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Amazing View of the Caucasus Mountains  
อารเ์มเนยี – จอรเ์จยี  8 DAYS 5 NIGHTS 

 

เดนิทาง กมุภาพนัธ ์– มถินุายน 63  

ราคาแนะน าเร ิม่ตน้เพยีง 48,900.- 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรงุเทพฯ 

วันที ่2. ดไูบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จัตรัุสกลางเมอืงเยเรวาน 

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

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

วันที ่5. วหิารจวาร–ี ป้อมอนันานูร ี- อนุสรณ์สถานรัสเซยี-จอรเ์จยี – คาซเบกี ้– กดูาอรู ี

วันที ่6. กอร ี– พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ – อพัลสิตช์เิคห ์– วหิารสเวตสิโคเวล ี- อนุสาวรยีป์ระวัตศิาสตรจ์อรเ์จยี 

วันที ่7. วหิารซโีอน ี– วหิารศักดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ี– เมอืงเกา่ทบลิซิ ี- ขึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา – โรงอาบน ้าโบราณ – ช ้

อปป้ิงหา้ง East Point – สนามบนิ – ดไูบ 

วันที ่8. กรงุเทพฯ 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ   

22.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรสต ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

***คณะเดนิทางวนัที ่06-13 ธ.ค. 62 พรอ้มกนัเวลา 23.30 น.*** 

วนัที ่2 ดไูบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จตัรุสักลางเมอืงเยเรวาน  

01.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

**คณะออกเดนิทางวนัที ่16 – 23 ม.ิย. 63 ออกเดนิทางเวลา 01.35 น. ** 

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงเยเรวาน โดยสายการบนิ Fly Dubai เทีย่วบนิที ่FZ 0717 

11.10 น. ถงึสนามบนิกรงุเยเรวาน (Yerevan) ประเทศอารเ์มเนยี (Armenia) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศ

ไทย 3 ชัว่โมง)  น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

         บา่ย จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเยเรวาน น าทา่นชมเดอะคาสเคด (The Cascade) จากดา้นนอก ซึง่

เป็นสิง่กอ่สรา้งทีใ่หญท่ีส่ดุของเยเรวาน มลีักษณะเป็นแบบขัน้บนัไดลดหลั่นกนัลงมามคีวามสงูประมาณ 

500 เมตร และมกีารปลอ่ยน ้าลงมาเพือ่ใหเ้ป็นน ้าตกลงเป็นสายจากใจกลางทีอ่ยูด่า้นบน ซึง่

สถาปัตยกรรมสิง่กอ่สรา้งนีถ้กูสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ชยัชนะของโซเวยีตรัสเซยี จากนัน้น าทา่นผา่น

ชมโรงละครแหง่ชาตอิารเ์มเนยี ซึง่เป็นโรงละครไวส้ าหรับแสดงโอเปรา่และบลัเลต่ไ์ดรั้บการตัง้ชือ่ตาม 

Alexander Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตัวอยา่งเป็นทางการเมือ่วันที ่20 มกราคม ค.ศ. 1933 

โดยมกีารแสดงโอเปรา่ Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปรา่ไดรั้บการออกแบบ

โดยสถาปนกิชาวอารเ์มเนยี จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัจตัรุสักลางเมอืงเยเรวาน (Republic 

Square) เป็นจตรัุสกลางเมอืงเยเรวาน บรเิวณตรงกลางจะมสีระน ้าพขุนาดใหญ ่และบรเิวณรอบๆมี

รา้นคา้ตา่งๆมากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3 วหิารเกกฮารด์ – วหิารการน์ ี– เมอืงคอรว์ริาพ – วหิารคอรว์ริาพ – เยเรวาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ วหิารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) เป็นวหิารทีส่รา้งอยู่กลางเทอืกเขา 

ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 วหิารนี้มสีว่นทีส่รา้งโดยการตัดหนิเขา้ไปในภเูขา โดยสว่นของหอ้งโถง

ของตัวโบสถม์กีารตัดหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลักสวยงาม ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามของอารเ์มเนยี และ

ไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World heritage site เมือ่ปี ค.ศ. 2000 จากนัน้น าท่านไป

เทีย่วชม หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ทีม่คีวามสวยงามของ หนา้ผาทีส่งูชนั มแีมน่ ้าอาซดัไหลผ่าน

ท าใหเ้กดิบรรยากาศทีส่วยงดงาม จากนัน้น าทา่นชมวหิารการน์ ี(Garni Temple) เป็นวหิารแบบกรกี 

แตล่วดลายอาคารเป็นศลิปะแบบอารเ์มเนยี มอีายกุวา่ 1,700 ปี บรเิวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของ

กษัตรยิอ์ารเ์มเนยี วหิารนีเ้คยถกูท าลายดว้ยแผ่นดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1679 แต่ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซม

ประกอบใหมใ่นสมยัสหภาพโซเวยีตเมือ่ปี ค.ศ.1974 จงึท าใหส้มบรูณ์อยา่งทีเ่ห็น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงคอรว์ริาพ (Khor Virap) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นใตข้องกรุงเยเรวาน เป็น

เมอืงที่มคีวามส าคัญและมชีือ่เสียงของชาวอาร์เมเนีย ผูท้ี่อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกที่จะตอ้ง

เดนิทางมาท าพธิจีารกิแสวงบญุทีแ่หง่นี ้เพราะตามหลักฐานทางประวัตศิาสตรไ์ดม้กีารบันทกึเหตุการณ์

ในยคุโบราณวา่ กษัตรยิท์ริเิดท ของพากนัอารเ์มเนยีนไดจั้บนักบญุเกกอรี ่ขงัคกุไวใ้นถ ้า ผูซ้ ึง่ไดท้ าการ

เผยแผแ่ละใหค้วามกระจา่งในเรือ่งของศาสนา และยงัเป็นพระสังฆราชองคแ์รกของชาวอารเ์มเนีย และ

ต่อมาสถานที่แห่งนี้เป็นที่รูจ้ักกันก็ คือ คอร์วริาพ น าท่านไปชมวหิารคอรว์ริาพ (Khor Virap 

Monastery) เป็นโบราณสถานทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ในอารเ์มเนีย เคยเป็นสถานทีจ่อง

จ านักบญุเกรกอรนีานถงึ 13 ปีในคกุใตด้นิทีแ่ทบจะมดืมดิ วหิารคอรว์ริาพจงึกลายเป็นสถานทีแ่สวงบญุ

ส าหรับครสิตศ์าสนกิชนจากทั่วสารทศิ จากวหิารนี้ท่านจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สงู 5,137 เมตร ใน

เขตตรุกไีดอ้ยา่งชดัเจน 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN หรอืเทยีบเทา่  

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยังเมอืงเซวาน (Sevan) ซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลสาบเซวาน (Lake of 

Sevan) ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืในประเทศอารเ์มเนยีและคอเคซสั ทะเลสาบแหง่นีเ้ป็นหนึง่ในทะเลสาบ

น ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย เชน่ แมน่ ้าแมน่ ้าฮราซดาน 

และแม่น ้ามาสรคิ ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตัวเมอืงและทะเลสาบเซวานทีเ่ต็มไปดว้ยสถานที่

พักผ่อนรสีอรท์ของนักท่องเทีย่วตัวเมอืงนี้ตัง้อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 1900 เมตร และตัง้อยู่

หา่งจากเมอืงหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมอืงนีถ้กูสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1842 ซึง่เป็นหมูบ่า้นพักอาศัย

ของชาวรัสเซยีทีม่ชี ือ่ว่าเยเลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถงึปี ค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลีย่นชือ่เป็น เซ

วาน น าท่านไปชมอารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกว่าเซวานาแว๊งค ์

(Sevanavank) ซึง่ค าวา่ แว๊งค ์เป็นภาษาอารเ์มเนยี มคีวามหมายวา่ โบสถว์หิาร สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่

บรเิวณแหลมทีอ่ยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเลสาบเซวานถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.874 โดย 

