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Ultimate View of the Caucasus Mountains 

 จอร์เจีย - อาร์เมเนีย8 DAYS 5 NIGHTS 

 เดินทาง ธันวาคม 2562– พฤษภาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง49,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2.โดฮา – ทบิลิซิ – คาซเบกี ้– นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี ้– พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซสั 

วนัที่ 3. คาซเบกี ้– อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – ป้อมอนันานูรี - กอรี – พิพิธภณัฑ์ของท่านสตาลิน – อพัลิสต์ชิเคห์ 

วนัที่ 4.มิสเคต้า – วิหารจวารี – อนุสาวรรีย์ประวติัศาสตร์จอร์เจีย – ทบิลิซี -เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน า้โบราณ – วิหารซีโอนี – วิหาร
สเวติสโคเวลี  
วนัที่ 5. ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักห์พาท - เยเรวาน 
วนัที่ 6.วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – นั่งรถ 4 WD ชมหน้าผา Symphony of Stone - วิหารคอร์วิราพ - เยเรวาน 

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

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

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินการ์ต้าแอร์
เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

วันท่ี 2 
โดฮา – ทบิลิซี– คาซเบกี  ้– น่ังรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี ้– พัก
โรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส 

01.45น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 837 

*** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 04 เม.ย. 63 เป็นต้นไปออกเดินทางเวลา 02.10 น. และเดินทางถึงเวลา 05.30 น.*** 

05.25น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า รอเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อ  

07.15 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR355 

11.30น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนัน้ เป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ที่สดุของจอร์เจีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura)หรือเรียกว่า แม่น า้มตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน ทบิลิ
ซี มีเนือ้ที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เ มืองนีถู้กสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali)กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้เมืองนีข้ึ น้ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซีเป็น
ศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึ่งของ
เส้นทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทาง
ยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi)หรือปัจจุบนัเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ช่ือ

นีเ้พิ่งเปลี่ยนเม่ือปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ได้มาพ านักอาศยัและก่อสร้างสถานที่ส าหรับจ า
ศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เทอร์กี ้ถือ
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่ส าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
โดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกด้วย จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจ
กลางหุบเขาคอเคซสั(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่า
โบสถ์สมินดา ซาเมบา (TsmindaSameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ช่ือดัง
กลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ส าคญัหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดบัความสงูจาก
น า้ทะเล 2 ,170 เมตร (***ในกรณี ท่ี มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 

ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***)จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองกูดาอูรี (Gudauri)ไปตามทาง
เส้นทางหลวงที่ส าคัญของจอร์เจียที่มีช่ือว่า Georgian Military Highway หรือเส้นทางส าหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสาย
นีเ้ป็นถนนสายส าคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึน้ในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
หลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี ้ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี เ้ป็นเส้นทางที่จะน าท่านขึน้สู่
เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
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เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เป็นเส้นกัน้ระหว่างพรมแดน
รัสเซียกับจอร์เจีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก SNO KAZBEGIหรือเทียบเท่า*** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) ซ่ึง

ตัง้อยู่ในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) มีโรงแรมที่ดี และ เพียงพอรับได้ทัง้คณะ อยู่ เพียง 2 โรงแรมเท่านัน้ 
ในกรณีท่ีโรงแรมเต็ม หรือในกรณีท่ีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางขึน้ไปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ขอ
ย้ายไปพักที่เมือง Gudauri แทน *** 

วันท่ี 3 
คาซเบกี ้– อนุสรณ์สถานรัสเซียจอร์เจีย– ป้อมอันนานูรี - กอรี – 
พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship)หรืออีกช่ือนึงคือ Russia–Georgia Friendship 

Monumentเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงความสมัพนัธ์อันดีของประเทศ
จอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของ
ประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศัน์อนัสวยงาม น าท่าน
ชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress)ป้อมปราการเก่าแก่ มีก าแพงล้อมรอบตัง้อยู่ริมแม่น า้อรักวี ถูกสร้างขึน้ในสมัย
ศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลงัที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง ซ่ึงเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ ภายในยงัมีหอคอย
ทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าให้เห็นทศันีย์ภาพทิวทัศน์อนัสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้รวมถึง
อ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานที่ส าคญัส าหรับน าน า้ที่เก็บไว้ส่งต่อไปยงัเมืองหลวง
และใช้ผลิตไฟฟ้า ซ่ึงท าให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน า้ไว้ด่ืมไว้ น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกูดาอูรี ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกีรี
สอร์ทที่มีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 2 ,100 เมตร 
สถานที่แห่งนีเ้ป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซ่ึงจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 
ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซ่ึงอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนีเ้ป็นเมืองบ้านเกิดของ 

โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 
และมีช่ือเสียงเร่ืองความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน 

(Musuem of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานที่รวบรวมเร่ืองราว และสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคาร
ที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจดัแสดงชีวประวติัของสตาลินตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตจากนัน้น า
ท่านเดินทางไปยงัเมืองอัพลิสต์ชิเคห์(Uplistsikhe) ซ่ึงเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ถ่ินฐานในดินแดนแถบนี ้
กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลด าและต่ อไปถึงทาง
ตะวนัตก ปัจจุบันสถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซ่ึงส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่
ใหม่ที่สดุ ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศยั ถ า้ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่ง
ภายในใดๆ และยงัมีห้องต่างๆ ซ่ึงคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ท่านอิสระ
ชมหมู่บ้านที่สร้างขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยัจากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทบิลิซี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัBEST WESTERN CITY TBILISIหรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 4 
มิสเคต้า – วิหารจวารี–อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ทบิลิซี -
เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน า้โบราณ – วิหารซีโอนี– วิหาร
สเวติสโคเวลี  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta)ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซ่ึงเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่าง
จากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และ
ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery)หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขน
อนัศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึน้เม่ือคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนีเ้ป็น
อย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นีต้ัง้อยู่บนภูเขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกันคือแม่น า้มิควารี 
(Mtkvari river) และแม่น า้อรักวี (Aragvi river) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The 

Chronicle of Georgia)ซ่ึงมีลักษณะเป็นแท่งหินสีด าขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆที่สื่อถึงเร่ืองราวในอดีตของ
ประเทศจอร์เจีย สร้างขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงัก่อสร้างเม่ือปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 
เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเก่ียวกับพระคัมภัร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกล าง
เก่ียวกับเร่ืองของข้าราชการชนชัน้สูงของจอร์เจีย และส่วนบนเก่ียวกับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถ
ชมวิวเมืองจากมมุสงูได้จากสถานที่แห่งนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town)น าท่านขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress)ซ่ึงเป็นป้อม

ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สร้างขึน้ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมยัที่
ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับได้ต่ อเติมป้อมในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ช่ือให้ใหม่ว่า NarinQalaแปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress)นักประวัติศาสตร์
ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด  จากนัน้น าท่านชมโรง
อาบน า้โบราณ หรือ อะบานู อุบานิ) (Abanotubani)เป็นสถานที่สาหรับแช่น า้พุร้อนที่มีแร่ถามะถัน ตามต านานเล่า
ขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กัซลี่นกเหย่ียวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงท าให้ค้นพบบ่อน า้พุ
ร้อนแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคล้ายโรงอาบน า้เหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุ่ นผสมรวมกับการอาบน า้แบบตุรกีน าท่านชม
หมู่โรงอาบน า้ที่มีการสร้างและให้บริการตัง้แต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบนัที่มีรูปแบบตวัอาคารที่หลากหลาย จากนัน้น าท่าน
ไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral)ซ่ึงเป็นโบสถ์หลงัใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึน้ในเมืองนี ้ช่ือของโบสถ์ได้
น ามาจากดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่แห่งนีก็้ได้ม่ีช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi 

Sioni) ถูกสร้างขึน้ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกท าลายลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึน้ใหม่หลายครัง้
ด้วยกัน จนกระทัง่เป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบนันีแ้ละได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 
จากนั น้น าท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี  (Svetitskhoveli Cathedral)หรือหมายถึงเสาที่ มีชี วิต(The Living Pillar 
Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนีถื้อเป็นศูนย์กลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสดุของจอร์เจีย สร้างขึน้โดย
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สถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdzeมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ยังเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาว
จอร์เจียเปลี่ยนความเช่ือและหนัมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเม่ือปี 
ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่าง
งดงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั BEST WESTERN CITY TBILISIหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักห์พาท 
- เยเรวาน 

