนิน หรอื Lenin Square แต่ถูกเปลีย่น
ชื่อหลงัประกาศอสิรภาพเป็นประเทศอารเ์มเนีย 

 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุเยเรวาน  
19.00 น.  ออกเดินทางจากสนามบินกรงุเยเรวาน โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2207 
22.10 น.  เดินทางถึงสนามบินดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
 
 

วนัทีสิ่บเอด็ กรงุเทพฯ 
03.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินนครดไูบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-384 

12.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร์เป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อ

ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 

 

 
 

มาตรการความปลอดภยั Covid-19 
- หวัหน้าทวัร,์ มคัคเุทศกท้์องถ่ินและคนขบัรถ ฉีดวคัซีนครบแล้วก่อนรบักรุป๊ 14 วนั 
- รบัจองเฉพาะลูกค้าท่ีฉีดวคัซีนครบแล้ว 14 วนัก่อนเดินทาง 
- รบัเพียงคณะละ 15 ท่านเท่านัน้ เท่ียวสบายใจ 
- ใช้รถบสัคนัใหญ่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเว้นเบาะ และท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคทุกวนั 
- บริการเจลล้างมือตลอดทริป  
- วคัซีนท่ีเดินทางได้ ทุกย่ีห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วนั ** 
 



 

 

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในจอรเ์จียและอารเ์มเนีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอ่ืนๆ 
อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,หรือ
กรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเชื้อชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหาร
ส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั   

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียและอารเ์มเนีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ใน
อดีต ท าให้ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเขา้ชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหาร
ต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผ้าคลุมศรีษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหาร
จะมีผา้คลุมให้ ส าหรบัประเทศอาเซอรไ์บจานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เวลาเขา้ชมทัง้มสัยิด โบสถ์
และวิหารต่างๆ ต้องใช้ผ้าคลมุศรีษะด้วยเช่นกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญใ่นจอรเ์จียและอารเ์มเนีย โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. 
ส่วนมือ้ค า่เรว็ท่ีสุดคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 

อตัราค่าเดินทาง  21-31 ธ.ค. 2564 / 28ธ.ค.-07 ม.ค.2565 
20-30 ม.ค. / 27 ม.ค.-06 ก.พ. / 1-11 ก.พ./ 15-25 ก.พ.2565 
15-25 มี.ค. / 17-27 มี.ค.2565 

 
 
 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,800 บาท  โดยเรยีกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้ายก่อนเดินทาง** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

WoW! WoW! Caucasus 
เท่ียวอารเ์มเนีย-จอรเ์จีย 11 วนั 8 คืน / EK 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่เดนิทาง 15 ท่าน ราคาท่านละ 68,500 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 8,900 



 

 

 
หมายเหตุ 

• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมจี านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็** ตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขของบริษทัฯ และจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถ ยกเลิก, เปล่ียนคนเดินทาง, เรียกรบัเงินคืน (Refund) ตัว๋ได้  
• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 

กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวซ่ีาพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10-15 วนั ซ่ึงผู้เดินทางไม่ต้องมาแสดงตวั ** 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Emirates เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ดไูบ-ทบลิซิ ี// เยเรวาน-ดไูบ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่

เดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศอารเ์มเนีย 
• ค่าน ้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด / ท่าน / วนั 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัเดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร
,ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซื้อประกนัสุขภาพหรอืประกนัภยัการ
เดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่11 พ.ย.
2564 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั, จ ากดั 1 ใบ / ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ, ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 2,800 บาท เรยีกเกบ็

และช าระพรอ้มค่าทวัรง์วดสุดทา้ยก่อนเดนิทาง 



 

 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (ประมาณ
35.00USD)  

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการเอกสาร ส าหรบัผูโ้ดยสารไทยทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทย (COE) 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารทีพ่กั Alternative State Quarantine (ASQ) การกกักนัผูเ้ดนิทางทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิขา้มาใน

ราชอาณาจกัรหรอืสถานทีท่ีร่ฐัก าหนดใหเ้ป็นสถานทีก่กักนัเพื่อการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคมุโรคโควดิ-19 เป็นระยะเวลา
ตามทีภ่าครฐัก าหนด (การเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหด้จูากประกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั)   

• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่านเอง 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตทุีท่างบรษิทัฯจดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได ้
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (Copy passport) ทีย่งัไมห่มดอายุ 
และจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ 
ไดเ้อกสารครบทุกท่านทีเ่ดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทาง
ก าหนด 

ขัน้ตอน 2 ผูเ้ดนิทางสามารถส่งมอบการยนืยนัการจอง ASQ ตามทีท่่านไดเ้ลอืกเอาไว ้หรอืท่านทีต่อ้งการใหท้าง
บรษิทัด าเนินการให ้ขอใหแ้จง้ความตอ้งการได ้ทางบรษิทัฯ จะด าเนินการส่งค ารอ้งไปยงัสถานกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่ดนิทาง เพื่อขอใบรบัรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลบัเขา้สู่ประเทศไทย 
พรอ้มแจง้สถานทีก่กัตวั ASQ ใหก้ระทรวงต่างประเทศรวมถงึกองตรวจคนเขา้เมอืงไดร้บัทราบ 

ขัน้ตอน3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 30 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะ
ไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์

 
การช าระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 25,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
 
 
 



 

 

การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15-29 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 70% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ,ค่าโรงแรมทีพ่กั,ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบรกิารในการขอวซี่าและค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง

สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบตา่งๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น ไม้
เบสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุกชนิด/
ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิ



 

 

ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศ
ไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบลว่งหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์
เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารล่าชา้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอารเ์มเนีย 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  (สามารถสแกนเป็นภาพสี ไฟล ์PDF, JPG แบบชดัเจนส่งมาโดยไม่
ต้องใช้พาสปอรต์เล่มจริง แต่กรณีทีไ่ม่สามารถสแกนไฟลภ์าพเข้าในระบบวีซ่าได้ ต้องส่งพาสปอรต์ตวัจริง
มาแทน ทัง้น้ีห้ามถ่ายจากกล้องหรือมือถือโดยเดด็ขาด) 
o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรอืเครื่องประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสี

หรอืบิก๊อายส ์** 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตู
ไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแล้วและหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  ***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่า
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แตห่าก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่
ระบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 



 

 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าอารเ์มเนีย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย)....................................................     

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วนัเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................ 

 วนัออกหนังสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 

2.  สถานภาพ   ....... โสด   .......  แตง่งานจดทะเบียน   ....... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ....... หยา่   ....... หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์..........................  โทรศพัทบ์า้น .................................  โทรศพัทมื์อถือ.................................   

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

6.  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท.์.................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)................................. 

 E-mail: .................................................................................................. (จ าเป็นตอ้งกรอก) 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)..................... 
 
 
 