เจา้หญงิมาเรียม ซึง่อยู่ในช่วงของการต่อสูก้ับพวกอาหรับทีป่กครองดนิแดนแห่งนี้ น าท่านล่องเรอื

ทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าจดืทีม่คีวามใหญ่ มแีมน่ ้าทีเ่กดิ

จากภเูขาไดไ้หลลงมาทัง้หมดม ี28 สาย (การลอ่งเรอืน ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศเอือ้อ านวย และ

สะดวกตอ่การลอ่งเรอื ณ วนัดงักลา่ว ในกรณีทีม่ไีมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

คนืเงนิ 2.5 USD ตอ่ทา่น) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบากราทาเชน(Bagratashen) ทีเ่ป็นเมอืงชายแดนของอารเ์มเนียซึง่อยูต่ดิ

กบัจอรเ์จยี น าทา่นผา่นดา่นเมอืงซาดาโคลและเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศจอรเ์จยี (ทกุท่านจะตอ้ง

ลงรถ เพือ่มาผ่านด่านตรวจเอกสารขาออกจากประเทศอารเ์มเนีย) จากนัน้ตอ้งมาผ่านด่านการตรวจ

เอกสารคนเขา้เมอืงของจอรเ์จยี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) น าท่านชมทัศนียภาพ

บรรยากาศของเมืองทบิล ิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความส าคัญของ

ประวัตศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม เมอืงหลวงทบลิซิ ีเป็นเมอืงหลวงและ

เมอืงใหญท่ีส่ดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้ครูา (Kura) หรอืเรยีกวา่ แมน่ า้มติควาร ี(Mtkvari) 

ในภาษาทอ้งถิน่ เมอืงทบลิซิ ีมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. เมอืงนี้ถูกสรา้งโดย วาคตงั กอรก์าซาล ี

(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่ไอบเีรยี ไดก้อ่ตัง้เมอืงนีข้ ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่4 เมอืงท

บลิซี ีเป็นศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคม และวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตร ์เมอืง

นีอ้ยูใ่นสว่นของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมบีทบาทส าคัญในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ 

เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตัดระหว่างทวปีเอเชยีกับยโุรป น าท่านชม 

โบสถเ์มเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่
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บรเิวณรมิหนา้ผาทีเ่บือ้งลา่งเป็นแมน่ ้ามติคาวาร ีในอดตีถกูใชเ้ป็นป้อมปราการ และทีพ่ านักของกษัตรยิ ์

ในบรเิวณเดยีวกนั จากนัน้น าทกุทา่นชมสะพานแหง่สนัตภิาพ (The Bridge of Peace) เป็นอกีหนึง่

งานสถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงทบลิซิ ีออกแบบโดย สถาปนกิชาวอติาเลี่ยนชือ่ Michele De 

Lucchi โดยสะพานมคีวามยาวประมาณ 150 เมตร มลีักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็น

ทางการเมือ่วันที ่6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบและสรา้งทีอ่ติาล ีและน าเขา้มาโดย

รถบรรทุก 200 คัน เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมอืงทบลิซิ ีทีต่ัง้นัน้อยู่บนแม่น ้า Mtkvari River สามารถ

มองเห็นไดห้ลายมมุจากในเมอืง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MOXI BY MARRIOTT หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5 วหิารจวาร–ี ป้อมอนันานรู ี- อนสุรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี – คาซเบกี ้– กดูาอรู ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ซึง่เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จยีสมัย

อาณาจักรไอบเีรีย (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอร์เจยีในชว่ง 500 ปีก่อน

ครสิตกาลตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืหา่งจากกรงุทบลิซิ ีประมาณ 20 กม. เมอืงนีถ้อืไดว้า่เป็นเมอืงที่

มคีวามเกา่แกท่างประวัตศิาสตรแ์หง่หนึง่ของประเทศ และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1994 น าทา่นชมวหิารจวาร ี(Jvari Monastery) หรอืโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอันศักดิส์ทิธิข์องศาสนา