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

ประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด
ของจอร์เจีย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น า้มิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน เมืองทบิลิซี มีเนือ้
ที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถู้กสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี (VakhtangGorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งไอบีเรีย ได้
ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศวรรษที่ 4 เมืองทบิลีซี เป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค
คอเคซัส ในประวติัศาสตร์ เมืองนีอ้ยู่ในส่วนของเส้นทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนย์กลางการ
ขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป น าท่านชม 
โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church)เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบือ้ง
ล่างเป็นแม่น า้มิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พ านักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน จากนัน้น าท่านออก
เดินทางไปยังเมืองซาดาโคล(Sadakhlo) ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย ซ่ึงเป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับ
อาร์เมเนีย น าท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคลและเดินทางข้ามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน(Bagratashen)ที่เป็น
เมืองชายแดนของอาร์เมเนียซ่ึงอยู่ติดกับจอร์เจีย (ทุกท่านจะต้องลงรถ เพื่อมาผ่านด่านตรวจเอกสารขาออกจากจอร์เจีย 
จากนัน้ต้องมาผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองของอาร์เมเนีย) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองฮักห์พาท (Haghpat)เป็นเมืองในหมู่บ้านของจังหวัดลอร่ี ที่อยู่ทางด้านเหนือของ

อาร์เมเนีย ซ่ึงองค์การยูเนสโก้ได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996ชมอารามฮักห์พาท (Haghpat 

Monastery)เป็นอารามอาร์เมเนียยุคกลาง หรืออารามไบแซนไทน์ ที่มีความซับซ้อนทางศาสนา สร้างขึน้โดยนักบุญนิ
ชาน ในศตวรรษที่ 10 ซ่ึงเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุครุ่งเรืองสูงสดุ และมีรูปแบบอันเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะท้องถ่ินจากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุงเยเรวานหรือเรียกว่า เอเรวาน (Erevan)เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศตัง้อยู่ริมแม่น ้าฮรัซดัน (Hrazdan River)กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหาร วัฒนธรรม และ
อุตสาหกรรมของประเทศ ที่ตัง้อยู่ในจุดบรรจบของเอเชียและยุโรป ตึกรามบ้านช่องในเยเรวานมีรูปแบบคล้ายคลึงไป
ทางโซเวียตรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ คือจะสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมบล็อกๆทึบๆ เนื่องจากเป็นหนึ่งในสหภาพโซเวียตมาก่อน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 
วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – น่ังรถ 4 WDชมหน้าผา Symphony of 
Stone - วิหารคอร์วิราพ - เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery)เป็นวิหารที่สร้างอยู่กลางเทือกเขา ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 

12-13 วิหารนีมี้ส่วนที่สร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขา โดยส่วนของห้องโถงของตัวโบสถ์มีการตัดหินสร้างเป็นโดม
แกะสลักสวยงาม ซ่ึงเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย และได้ขึ น้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก Unesco World 
heritage site เม่ือปี ค.ศ. 2000 จากนัน้น าท่านไปเที่ยวชม หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หน้า
ผาที่สงูชนั มีแม่น า้อาซดัไหลผ่านท าให้เกิดบรรยากาศที่สวยงดงาม จากนัน้น าท่านชมวิหารการ์นี (Garni Temple)เป็น
วิหารแบบกรีก แต่ลวดลายอาคารเป็นศิลปะแบบอาร์เมเนีย มีอายุกว่า 1,700 ปี บริเวณนีเ้คยเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของ
กษัตริย์อาร์เมเนีย วิหารนีเ้คยถูกท าลายด้วยแผ่นดินไหวเม่ือปี ค.ศ. 1679 แต่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมประกอบใหม่ใน
สมยัสหภาพโซเวียตเม่ือปี ค.ศ.1974 จึงท าให้สมบูรณ์อย่างที่เห็น น าท่านขึน้รถขบัเคลื่อน 4 WDชมหน้าผา Symphony 

of Stoneซ่ึงเป็นหน้าผาหิบะซอลต์ที่ถูกกัดกร่อนจากทางน า้และกระแสลมในช่องเขา จนกลายเป็นหินทรงแปดเหลี่ยม
เรียงตวักันเหมือนปล่องออร์แกน งดงามประหลาดตา ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับสิ่งมหศัจรรย์ตามธรรมชาติแห่งนีต้าม
อธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคอร์วิราพ (KhorVirap) ที่ตัง้อยู่ทางด้านใต้ของกรุงเยเรวาน เป็นเมืองที่มีความส าคัญ

