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Ultimate View of the Caucasus Mountains 

 จอรเ์จยี - อารเ์มเนีย  8 DAYS 5 NIGHTS 

 เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 54,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. โดฮา – ทบิลซิิ – เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน า้โบราณ – วิหารซีโอนี 

วนัที่ 3. มิสเคตา้ – วิหารจวาร ี– ป้อมอนันานรู ี–  กดูาอูร ี - คาซเบกี ้– นั่งรถ 4WD  - โบสถเ์กอรเ์กตี ้– พกัโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส 

วนัที่ 4. คาซเบกี ้ - กอร ี– พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลนิ – อพัลสิตช์ิเคห ์–  วิหารสเวติสโคเวล ี– ทบิลซิี่ 
วนัที่ 5. ทบิลซิี – โบสถเ์มเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮกัหพ์าท - เยเรวาน 

วนัที่ 6. วิหารเกกฮารด์ – วิหารการน์ี – วิหารคอรว์ิราพ - เยเรวาน 

วนัที่ 7. เซวาน – อารามเซวาน – ลอ่งเรอืทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - Republic Square – สนามบิน 

วนัที่ 8. เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
23.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบินการต์า้แอร์
เวย ์โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

วันที ่2 
โดฮา – ทบิลิซิ – เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้าโบราณ – 
วหิารซีโอนี 

02.10 น. ออกเดินทางสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบิน การต์้าแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 837 

***คณะเดนิทางตั้งแต่วันที ่01 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 01.20 น. และเดนิทางถงึสนามบนิโดฮาเวลา 05.25 น.*** 

05.30 น. เดินทางถงึสนามบินโดฮา ประเทศการต์้า รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ  

07.15 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองทบิลิซิ ประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบิน การต์้าแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR 355  

***คณะเดนิทางตั้งแต่วันที ่1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป เดนิทางถงึสนามบนิเมืองทบลิซิิ เวลา 11.40 น.*** 

11.30 น. เดินทางถงึเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น  าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนั้น เป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ที่สดุของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรอืเรยีกว่า แม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลิ
ซิ มีเนื ้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมืองนี ้ถูกสรา้งโดย วาคตัง จอร์กาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก่้อตั้งเมืองนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็น
ศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเ์มืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของ
เสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทส  าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรียบทาง
ยทุธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็นจดุตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวียโุรป 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึน้กระเชา้ชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อม
ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่
ต่างผลดักันเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศอ์ุมัยยัดของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วง
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คริสต์ศตวรรษที่  7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นัก
ประวติัศาสตรย์กย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สดุ จากนั้นน  า
ท่านชมโรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ) (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรบัแช่น  า้พุรอ้นที่มีแร่ถามะถัน ตาม
ต านานเลา่ขานว่าในสมยัพระเจา้วคัตงัที่ 1 กอรก์ซัลี่นกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงท  าใหค้น้พบ
บ่อน า้พรุอ้นแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน า้เหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกับการอาบน า้แบบตุรกี น า
ท่านชมหมู่โรงอาบน ้าที่มีการสรา้งและใหบ้ริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย 
จากนัน้น  าท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย ออรโ์ธด๊อกที่ถูกสรา้งขึน้ในเมืองนี ้
ชื่อของโบสถไ์ดน้  ามาจากดินแดนอนัศกัด์ิสทิธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเลม็สถานที่แห่งนีก็้ไดม้ี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิ
ซี (Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท  าลายลงโดยผูท้ี่บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึน้ใหม่
หลายครัง้ดว้ยกนั จนกระทั่งเป็นโบสถท์ี่ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจบุนันีแ้ละไดม้ีการบรูณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA ENCORE TBILISI หรอืเทียบเท่า  