ครสิตน์กิายออโธด๊อก สรา้งขึน้เมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยีสักการะนับถอืวหิารแห่งนี้เป็นอยา่ง

มาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ ่โบสถน์ีต้ัง้อยูบ่นภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายมาบรรจบกันคอืแมน่ ้า

มคิวาร ี(Mtkvari river) และแมน่ ้าอรักว ี(Aragvi river)  น าท่านออกเดนิทางไปยังเมอืงกูดาอูร ี

(Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงทีส่ าคัญของจอรเ์จยีทีม่ชี ือ่วา่ Georgian Military Highway หรอื

เสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายส าคัญทีสุ่ดทีถู่กสรา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีอยู่

ภายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวยีต เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทอืกเขาคอเคซสัจากรัสเซยี

มายังทีภู่มภิาคนี้ ถนนแห่งประวัตศิาสตรน์ี้เป็นเสน้ทางทีจ่ะน าท่านขึน้สูเ่ทอืกเขาคอเคซัส (Caucasus 
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Mountain) เป็นเทอืกเขาทีต่ัง้อยูร่ะหว่างทวปียโุรป และเอเชยี ประกอบดว้ย 2 สว่น คอืเทอืกเขาคอเค

ซสัใหญ่ และเทอืกเขาคอเคซสันอ้ย ทีม่คีวามยาวประมาณ 1,100 กม. ทีเ่ป็นเสน้กัน้ระหว่างพรมแดน

รัสเซยีกับจอรเ์จยี ระหว่างทางน าท่านชมป้อมอนันานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก ่มี

ก าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรักว ีถูกสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที1่6-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 

หลังที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอร์จิน้ ภายในยังมหีอคอยทรงสีเ่หลี่ยมใหญ่ที่ตัง้

ตระหงา่น ท าใหเ้ห็นทัศนยีภ์าพทวิทัศนอ์นัสวยงามดา้นลา่งจากมมุสงูของป้อมปราการนี้ รวมถงึอา่งเก็บ

น ้าชนิวาร ี(Zhinvali Reservoir) และยังมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีส่ าคัญส าหรับน าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ต่อไปยัง

เมอืงหลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า ซึง่ท าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไว ้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงกดูาอู

ร ีซ ึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสั มคีวามสงู

จากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพั่กผ่อนเล่นสกใีนชว่งเดอืนธันวาคม

ถงึเดอืนเมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทวิทัศนอ์นัสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านชมอนุสรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี (Memorial of Friendship) หรอือกีชือ่หนึง่คือ 

Russia–Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่

เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถงึความสัมพันธอ์ันดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี โครงสรา้งทัง้หมด

ท ามาจากหนิและคอนกรตี ภายในมกีารวาดภาพประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยีไว ้

อยา่งสวยงาม ใหท้่านไดอ้สิระถ่ายรูปบรรยากาศและทวิทัศน์อันสวยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไป

ยังเมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรอืปัจจุบันเรยีกว่า เมอืงสเตปันสมนิดา(Stepansminda) ชือ่นี้เพิง่

เปลี่ยนเมือ่ปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชือ่ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและก่อสรา้ง

สถานทีส่ าหรับจ าศลีภาวนาขึน้ เมอืงนี้อยูห่่างจากเมอืงหลวงทบลิซิ ีประมาณ 157 กโิลเมตร เป็นเมอืง

เล็กๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเทอรก์ี ้ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่

ส าคัญของประเทศจอรเ์จยี มภีมูทิัศน์ทีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบกีอ้กี

ดว้ย จากนัน้น าทา่นขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพือ่เขา้สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซสั(Caucasus) น า

ทา่นชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรอืเรยีกวา่โบสถส์มนิดา ซา
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เมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 เป็นโบสถช์ือ่ดัง

กลางหบุเขาคอเคซสั ซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญหนึง่ของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาคาซเบกี ้ที่

ระดับความสูงจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีทีม่หีมิะตกหนกั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) จากนัน้น าท่านเดนิทาง