และมีช่ือเสียงของชาวอาร์เมเนีย ผู้ที่อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกที่จะต้องเดินทางมาท าพิธีจาริกแสวงบุญที่แห่งนี ้
เพราะตามหลักฐานทางประวติัศาสตร์ได้มีการบนัทึกเหตุการณ์ในยุคโบราณว่า กษัตริยิทิริเดท ของพากันอาร์เมเนียนได้
จบันักบุญเกกอร่ี ขงัคุกไว้ในถ า้ ผู้ ซ่ึงได้ท าการเผยแผ่และให้ความกระจ่างในเร่ืองของศาสนา และยังเป็นพระสังฆราช
องค์แรกของชาวอาร์เมเนีย และต่อมาสถานที่แห่งนีเ้ป็นที่ รู้จักกันก็ คือ คอร์วิราพ น าท่านไปชมวิหารคอร์วิราพ 
(KhorVirap Monastery)เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในอาร์เมเนีย เคยเป็นสถานที่จองจ า
นักบุญเกรกอรีนานถึง 13 ปีในคุกใต้ดินที่แทบจะมืดมิด วิหารคอร์วิราพจึงกลายเป็นสถานที่แสวงบุญส าหรับ
คริสต์ศาสนิกชนจากทัว่สารทิศ จากวิหารนีท้่านจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สงู 5,137 เมตร ในเขตตุรกีได้อย่างชดัเจน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัBEST WESTERNPLUS CONGRESSหรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองเซวาน (Sevan)ซ่ึงตัง้อยู่ริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซ่ึงเป็น

ทะเลสาบน า้จืดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในทะเลสาบน า้จืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น า้หลายสาย เช่น แม่น า้แม่น า้ฮราซดาน และแม่น า้มาสริค ให้ท่านได้ชมความ
สวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานที่เต็มไปด้วยสถานที่พักผ่อนรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวตัวเมืองนีต้ัง้อยู่สูงกว่า
ระดบัน า้ทะเลประมาณ 1900 เมตร และตัง้อยู่ห่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนีถู้กสร้างขึน้ในปีค.ศ.
1842 ซ่ึงเป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีช่ือว่าเยเลนอฟก้า (Yelenovka)จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนช่ือ
เป็น เซวาน น าท่านไปชมอารามเซวาน (Sevan Monastery)หรือมีช่ือเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ (Sevanavank)ซ่ึงค าว่า 
แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถ์วิหาร สถานที่แห่งนีต้ัง้อยู่บริเวณแหลมที่อยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียง
เหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวานถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ.874 โดย เจ้าหญิงมาเรียม ซ่ึงอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับพวกอาหรับที่
ปกครองดินแดนแห่งนี ้น าท่านล่องเรือทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบน า้จืดที่มี
ความใหญ่ มีแม่น า้ที่เกิดจากภูเขาได้ไหลลงมาทัง้หมดมี 28 สาย (การล่องเรือนัน้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศเอือ้อ านวย 
และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วันดังกล่าว ในกรณีท่ีมีไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงิน 
2.5 USD ต่อท่าน) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเที่ยวชมเมืองเยเรวาน น าท่านชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากด้านนอกซ่ึงเป็นสิ่งก่อสร้างที่

ใหญ่ที่สดุของเยเรวาน มีลกัษณะเป็นแบบขัน้บนัไดลดหลัน่กันลงมามีความสงูประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน า้
ลงมาเพื่อให้เป็นน า้ตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยู่ด้านบน ซ่ึงสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างนีถู้กสร้างให้เป็นอนุสาวรีย์แห่ง
ชยัชนะของโซเวียตรัสเซียจากนัน้น าท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติอาร์เมเนีย ซ่ึงเป็นโรงละครไว้ส าหรับแสดงโอเปร่าและ
บลัเล่ต์ได้รับการตัง้ช่ือตามAlexander Spendiaryanในเยเรวานเปิดตวัอย่างเป็นทางการเม่ือวนัที่ 20 มกราคม ค.ศ. 
1933 โดยมีการแสดงโอเปร่า Almastของ Alexander Spendiaryanอาคารโอเปร่าได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อาร์เมเนีย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัจตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองเยเรวาน 
บริเวณตรงกลางจะมีสระน า้พุขนาดใหญ่ และบริเวณรอบๆมีร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าตาม
อธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วันท่ี 8 เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ 
02.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์เที่ยวบินที่  QR 286 

*** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 28 มี.ค. 63 เป็นต้นไปออกเดินทางเวลา 03.00 น. และเดินทางถึงเวลา 04.55 น.*** 

04.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเคร่ือง 

07.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 832 

*** คณะออกเดินทางวันท่ี 14-21  ม.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 08.35 น. และเดินทางถึงเวลา 18.55 น. เท่ียวบินท่ี QR 838*** 

*** คณะออกเดินทางตัง้แต่วันท่ี 28 มี.ค. 63 เป็นต้นไปออกเดินทางเวลา 08.30 น. และเดินทางถึงเวลา 19.00 น.***  

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพียง 
Ultimate View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 

จอร์เจีย อาร์เมเนีย โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

วันที่ 14 – 21 ม.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 22,050 5,900.- 

วันที่ 21– 28 ม.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 22,050 5,900.- 

วันที่ 01– 08ก.พ. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 24,050 5,900.- 

วันที่ 08– 15ก.พ. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 22– 29ก.พ. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันท่ี 29 ก.พ. – 07 มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 07– 14มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 14– 21มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 21– 28มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันท่ี 28 มี.ค. –04เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 04– 11เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 28,550 6,900.- 

วันที่ 08– 15เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 28,550 6,900.- 

วันที่ 18– 25เม.ย. 63 54,900.- 54,900.- 54,900.- 27,050 6,900.- 

วันท่ี 25 เม.ย. –02พ.ค. 63 54,900.- 54,900.- 54,900.- 27,050 6,900.- 

วันที่ 02– 09พ.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 26,050 6,900.- 

วันที่ 09– 16พ.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 26,050 6,900.- 

วันที่ 16– 23พ.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 26,050 6,900.- 

วันที่ 23– 30พ.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 26,050 6,900.- 
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โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
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9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาร์เมเนีย 
10. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (36USD) 
6. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริ 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 
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2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 

1. ส ำเนำสหีนงัสอืเดนิทำงทีช่ดัเจน(ไมใ่ช่ถำ่ยจำกมอืถอื)และวนัหมดอำยุ

หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัถงึ

ประเทศไทย 

2. รูปถำ่ยรูปส ีขนำด 1.5 x 2 นิว้จ ำนวน 2 รูปพืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ (ถำ่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน) 

             -  กรุณำกรอกชือ่ของบดิำ-มำรดำของผูท้ ีเ่ดนิทำง และชือ่คูส่มรส 

(กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งำนแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทำงอำยุไมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ์   

3.1. หำกเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทำง กบับดิำและมำรดำ (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธเ์ป็น

อะไรกันกับเด็ก) จากอ าเภอตน้สังกัด(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของ

บดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

 

3.2. หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด(โดย

มารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด(โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

รำยละเอยีดเอกสำรกำรยืน่ขอวซี่ำทีไ่ดก้ล่ำวมำนีเ้ป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่ำงบรษิทัฯ

ไดจ้ดัท ำขึน้จำกประสบกำรณ์และระเบยีบของสถำนทูตฯ ซึง่อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้

ตำมแตส่ถำนกำรณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคำ้ในแตล่ะรำย 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่(อำรม์เีนยี) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซ่ีำนบัจำกวนัยืน่ประมำณ7 วนัท ำกำร 

กำรยืน่วซ่ีำ ทำ่นไมต่อ้งมำแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีำ 
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****หมำยเหตุ : ทำง สถำนทูต Armeniaอำจมกีำร ขอรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

จำกทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยู่กบั   กำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ที ่และเอกสำร ของแต่ละ

ทำ่น  กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพียงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวก

ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำค่ำธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผู ้เรยีกเก็บ  

หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซีำ่ ทำงสถำนทูตไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมใน

กำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตุกำรปฏเิสธวซีำ่**** 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีำประเทศอำรเ์มเนยี 

 

(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 าเนิด หากตา่งจาก

ปัจจุบัน………………………….. 

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

หย่า         แยกกันอยู่                           หมา้ย 

อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ทีอ่ยู่ / อเีมลข์องผูข้อ 

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

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

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

11. อาชพีปัจจุบัน

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

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรุณากรอก

ชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบันศกึษา 

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

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

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

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิซ่ีำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทั

ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอย

บรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 


