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เยเรวาน | เซวาน | วหิารเกกฮารด์ | วหิารคอรว์ริาพ | ทบลิซิ ี| คาซเบกี ้| อัพลสิตช์เิคห ์ 

 
 

 

 

 

 

Amazing View of the Caucasus Mountains  

อารเ์มเนยี – จอรเ์จยี  8 DAYS 5 NIGHTS 

 

ราคาเพยีง 49,900.- 

เดนิทาง ธนัวาคม 62 – มนีาคม 63  
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วนัที ่1 กรุงเทพฯ   

22.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร ์T สายการ
บนิเอมเิรสต ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
***คณะเดนิทางวนัที ่06-13 ธ.ค. 62 พรอ้มกนัเวลา 23.30 น.*** 

วนัที ่2 ดูไบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จตุรสักลางเมอืงเยเรเวาน  

01.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

***คณะเดนิทางวนัที ่06-13 ธ.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 03.30 น. เทีย่วบนิที ่EK 377*** 

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

***คณะเดนิทางวนัที ่06-13 ธ.ค. 62 เดนิทางถงึ เวลา 07.15 น.*** 

07.50 น. น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงเยเรวาน โดยเทีย่วบนิที ่FZ 0717 

***คณะเดนิทางวนัที ่06-13 ธ.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 14.25 น. เทีย่วบนิที ่FZ 0717*** 

11.10 น. ถงึสนามบนิกรุงเยเรวาน (Yerevan) ประเทศอารเ์มเนยี (Armenia) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ
ไทย 3 ชั่วโมง)  น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

***คณะเดนิทางวนัที่ 06-13 ธ.ค. 62 เดินทางถึง เวลา 17.45 น. หลงัจากน ัน้จะน าท่าน
รบัประทานอาหารค า่ และ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ***  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

         บา่ย จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงเยเรวาน น าท่านชมเดอะคาสเคด (The Cascade) จากดา้นนอก ซึง่
เป็นสิง่กอ่สรา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุของเยเรวาน มลัีกษณะเป็นแบบขัน้บันไดลดหล่ันกันลงมามคีวามสงูประมาณ 
500 เมตร และมกีารปล่อยน ้าลงมาเพือ่ใหเ้ป็นน ้าตกลงเป็นสายจากใจกลางทีอ่ยู่ดา้นบน ซึง่

สถาปัตยกรรมสิง่กอ่สรา้งน้ีถูกสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ชัยชนะของโซเวยีตรัสเซยี จากนัน้น าท่านผ่าน
ชมโรงละครแห่งชาตอิารเ์มเนีย ซึง่เป็นโรงละครไวส้ าหรบัแสดงโอเปร่าและบัลเล่ตไ์ดร้ับการตัง้ชือ่ตาม 
Alexander Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมือ่วันที ่20 มกราคม ค.ศ. 1933 

โดยมกีารแสดงโอเปร่า Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปร่าไดร้ับการออกแบบ
โดยสถาปนกิชาวอารเ์มเนีย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงัจตุรสักลางเมอืงเยเรเวาน (Republic 
Square) เป็นจตุรัสกลางเมอืงเยเรวาน บรเิวณตรงกลางจะมสีระน ้าพุขนาดใหญ่ และบรเิวณรอบๆมี

รา้นคา้ต่างๆมากมาย ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 
 
 

 
 
 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรุงเทพฯ 

วันที ่2. ดูไบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จตุรัสกลางเมอืงเยเรเวาน 

วันที ่3. วหิารเกกฮารด์ – วหิารการนี์ – เมอืงคอรว์ริาพ – วหิารคอรว์ริาพ – เยเรวาน 

วันที ่4. เซวาน – ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบลิซิ ี– โบสถเ์มเคต ี- สะพานแหง่สันตภิาพ 

วันที ่5. วหิารจวาร–ี ป้อมอันนานูร ี- อนุสรณ์สถานรัสเซยี-จอรเ์จยี – คาซเบกี ้– กดูาอูรี 