ไปยงัเมอืงกดูาอรู ี(Gudauri) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MARCO POLO หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่6 
กอรี – พิพิธภณัฑ์ของท่านสตาลิน – อพัลิสต์ชิเคห์ – ว ิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย ์

ประวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกอร ี(Gori) ซึง่อยูท่างดา้นทศิตะวันตกของเมอืงมสิเคตา้ เมอืงนี้เป็น

เมอืงบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต 

ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีงเรือ่งความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอรแีห่งนี ้

น าทา่นชม พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ (Musuem of Stalin) ซึง่เป็นสถานทีร่วบรวมเรือ่งราว และ

สิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตัวอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภณัฑส์ตาลนิ 

มกีารจัดแสดงชวีประวัตขิองสตาลนิตัง้แต่เกดิจนกระทั่งเสยีชวีติ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงอพั

ลสิตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี มกีารตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กันมา

นานแลว้กว่า 3000 ปีกอ่น ในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอนิเดยีไปยังทะเลด าและต่อไปถงึ

ทางตะวันตก ปัจจุบันสถานทีแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต ้ซึง่

สว่นกลางจะเป็นบรเิวณทีใ่หมท่ีส่ดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็น

ทีอ่ยูอ่าศัย ถ ้าสว่นมากจะไมม่กีารตกแตง่ภายในใดๆ และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถเ์กา่แกข่อง

ชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9 ใหท้า่นอสิระชมหมูบ่า้นทีส่รา้งขึน้จากถ ้านีต้ามอธัยาศัย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชมวหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli Cathedral) หรอืหมายถงึเสาทีม่ชีวีติ(The 

Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที ่11 โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักดิส์ทิธิ์

ทีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze  มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนาครสิต ์และ

ใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณที่

มขีนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ยา่งงดงาม จากนัน้น าท่านเดนิทาง

สูอ่นุสาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จยี (The Chronicle of Georgia) ซึง่มลีักษณะเป็นแท่งหนิสดี า

ขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถงึเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สรา้งขึน้โดย ซุราป 

สถาปนกิชือ่ดังกอ่สรา้งเมือ่ปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร แต่ละเสาจะ

แบง่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่นน่ันคอื สว่นล่างสดุเกีย่วกับพระคัมภรีข์องศาสนาครสิต ์สว่นกลางเกีย่วกับ
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เรือ่งของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จยี และสว่นบนเกีย่วกับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆของประเทศ ท่าน

สามารถชมววิเมอืงจากมมุสงูไดจ้ากสถานทีแ่หง่นีจ้ากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงทบลิซิ ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MOXI BY MARRIOTT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 
วหิารซโีอน ี– วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ี– เมอืงเกา่ทบลิซิ ี- ข ึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา – 

โรงอาบน า้โบราณ – ชอ้ปป้ิงหา้ง East Point - สนามบนิ – ดไูบ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านไปชมวหิารซโีอน ี(Sioni Cathedral) ซึง่เป็นโบสถห์ลังใหญ่ของนกิาย ออรโ์ธด๊อกทีถู่ก

สรา้งขึน้ในเมอืงนี ้ชือ่ของโบสถไ์ดน้ ามาจากดนิแดนอนัศักดิส์ทิธิ ์คอื ภเูขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่

แหง่นีก้็ไดม้ีช่ ือ่เป็น ซโิอนแีหง่ ทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6-7 และต่อมาก็

ไดถ้กูท าลายลงโดยผูท้ีบ่กุรุกแต่ก็ไดม้กีารสรา้งขึน้ใหมห่ลายครัง้ดว้ยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถท์ีไ่ดเ้ห็น

อยู่ในปัจจุบันนี้และไดม้กีารบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 หลังจากนัน้น าท่านชมวหิารศกัดิส์ทิธิ์

ของทบลิซิ ี(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ทีเ่รยีกกนัว่า Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักร

ออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยูใ่นทบลิซิ ีสรา้งขึน้ระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อันดับ