วันที ่3 
มสิเคต้า – วหิารจวารี – ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี ้– น่ังรถ 4WD  - 
โบสถเ์กอรเ์กตี ้– พักโรงแรมในเทอืกเขาคอเคซัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่าง
จากกรุงทบิลซิี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตรแ์ห่งหนึ่งของประเทศ และ
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น  าท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขน
อนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสตน์ิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือวิหารแห่งนีเ้ป็น
อย่างมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถน์ีต้ั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น  า้สองสายมาบรรจบกันคือแม่น  า้มิ ควาร ี
(Mtkvari river) และแม่น  า้อรกัวี (Aragvi river) น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทาง
หลวงที่ส  าคัญของจอรเ์จียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway หรือเสน้ทางส  าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็น
ถนนสายส  าคญัที่สดุที่ถกูสรา้งขึน้ในสมยัที่จอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัใน
การขา้มเทือกเขาคอเคซัสจากรสัเซียมายังที่ภูมิภาคนี ้ถนนแห่งประวัติศาสตรน์ี ้เป็นเสน้ทางที่จะน าท่านขึน้สู่เทือกเขา
คอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขา
คอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสนอ้ย ที่มีความยาวประมาณ 1 ,100 กม. ที่เป็นเสน้กั้นระหว่างพรมแดนรสัเซียกับ
จอรเ์จีย ระหว่างทางน าท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีก  าแพงลอ้มรอบตั้งอยู่ริม
แม่น  า้อรกัวี ถกูสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัที่ตั้งอยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็นโบสถข์อง
ชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน ท  าใหเ้ห็นทัศนียภ์าพทิวทัศนอ์ันสวยงามดา้นล่างจาก
มมุสงูของป้อมปราการนี ้รวมถงึอ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ส  าคัญส  าหรบัน  า
น  า้ที่เก็บไวส้ง่ต่อไปยงัเมืองหลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า ซึ่งท  าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน  า้ไวด่ื้มไว ้น  าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกู
ดาอูรี ซึ่งเป็นเมืองส  าหรับสกีรีสอรท์ที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทื อกเขาคอเคซัส มีความสูงจาก
ระดบัน  า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่ง
จะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทิวทศันอ์นัสวยงาม  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) หรอืปัจจบุนัเรยีกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ชื่อ

นีเ้พิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออรโ์ธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศัยและก่อสรา้งสถานที่ส  าหรบัจ า
ศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น  า้เทอรกี์ ้ถือ
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่ส  าคัญของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทัศนท์ี่สวยงาม
โดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกดว้ย จากนั้นน  าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ้) เพื่อเขา้สู่ใจ
กลางหบุเขาคอเคซสั(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่า
โบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถช์ื่อดัง
กลางหบุเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์  าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดับความสงูจาก
น ้าทะเล 2 ,170 เมตร ( ***ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พัก PORTA CAUCASIA หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมท่ีพักอยู่ในเมืองคาซเบกี ้

(Kazbegi) ซ่ึงตั้งอยู่ในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) มีโรงแรมท่ีดี และ เพียงพอรับได้ทั้งคณะ อยู่เพียง 2 
โรงแรมเท่าน้ัน ในกรณีท่ีโรงแรมเต็ม หรือในกรณีท่ีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางขึน้ไปได้ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ ์ขอย้ายไปพักท่ีเมือง Gudauri แทน *** 
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วันที ่4 
คาซเบกี้ – อนุสรณส์ถานรัสเซีย จอรเ์จีย - กอรี – พิพิธภัณฑข์อง
ท่านสตาลิน – อัพลิสตช์ิเคห ์– วหิารสเวตสิโคเวลี – ทบิลิซ่ี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมอนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อนึงคือ Russia–Georgia Friendship 

Monument เป็นอนุสรณ์สถานที่สรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลักษณ์บ่งบอกถึงความสมัพันธ์อันดีของ
ประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทั้งหมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์
ของประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศนอ์ันสวยงาม 
จากนัน้น  าท่านเดินทางสู ่เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิดของ 
โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 
และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี ้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้ น  าท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน 

(Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใชต่้างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตัวอาคาร
ที่สตาลนิเกิดดว้ย ภายในพิพิธภัณฑส์ตาลนิ มีการจดัแสดงชีวประวติัของสตาลนิตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสยีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตั้งถ่ินฐานใน

ดินแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียไปยังทะเลด าและต่อไป
ถึงทางตะวันตก ปัจจุบันสถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึ่งส่วนกลางจะเป็น
บรเิวณที่ใหม่ที่สดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นที่อยู่อาศัย ถ า้ส่วนมากจะไม่มี
การตกแต่งภายในใดๆ และยงัมีหอ้งต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวคริสต ์ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 9 
ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านที่สรา้งขึ ้นจากถ ้านี ้ตามอัธยาศัย จากนั้นน  าท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli 

Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถแ์ห่งนี ้ถือเป็น
ศนูยก์ลางทางศาสนาที่ศกัด์ิสทิธ์ิที่สดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่ท  าใหช้าวจอรเ์จียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต ์และ
ใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่
ที่สดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนัน้น  าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองทบิลซิี 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA ENCORE TBILISI หรอืเทียบเท่า  

วันที ่5 
ทบิลิซี – โบสถเ์มเคต ี– ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักหพ์าท 
- เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ที่มีความส  าคัญของ

ประวติัศาสตรม์ากมาย และมีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุ
ของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน เมืองทบิลิซี มีเนือ้
ที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถู้กสรา้งโดย วาคตัง กอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งไอบีเรีย 
ไดก่้อตัง้เมืองนีข้ึน้ในครสิตศวรรษที่ 4 เมืองทบิลีซี เป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค
คอเคซสั ในประวติัศาสตร ์เมืองนีอ้ยู่ในสว่นของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการ
ขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป น  าท่านชม 
โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหนา้ผาที่เบือ้ง
ลา่งเป็นแม่น  า้มิตคาวาร ีในอดีตถกูใชเ้ป็นป้อมปราการ และที่พ  านักของกษัตริย ์ในบริเวณเดียวกัน จากนั้นน  าท่านออก
เดินทางไปยังเมืองซาดาโคล(Sadakhlo) ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจอรเ์จีย ซึ่งเป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับ
อารเ์มเนีย น  าท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคลและเดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ที่เป็น
เมืองชายแดนของอารเ์มเนียซึ่งอยู่ติดกบัจอรเ์จีย (ทกุท่านจะตอ้งลงรถ เพื่อมาผ่านด่านตรวจเอกสารขาออกจากจอรเ์จีย 
จากนัน้ตอ้งมาผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองของอารเ์มเนีย) 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่เมืองฮักหพ์าท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บ้านของจังหวัดลอรี่ ที่อยู่ทางด้านเหนือของ

อาร์เมเนีย ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996  ชมอารามฮักห์พาท (Haghpat 

Monastery) เป็นอารามอารเ์มเนียยุคกลาง หรืออารามไบแซนไทน ์ที่มีความซับซอ้นทางศาสนา สรา้งขึน้โดยนักบุญนิ
ชาน ในศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุครุ่งเรืองสงูสดุ และมีรูปแบบอันเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะทอ้งถ่ิน  จากนัน้น  าท่านเดินทางสูก่รุงเยเรวาน หรอืเรยีกว่า เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ
ของประเทศตั้งอยู่ริมแม่น ้าฮรัซดัน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหาร วัฒนธรรม และ
อตุสาหกรรมของประเทศ ที่ตั้งอยู่ในจุดบรรจบของเอเชียและยุโรป ตึกรามบา้นช่องในเยเรวานมีรูปแบบคลา้ยคลงึไป
ทางโซเวียตรสัเซียเป็นสว่นใหญ่ คือจะสรา้งเป็นทรงสี่เหลี่ยมบลอ็กๆทบึๆ เนื่องจากเป็นหนึ่งในสหภาพโซเวียตมาก่อน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรอืเทียบเท่า 

วันที ่6 วหิารเกกฮารด์ – วหิารการนี์ – วหิารคอรว์ริาพ - เยเรวาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) เป็นวิหารที่สรา้งอยู่กลางเทือกเขา ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 
12-13 วิหารนีม้ีส่วนที่สรา้งโดยการตัดหินเขา้ไปในภูเขา โดยส่วนของหอ้งโถงของตัวโบสถม์ีการตัดหินสรา้งเป็นโดม
แกะสลักสวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามของอารเ์มเนีย และไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World 
heritage site เมื่อปี ค.ศ. 2000 จากนั้นน  าท่านไปเที่ยวชม หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หนา้
ผาที่สงูชัน มีแม่น  า้อาซัดไหลผ่านท าใหเ้กิดบรรยากาศที่สวยงดงาม จากนั้นน  าท่านชมวิหารการนี์ (Garni Temple) 
เป็นวิหารแบบกรกี แต่ลวดลายอาคารเป็นศิลปะแบบอารเ์มเนีย มีอายกุว่า 1,700 ปี บริเวณนีเ้คยเป็นพระราชวังฤดูรอ้น
ของกษัตรยิอ์ารเ์มเนีย วิหารนีเ้คยถกูท าลายดว้ยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 แต่ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมประกอบใหม่
ในสมยัสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1974 จงึท าใหส้มบรูณอ์ย่างที่เห็น 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคอรว์ิราพ (Khor Virap) ที่ตัง้อยู่ทางดา้นใตข้องกรุงเยเรวาน เป็นเมืองที่มีความส  าคัญ