วันที ่6. กอร ี– พพิธิภัณฑข์องท่านสตาลนิ – อัพลสิตช์เิคห ์– วหิารสเวตสิโคเวล ี- อนุสาวรยีป์ระวัตศิาสตรจ์อรเ์จยี 

วันที ่7. วหิารซโีอนี – วหิารศักดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ี– เมอืงเกา่ทบลิซิ ี- ขึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา – โรงอาบน ้าโบราณ –  

ชอ้ปป้ิงหา้ง East Point –สนามบนิ – ดูไบ 

วันที ่8. กรุงเทพฯ 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่3 วหิารเกกฮารด์ – วหิารการน์ ี– เมอืงคอรว์ริาพ – วหิารคอรว์ริาพ – เยเรวาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วหิารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) เป็นวิหารที่สรา้งอยู่กลางเทือกเขา 

ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 วหิารน้ีมีสว่นที่สรา้งโดยการตัดหนิเขา้ไปในภูเขา โดยส่วนของหอ้งโถง

ของตัวโบสถม์กีารตัดหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลักสวยงาม ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามของอารเ์มเนีย และ
ไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World heritage site เมื่อปี ค.ศ. 2000 จากนั้นน าท่านไป
เที่ยวชม หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หนา้ผาที่สูงชัน มีแม่น ้าอาซัดไหลผ่าน

ท าใหเ้กดิบรรยากาศทีส่วยงดงาม จากนัน้น าท่านชมวหิารการน์ ี(Garni Temple) เป็นวหิารแบบกรีก 
แต่ลวดลายอาคารเป็นศลิปะแบบอารเ์มเนีย มีอายุกว่า 1,700 ปี บรเิวณน้ีเคยเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของ
กษัตรยิ์อาร์เมเนีย วหิารน้ีเคยถูกท าลายดว้ยแผ่นดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1679 แต่ไดร้ับการบูรณะซ่อมแซม

ประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวยีตเมือ่ปี ค.ศ.1974 จงึท าใหส้มบูรณ์อย่างทีเ่ห็น 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย 

 
 

น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงคอรว์ริาพ (Khor Virap) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นใตข้องกรุงเยเรวาน เป็น

เมืองที่มีความส าคัญและมีชื่อเสียงของชาวอาร์เมเนีย ผูท้ี่อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกที่จะตอ้ง
เดนิทางมาท าพธิจีารกิแสวงบุญทีแ่ห่งน้ี เพราะตามหลักฐานทางประวัตศิาสตรไ์ดม้กีารบันทกึเหตุการณ์
ในยุคโบราณว่า กษัตรยิท์ริเิดท ของพากันอารเ์มเนียนไดจ้ับนักบุญเกกอรี่ ขังคุกไวใ้นถ ้า ผูซ้ ึง่ไดท้ าการ

เผยแผ่และใหค้วามกระจ่างในเรือ่งของศาสนา และยังเป็นพระสังฆราชองคแ์รกของชาวอารเ์มเนีย และ
ต่อมาสถานที่แห่งน้ีเป็นที่รูจ้ักกันก็ คือ คอร์วิราพ น าท่านไปชมวหิารคอร์วริาพ (Khor Virap 
Monastery) เป็นโบราณสถานที่เกา่แก่และมชีือ่เสยีงที่สดุแห่งหนึ่งในอาร์เมเนีย เคยเป็นสถานที่จอง

จ านักบุญเกรกอรนีานถงึ 13 ปีในคุกใตด้นิทีแ่ทบจะมืดมดิ วหิารคอร์วริาพจงึกลายเป็นสถานที่แสวงบุญ
ส าหรับครสิตศ์าสนิกชนจากทั่วสารทศิ จากวหิารน้ีท่านจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สูง 5,137 เมตร ใน
เขตตุรกไีดอ้ย่างชัดเจน 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่4 เซวาน – ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบลิซิ ี– โบสถเ์มเคต ี- สะพานแหง่สนัตภิาพ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยังเมอืงเซวาน (Sevan) ซึง่ตัง้อยู่ร ิมทะเลสาบเซวาน (Lake of 