ที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก หลังจากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงเกา่ทบลิซิ ี(Old town) น าท่าน

ขึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา(Narikala Fortress) ซึง่เป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ ่ตัง้อยู่

บนเนนิเขา สรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยคุหลายสมัยทีต่่างผลัดกันเขา้มา

รุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับไดต้่อเตมิป้อมในช่วง

ครสิตศ์ตวรรษที ่7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชือ่ใหใ้หม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมนอ้ย (Little 

Fortress) นักประวัตศิาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแห่งหนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่ง

และตไีดย้ากทีส่ดุ จากนัน้น าท่านชมโรงอาบน า้โบราณ หรอื อะบานู อุบาน ิ(Abanotubani) เป็น

สถานทีส่าหรับแชน่ ้าพุรอ้นทีม่แีร่ถามะถัน ตามต านานเล่าขานว่าในสมัยพระเจา้วัคตังที ่1 กอรก์ัซลีน่ก
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เหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดังกล่าว จงึท าใหค้น้พบบอ่น ้าพุรอ้นแห่งนี้ข ึน้ ลักษณะคลา้ย

โรงอาบน ้าเหมอืนกับการออนเซ็นของชาวญีปุ่่ นผสมรวมกับการอาบน ้าแบบตุรก ี น าท่านชมหมูโ่รง

อาบน า้ทีม่กีารสรา้งและใหบ้รกิารตัง้แตย่คุกลางจนถงึปัจจบุนัทีม่รีปูแบบตัวอาคารทีห่ลากหลาย จากนัน้

น าทา่นเดนิทางไปยงัหา้ง East Point ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่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 เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  

 15.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุดไูบ โดยสายการบนิ Fly Dubai เทีย่วบนิที ่FZ 0712 

18.45 น. ถงึกรงุดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 

22.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK 374 

วนัที ่8 กรงุเทพฯ 

07.35 น.  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ 

** คณะออกเดนิทางวนัที ่16-22 ม.ิย. เดนิทางถงึเวลา 08.00 น.** 

  

ราคาแนะน าเร ิม่ตน้เพยีง   

Amazing View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 

อารเ์มเนยี จอรเ์จยี โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เอมเิรสต ์(EK) 

ก าหนดการ

เดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

18 – 25 ก.พ. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 27,600.- 6,900.- 

19 - 26 ม.ีค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 27,600.- 6,900.- 

28 เม.ย. – 05 

พ.ค. 63 
49,900.- 49,900.- 49,900.- 27,600.- 7,900.- 

16 – 23 ม.ิย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 26,600.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
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2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ธรรมเนยีมวซีา่อารเ์มเนยี 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
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3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (30 USD) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 USD) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวีซา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่

สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
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3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ย 1,000บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 11,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 21,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอื

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกันและ

บางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่

มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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1. ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน (ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายุ

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึ

ประเทศไทย  

2. รปูถา่ย รปูส ีขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 รปูพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ (ถา่ยไมเ่กนิ 

6 เดอืน)  

             -  กรณุากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส 

(กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  หากเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก) จากอ าเภอตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

 

3.2. หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

3.3. หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 

รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้

จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และ

คณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย 

****หมายเหต ุ: ทาง สถานทูต Armenia อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยู่

กบั   การพจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น  การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทาง

สถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวย

ความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดน

ปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทางสถานทูตไม่คนือตัราค่าธรรมเนยีมในการยืน่วซี่า และมสีทิธิไ์ม่แจง้

สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่**** 

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อารม์เีนยี) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอารเ์มเนยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

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

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

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

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

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ    ชาย  หญงิ 

9. สถานภาพ  โสด  แตง่งาน  แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

 หยา่  แยกกนัอยู ่  หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

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

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

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

11. อาชพีปัจจบุนั....................................................................................................... 

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

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

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

 

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็น

เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (ตนัน้ๆของสถานฑชู าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 มเนยีมบตัรเครดติบรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรร ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ขทีส่ายการบนิก าหนดตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไ ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