และมีชื่อเสียงของชาวอารเ์มเนีย ผูท้ี่อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกที่จะตอ้งเดินทางมาท าพิธีจาริกแสวงบุญที่แห่งนี ้
เพราะตามหลกัฐานทา งประวติัศาสตรไ์ดม้ีการบันทึกเหตุการณใ์นยุคโบราณว่า กษัตริยิทิริเดท ของพากันอารเ์มเนียน
ไดจ้บันกับญุเกกอรี่ ขงัคกุไวใ้นถ า้ ผูซ้ึ่งไดท้  าการเผยแผ่และใหค้วามกระจ่างในเรื่องของศาสนา และยังเป็นพระสงัฆราช
องคแ์รกของชาวอารเ์มเนีย และต่อมาสถานที่แห่งนีเ้ป็นที่รูจ้ักกันก็ คือ คอรว์ิราพ น  าท่านไปชมวิหารคอรว์ิราพ (Khor 

Virap Monastery) เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีช่ือเสยีงที่สดุแห่งหนึ่งในอารเ์มเนีย เคยเป็นสถานที่จองจ านักบุญเก
รกอรนีานถงึ 13 ปีในคกุใตดิ้นที่แทบจะมืดมิด วิหารคอรว์ิราพจงึกลายเป็นสถานที่แสวงบุญส าหรบัคริสตศ์าสนิกชนจาก
ทั่วสารทิศ จากวิหารนีท้่านจะมองเห็นยอดเขาอารารตั สงู 5,137 เมตร ในเขตตรุกีไดอ้ย่างชดัเจน 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรอืเทียบเท่า 

วันที ่7 
เซวาน – อารามเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - 
Republic Square – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน  าท่านออกเดินทางไปยังเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็น

ทะเลสาบน ้าจืดในประเทศอารเ์มเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนี ้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น  า้หลายสาย เช่น แม่น  า้แม่น  า้ฮราซดาน และแม่น  า้มาสริค ให้ท่านได้ชมความ
สวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานที่เต็มไปดว้ยสถานที่พักผ่อนรีสอรท์ของนักท่องเที่ยวตัวเมืองนีต้ั้งอยู่สงูกว่า
ระดบัน  า้ทะเลประมาณ 1900 เมตร และตัง้อยู่ห่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนีถู้กสรา้งขึน้ในปีค.ศ.
1842 ซึ่งเป็นหมู่บา้นพกัอาศยัของชาวรสัเซียที่มีช่ือว่าเยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงไดถู้กเปลี่ยนชื่อ
เป็น เซวาน น าท่านไปชมอารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกว่าเซวานาแว๊งค ์(Sevanavank) ซึ่งค  าว่า 
แว๊งค ์เป็นภาษาอารเ์มเนีย มีความหมายว่า โบสถว์ิหาร สถานที่แห่งนีต้ั้งอยู่บริเวณแหลมที่อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียง
เหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวานถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.874 โดย เจา้หญิงมาเรียม ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสูก้ับพวกอาหรบัที่
ปกครองดินแดนแห่งนี ้น  าท่านล่องเรือทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าจืดที่มี
ความใหญ่ มีแม่น  า้ที่เกิดจากภูเขาไดไ้หลลงมาทัง้หมดมี 28 สาย (การล่องเรือน้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศเอือ้อ านวย 
และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วันดังกล่าว ในกรณีท่ีมีไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ คืนเงิน 
2.5 USD ต่อท่าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น  าท่านเที่ยวชมเมืองเยเรวาน น  าท่านชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากดา้นนอก ซึ่งเป็นสิ่งก่อสรา้งที่