Sevan) ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืในประเทศอารเ์มเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นหนึง่ในทะเลสาบ

น ้าจืดที่ใหญ่ที่สดุในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย เชน่ แม่น ้าแม่น ้าฮราซดาน 
และแม่น ้ามาสรคิ ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานที่เต็มไปดว้ยสถานที่
พักผ่อนรีสอรท์ของนักท่องเที่ยวตัวเมืองน้ีตัง้อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 1900 เมตร และตัง้อยู่

ห่างจากเมอืงหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมอืงน้ีถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1842 ซึง่เป็นหมู่บา้นพักอาศัย
ของชาวรัสเซยีที่มีชือ่ว่าเยเลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถงึปี ค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลี่ยนชือ่เป็น เซ
วาน น าท่ านไปชมอาราม เซวาน  (Sevan Monastery) หรือมีชื่อ เรียก ว่า เซวานาแว๊งค ์

(Sevanavank) ซึง่ค าว่า แว๊งค ์เป็นภาษาอารเ์มเนีย มคีวามหมายว่า โบสถ์วหิาร สถานทีแ่ห่งน้ีตัง้อยู่
บรเิวณแหลมที่อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเลสาบเซวานถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.874 โดย 
เจา้หญิงมาเรียม ซึง่อยู่ในช่วงของการต่อสูกั้บพวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแห่งน้ี น าท่านล่องเรอื

ทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าจืดที่มีความใหญ่ มีแม่น ้าที่เกดิ
จากภูเขาไดไ้หลลงมาทัง้หมดมี 28 สาย (การล่องเรอืน ัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอือ้อ านวย และ
สะดวกตอ่การลอ่งเรอื ณ วนัดงักลา่ว ในกรณีทีม่ไีมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

คนืเงนิ 2.5 USD ตอ่ทา่น) 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ที่เป็นเมืองชายแดนของอาร์เมเนียซึง่อยู่ตดิ

กับจอรเ์จยี น าท่านผ่านด่านเมอืงซาดาโคลและเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศจอรเ์จยี (ทุกท่านจะตอ้ง
ลงรถ เพื่อมาผ่านด่านตรวจเอกสารขาออกจากประเทศอาร์เมเนีย) จากนั้นตอ้งมาผ่านด่านการตรวจ
เอกสารคนเขา้เมอืงของจอรเ์จยี จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) น าท่านชมทัศนียภาพ

บรรยากาศของ เมืองทบิล ิซี  (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย  ที่มีความส าคัญของ
ประวัตศิาสตร์มากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เมอืงหลวงทบลิซิ ีเป็นเมืองหลวงและ
เมอืงใหญ่ที่สดุของจอร์เจยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura) หรอืเรยีกวา่ แม่น า้มติควาร ี(Mtkvari) 
ในภาษาทอ้งถิน่ เมืองทบลิซิ ีมีเน้ือที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองน้ีถูกสรา้งโดย วาคตงั กอรก์าซาล ี

(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแห่งไอบเีรยี ไดก้อ่ตัง้เมอืงน้ีขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่4 เมอืงท
บลิซี ีเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมภิาคคอเคซัส ในประวัตศิาสตร ์เมอืง
น้ีอยู่ในสว่นของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมบีทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการขนสง่และการคา้ 

เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตัดระหว่างทวปีเอเชยีกับยุโรป น าท่านชม 
โบสถ์เมเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สรา้งขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั ้งอยู่
บรเิวณรมิหนา้ผาทีเ่บื้องล่างเป็นแม่น ้ามติคาวารี ในอดตีถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และที่พ านักของกษัตรยิ ์

ในบรเิวณเดยีวกัน จากนัน้น าทุกท่านชมสะพานแหง่สนัตภิาพ (The Bridge of Peace) เป็นอกีหนึง่
งานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De 
Lucchi โดยสะพานมีความยาวประมาณ 150 เมตร มีลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็น

ทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนั้นถูกออกแบบและสรา้งที่อติาลี และน าเขา้มาโดย
รถบรรทุก 200 คัน เพื่อเขา้มาติดตั ้งในเมืองทบิลิซี ที่ตั ้งนั้นอยู่บนแม่น ้า Mtkvari River สามารถ
มองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมอืง  
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MOXI BY MARRIOTT หรอืเทยีบเท่า  

วนัที ่5 วหิารจวาร–ี ป้อมอนันานูร ี- อนุสรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี – คาซเบกี ้– กูดาอูร ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมสิเคตา้ (Mtskheta) ซึง่เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัย
อาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อน
ครสิตกาลตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 20 กม. เมอืงน้ีถอืไดว่้าเป็นเมอืงที่

มคีวามเกา่แกท่างประวัตศิาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
1994 น าท่านชมวหิารจวาร ี(Jvari Monastery) หรอืโบสถ์แห่งไมก้างเขนอันศักดิส์ทิธิข์องศาสนา
ครสิตน์ิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมื่อครสิต์ศตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวหิารแห่งน้ีเป็นอย่าง

มาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน้ี์ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้าสองสายมาบรรจบกันคอืแม่น ้า
มิควารี (Mtkvari river) และแม่น ้าอรักวี (Aragvi river)  น าท่านออกเดินทางไปยังเมือง กูดาอูร ี
(Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงทีส่ าคัญของจอรเ์จยีทีม่ชี ือ่ว่า Georgian Military Highway หรอื

เสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายน้ีเป็นถนนสายส าคัญที่สุดที่ถูกสรา้งขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่
ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวยีต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทอืกเขาคอเคซัสจากรัสเซยี
มายังที่ภูมภิาคน้ี ถนนแห่งประวัตศิาสตร์น้ีเป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สู่เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus 
Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชยี ประกอบดว้ย 2 สว่น คือเทือกเขาคอเค

ซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสนอ้ย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เป็นเสน้กัน้ระหว่างพรมแดน
รัสเซยีกับจอร์เจยี ระหว่างทางน าท่านชมป้อมอนันานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก ่มี
ก าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรักวี ถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 

หลังที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้
ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทัศนียภ์าพทวิทัศน์อันสวยงามดา้นล่างจากมุมสงูของป้อมปราการน้ี รวมถงึอ่างเก็บ
น ้าชนิวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึง่เป็นสถานที่ส าคัญส าหรับน าน ้าที่เก็บไวส้่งต่อไปยัง

เมอืงหลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า ซึง่ท าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไว ้น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงกดูาอู
ร ีซ ึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอร์ททีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยู่บรเิวณที่ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซัส มีความสูง
จากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งน้ีเป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกใีนช่วงเดือนธันวาคม

ถงึเดอืนเมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทวิทัศน์อันสวยงาม  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย น าท่านชมอนุสรณ์สถานรสัเซีย-จอร์เจีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ 

Russia–Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานที่สรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถงึความสัมพันธอั์นดีของประเทศจอรเ์จียและประเทศรัสเซยี โครงสรา้งทัง้หมด
ท ามาจากหนิและคอนกรตี ภายในมกีารวาดภาพประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยีไว ้

อย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้สิระถ่ายรูปบรรยากาศและทวิทัศน์อันสวยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไป
ยังเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ชื่อน้ีเพิ่ง
เปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและก่อสรา้ง

สถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองน้ีอยู่ห่างจากเมืองหลวงทบลิซิ ีประมาณ 157 กโิลเมตร เป็นเมือง
เล็กๆตัง้อยู่ร ิมฝ่ังแม่น ้าเทอร์กี้ ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่
ส าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมทิัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบกีอ้ีก

ดว้ย จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ้) เพือ่เขา้สูใ่จกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) น า
ท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรอืเรยีกว่าโบสถส์มนิดา ซา
เมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหนิแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชือ่ดัง

กลางหุบเขาคอเคซัส ซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่
ระดับความสูงจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีทีม่หีมิะตกหนกั จนไม่สามารถเดนิทางได ้
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) จากนัน้น าท่านเดนิทาง