ใหญ่ที่สดุของเยเรวาน มีลกัษณะเป็นแบบขัน้บนัไดลดหลั่นกนัลงมามีความสงูประมาณ 500 เมตร และมีการปลอ่ยน า้
ลงมาเพื่อใหเ้ป็นน า้ตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยู่ดา้นบน ซึ่งสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสรา้งนีถ้กูสรา้งใหเ้ป็นอนสุาวรียแ์ห่ง
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ชยัชนะของโซเวียตรสัเซีย จากนัน้น  าท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติอารเ์มเนีย ซึ่งเป็นโรงละครไวส้  าหรบัแสดงโอเปรา่และ
บลัเลต่ไ์ดร้บัการตัง้ช่ือตาม Alexander Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตวัอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 20 มกราคม ค.ศ. 
1933 โดยมีการแสดงโอเปรา่ Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปร่าไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อารเ์มเนีย จากนัน้น  าท่านเดินทางไปยงัจตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตรุสักลางเมืองเยเรวาน 
บรเิวณตรงกลางจะมีสระน า้พขุนาดใหญ่ และบรเิวณรอบๆมีรา้นคา้ต่างๆมากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระเลอืกซือ้สนิคา้ตาม
อธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วันที ่8 เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ 
03.00 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบิน การต์้าแอร ์เที่ยวบินที่  QR 286 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันท่ี 25 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 02.45 น. และเดินทางถึงสนามบินโดฮา

เวลา 04.45 น.*** 

04.55 น. เดินทางถงึกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง 

08.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบิน การต์้าแอร ์เที่ยวบินที่ QR 832 

***คณะเดินทางวันท่ี 18-25 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 08.15 น. และเดินทางถงึกรุงเทพฯเวลา 19.00 น.*** 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันท่ี 25 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 07.05 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯเวลา 

17.45 น.*** 

19.00 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ   

 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  10  Ultimate View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS BY QR                          [GQ3TBS-QR001] 

 

อัตราค่าบริการ  Ultimate View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 

จอรเ์จีย อารเ์มเนีย โดยสายการบินการต์้า แอรเ์วย ์(QR) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วนัที่ 15-22 ต.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วนัที่ 18-25 ต.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วนัที่ 25 ต.ค.-01 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วนัที่ 08-15 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วนัที่ 22-29 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วนัที่ 06-13 ธ.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วนัท่ี 27 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 33,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบรกิารนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอารเ์มเนีย 
10. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (36 USD) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริ 
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ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมี ปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

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

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

 

1. ส ำเนำสหีนงัสอืเดนิทำงทีช่ดัเจน (ไมใ่ชถ่ำ่ยจำกมอืถอื) และวนัหมดอำยุ

หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัถงึ

ประเทศไทย  

2. รปูถำ่ย รปูส ีขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 รปูพืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ (ถำ่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน)  

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่(อำรม์เีนยี) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซี่ำนบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7 วนัท ำกำร 

กำรยืน่วซี่ำ ทำ่นไมต่อ้งมำแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่ำ 
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             -  กรณุำกรอกชือ่ของบดิำ-มำรดำของผูท้ ีเ่ดนิทำง และชือ่คูส่มรส (กรณีผูห้ญงิที่

แตง่งำนแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทำงอำยุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  หำกเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทำง กบับดิำและมำรดำ (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก) จากอ าเภอ

ตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอื

รับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

 

3.2. หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  

           รำยละเอยีดเอกสำรกำรยืน่ขอวซีำ่ทีไ่ดก้ลำ่วมำนี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่ำง

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำข ึน้จำกประสบกำรณ์และระเบยีบของสถำนทตูฯ ซึง่อำจมกีำร

เปลีย่นแปลงได ้ตำมแตส่ถำนกำรณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคำ้ในแตล่ะรำย 

 

****หมำยเหต ุ: ทำง สถำนทูต Armenia อำจมกีำร ขอรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

จำกทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บั   กำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ที ่และเอกสำร ของแตล่ะ

ทำ่น  กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวก

ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำค่ำธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  

หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซีำ่ ทำงสถำนทตูไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมใน

กำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธ ิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่**** 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่ำประเทศอำรเ์มเนยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณา

วซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 

[ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

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

2. นามสกลุตอนเกดิ 

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

3. ชือ่ตัว 

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

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                 แตง่งาน               แตง่งาน (ไม่

จดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกันอยู ่                          หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพท.์................................................................. 
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11. อาชพีปัจจบุัน

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

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรุณากรอก

ชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบันศกึษา 

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

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

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

หมำยเหต ุ กำรอนมุตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทั

ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอย

บรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