ไปยังเมอืงกูดาอูร ี(Gudauri) 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MARCO POLO หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่6 
กอรี – พิพิธภณัฑ์ของท่านสตาลิน – อพัลิสต์ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย ์

ประวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกอร ี(Gori) ซึง่อยู่ทางดา้นทศิตะวันตกของเมืองมสิเคตา้ เมอืงน้ีเป็น

เมอืงบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต 
ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถงึ 1950 และมีชือ่เสยีงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งน้ี 
น าท่านชม พพิธิภณัฑข์องท่านสตาลนิ (Musuem of Stalin) ซึง่เป็นสถานทีร่วบรวมเรือ่งราว และ

สิง่ของเครือ่งใชต่้างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตัวอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภัณฑส์ตาลนิ 
มกีารจัดแสดงชวีประวัตขิองสตาลนิตัง้แต่เกดิจนกระทั่งเสยีชวีติ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยังเมืองอพั
ลสิตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมืองถ ้าเก่าแกข่องจอร์เจยี มีการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบน้ีกันมา

นานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอนิเดียไปยังทะเลด าและต่อไปถงึ
ทางตะวันตก ปัจจุบันสถานทีแห่งน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่ง
สว่นกลางจะเป็นบรเิวณทีใ่หม่ทีส่ดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็น

ทีอ่ยู่อาศัย ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถ์เกา่แกข่อง
ชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 ใหท้่านอสิระชมหมู่บา้นทีส่รา้งขึน้จากถ ้าน้ีตามอัธยาศัย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย จากนั้นน าท่านชมวหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli Cathedral) หรอืหมายถงึเสาทีม่ชีวีติ(The 
Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งน้ีถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิส์ทิธิ์
ที่สุดของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชือ่ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศ อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และ
ใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณที่
มขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมภีาพเขียนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนัน้น าท่านเดนิทาง
สู่อนุสาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) ซึง่มีลักษณะเป็นแท่งหนิสดี า

ขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สรา้งขึ้นโดย ซุราป 
สถาปนกิชือ่ดังกอ่สรา้งเมือ่ปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะ
แบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนน่ันคอื สว่นล่างสดุเกีย่วกับพระคัมภรี์ของศาสนาครสิต ์สว่นกลางเกีย่วกับ

เรือ่งของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอร์เจยี และส่วนบนเกีย่วกับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆของประเทศ ท่าน
สามารถชมววิเมอืงจากมุมสงูไดจ้ากสถานทีแ่ห่งน้ีจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงทบลิซิ ี 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MOXI BY MARRIOTT หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่7 
วหิารซโีอน ี– วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิี – เมอืงเก่าทบลิซิี - ขึน้กระเช้าชมป้อมนารกิาลา – 
โรงอาบน า้โบราณ – ชอ้ปป้ิงหา้ง East Point - สนามบนิ – ดูไบ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านไปชมวหิารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึง่เป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที่ถูก
สรา้งขึน้ในเมืองน้ี ชือ่ของโบสถ์ไดน้ ามาจากดนิแดนอันศักดิส์ทิธิ ์คอื ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่
แห่งน้ีก็ไดม้ีช่ ือ่เป็น ซโิอนแีห่ง ทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6-7 และต่อมาก็

ไดถู้กท าลายลงโดยผูท้ี่บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ดว้ยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ไดเ้ห็น
อยู่ในปัจจุบันน้ีและไดม้ีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 หลังจากนั้นน าท่านชมวหิารศกัดิส์ทิธิ์
ของทบลิซิ ี(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ทีเ่รียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของครสิตจักร

ออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิ ีสรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 และปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีสุ่ด อันดับ
ที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก หลังจากนั้นน าท่านเที่ยวชมเมอืงเกา่ทบลิซิ ี(Old town) น าท่าน
ขึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา(Narikala Fortress) ซึง่เป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่
บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยทีต่่างผลัดกันเขา้มา

รุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับไดต่้อเติมป้อมในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อใหใ้หม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little 
Fortress) นักประวัตศิาสตร์ยกย่องว่าป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแห่งหนึง่บนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกร่ง

และตไีดย้ากที่สุด จากนั้นน าท่านชมโรงอาบน า้โบราณ หรอื อะบานู อุบาน ิ(Abanotubani) เป็น
สถานที่สาหรับแช่น ้าพุรอ้นที่มแีร่ถามะถัน ตามต านานเล่าขานว่าในสมัยพระเจา้วัคตังที่ 1 กอร์กัซลี่นก
เหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดังกล่าว จงึท าใหค้น้พบบ่อน ้าพุรอ้นแห่งน้ีขึน้ ลักษณะคลา้ย

โรงอาบน ้าเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุ่ นผสมรวมกับการอาบน ้าแบบตุรกี น าท่านชมหมู่โรง
อาบน า้ทีม่กีารสรา้งและใหบ้รกิารตัง้แต่ยุคกลางจนถงึปัจจุบันทีม่รีูปแบบตัวอาคารทีห่ลากหลาย จากนัน้
น าท่านเดนิทางไปยังหา้ง East Point ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง 

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, 
CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW 
YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอืน่ๆอกีมากมาย 

 น าเดนิทางสู ่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ  
 16.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงดูไบ เทีย่วบนิที ่FZ 0712 
20.15 น. ถงึกรุงดูไบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

22.35 น. ออกเดนิทางต่อสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK 374 

วนัที ่8 กรุงเทพฯ 
07.35 น.  ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร  Amazing View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 
อารเ์มเนยี จอรเ์จยี โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เอมเิรสต ์(EK) 

ก าหนดการ

เดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 
ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 
ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

06-13 ธ.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.- 6,900.- 

18 – 25 ก.พ. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.- 6,900.- 

19 - 26 ม.ีค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้

เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิ

ยืน่วีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิ

การจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ
3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านที่ตอ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อ

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบ

หมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่น
การจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค

ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่าน
และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1  ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์  
9. ค่าธรรมเนียมวซีา่อารเ์มเนีย 

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญ

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

5. ค่าทปิพนักงานขับรถ และไกดท์อ้งถิน่  (30 USD) 
6. ค่าทปิมัคคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (24 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะ
ชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่าน

ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใช ้

เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณา
อนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
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4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับ

แลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีม

หนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับ
ตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนั้นๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 
การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะ

ดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีก

เก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน
เป็นอย่างนอ้ย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรง

ตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 
ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับ

ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อ
ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของท่าน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย

ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ 
เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์

หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยื่น
วซีา่ / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณี
ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน
ค่าทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่

ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 
เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มี
ขนาดกะทัดรัตและไม่มอ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่
ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

1. ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน (ไมใ่ช่ถา่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายุ

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึ

ประเทศไทย  

2. รูปถา่ย รูปส ีขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 รูปพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ (ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน)  

             -  กรุณากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส 

(กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบูิรณ์   

3.1.  หากเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็น

อะไรกันกับเด็ก) จากอ าเภอตน้สังกัด (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของ

บดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

 

3.2. หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดย

มารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  

           รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่าง

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา(อารม์เีนยี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

การยืน่วซ่ีา ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา 
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****หมายเหตุ : ทาง สถานทูต Armenia อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บั   การพจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแต่ละ

ทา่น  การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัราค่าธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ  

หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมใน

การยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวซีา่**** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าประเทศอารเ์มเนยี 

 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลตอ่การพจิารณา

วซีา่ของท่าน) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 

[ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

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

2. นามสกลุตอนเกดิ 

[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว 

[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

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

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

7. สัญชาตปัิจจุบัน ...............................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 
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9. สถานภาพ    โสด      แตง่งาน              แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า            แยกกันอยู่        หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ทีอ่ยู่ / อเีมลข์องผูข้อ 

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

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

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

11. อาชพีปัจจุบัน

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

. 

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรุณากรอก

ชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบันศกึษา 

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

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

  

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทั

ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอย

บรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 


