
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

*บนิตรงสู่จอร์เจีย* 
                   สัมผสัดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 

ท่องเท่ียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพนัปี  

จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 7 วัน 5 คืน 
ทบลิิซ่ี-ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี 

ทบิลิซี-มิสเคต้า-อุพลิสชิเค่-อนานรู-ิคาซเบกี 
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

 เท่ียวประเทศจอร์เจีย ด่ืมด ่าแสงสีกรงุทบิลิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine  
น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน  

ชมวิหารเก่าแก่ทีเ่มอืงเกกฮาร์ด วหิารการ์นี พร้อมเทีย่วกรุงเยเรวาน 

อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีนและอาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์ 

เธอและฉัน GEORGIA-ARMENIA 



  

บรษัิทฯ ขอน ำทำ่นเดนิทำงทอ่งเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนอืตดิกบัรัสเซยีและทำงตะวันตกตดิ
กบัทะเลด ำและตรุก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุชือ่กรงุทบลิซิ ิตัง้อยูใ่นหุบเขำซึง่ถูกแบง่โดยแมน่ ้ำมติควำร ีโดยมี
ควำมน่ำสนใจอยูท่ีแ่หลง่น ้ำแรแ่ละแหลง่โบรำณคดมีำกกวำ่ 12,000 แหง่ทั่วประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่งดว้ยกันที่
ไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโก และเทีย่วประเทศอำรเ์มเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีำงออกสูท่ะเล
ทำงใตข้องเทือกเขำคอเคซัส เขำที่กัน้พรมแดนระหว่ำงยุโรปและเอเชีย มีอำณำเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย 
อำเซอรไ์บจำน อหิร่ำน มมีรดกทำงวัฒนธรรมทีเ่ก่ำแก ่เป็นรัฐแรกในโลกทีไ่ดรั้บเอำครสิตศ์ำสนำมำเป็นศำสนำอยำ่ง
เป็นทำงกำร เมือ่ ค.ศ.301 จงึมโีบรำณสถำนจำนวนมำกกระจำยอยูท่ั่วประเทศ 
 
ทบลิซิี ่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีควำมส ำคัญของประวัติศำสตร์มำกมำย และมีโครงสรำ้ง

สถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำคูรำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำ
มติควำร ี

 
คาซเบก ี คำซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบันไดเ้ปลี่ยนมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสูงจำก

ระดับน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเย็นสบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจัดถงึ 
-5องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจำกนีย้งัเป็นสถำนทีต่ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church 
อนัโดง่ดัง 

 
มทิสเคตา้ เมอืงศนูยก์ลำงทำงศำสนำของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอำยกุวำ่ 3,000 ปี 
อพุลสิชเิค ่ เมอืงถ ้ำเกำ่แกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลักฐำนกำรตัง้ถิน่ฐำนในดนิแดนแถบนีก้นัมำนำนแลว้กวำ่ 3000 ปีกอ่น 

ชว่ง500 ปีกอ่นครสิตกำล จนถงึ ค.ศ.500 
 
เยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอำรเ์มเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีำงออกสูท่ะเลทำงใตข้องเทอืกเขำคอเคซสั เขำที่

กัน้พรมแดนระหวำ่งยโุรปและเอเชยี มอีำณำเขตตดิตอ่กบัตรุก ีจอรเ์จยี อำเซอรไ์บจำน อหิรำ่น มมีรดก
ทำงวัฒนธรรมทีเ่กำ่แก ่เป็นรัฐแรกในโลกทีไ่ดรั้บเอำครสิตศ์ำสนำมำเป็นศำสนำอยำ่งเป็นทำงกำร เมือ่ 
ค.ศ.301 จงึมโีบรำณสถำนจำนวนมำกกระจำยอยูท่ั่วประเทศ 

 
เกกฮารด์ สถานทีต่ัง้ของวหิารเกกฮารด์ ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามทีสุ่ดแห่งหนึง่ของอารเ์มเนีย เพราะเป็น

วหิารทีส่รา้งอยู่ท่ามกลางเทอืกเขา สรา้งในสมัยศตวรรษที่12-13 โดยการสลักผาหนิลกึเขา้ไปจน
กลายเป็นวหิารในโพรงถ ้าอนัยิง่ใหญอ่ลังการ 

 
ก าหนดการเดนิทาง   วนัที ่ 12-18 เมษายน 2563 

 

วนัแรก   (12 เม.ย.-2563) กรงุเทพฯ- (สนามบนิดอนเมอืง) 
23.50 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร.์....... เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่น

ข ัน้ตอนการเช็คอนิ เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 
(กรุณามาใหต้รงเวลา เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตวัของทา่นเอง) **
กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง
แต่ละก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ั๋วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนือ่งจาก
รายการทวัรเ์ป็นรายการทีม่กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ
เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

วนัทีส่อง (13 เม.ย.2563) ทบลิซิี-่มทิสเคตา้-อพุลสิชเิค-่ยา่น Freedom Square 
- ทบลิซิี ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงมทิสเคตา้ Mtskheta ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี 

เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอายกุว่า3,000 ปี ตัง้อยูห่่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม.(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 35 นาท)ี  
น าท่านชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรอเิบเรยี ซึง่เป็นราชอาณาจักรเกา่ของ
จอรเ์จยีในชว่ง 400-500ปี กอ่นครสิตกาล  น าท่านชมวหิารจวาร ีJvari Monastery ซึง่เป็นวหิาร
ในรูปแบบของครสิตศ์าสนานกิายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บน
ภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แมน่ ้ามคิวาร ีและแมน่ ้าอรักว ีซึง่ถัดจากเมอืงมทิสเคตา้
ไปยังบรเิวณที่กวา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจักรของไอบเีรยี  จากนัน้น าท่านชมวหิารสเวติ
สเคอเวร ีSvetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาที่
ศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdzeมขีนาดใหญ่เป็นอันดับ
สองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหันมานับถอืศาสนา



  

ครสิต์ และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็น
สิง่ก่อสรา้งยุคโบราณที่มขีนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่าง
งดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูอุ่พลสิชเิค ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงถ า้อุพลสิชเิค ่

Uplistsikhe Cave Town หนึง่ในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลักฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดน
แถบนี้กันมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็น
ศนูยก์ลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมคีวามเจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 -11 กอ่นจะถูก
รุกรานโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บ
กบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลัทธบิชูา
ไฟ เป็นลัทธขิองคนในแถบนีก้อ่นทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมือ่ 1700 ปีกอ่น และยงัมหีอ้งตา่งๆ ซึง่คาดวา่
เป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่9  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงทบลิซิีย่า่น Freedom Square  หรอืเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงที่
หา้ง Galleria Mall ศูนยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิีท่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่  และสนิคา้
แบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ **เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้อสิระ
รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั**  

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ( 14 เม.ย.2563) ทบลิซิี-่ซาดาโคล-ฮกัหพ์าท-เซวาน- เยเรวาน-
เยเรวาน แคสเคด 

03.00 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงทบลิซิี ประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิแอร ์เอเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิที ่
XJ008 
(มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิ)  **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ตอ้งช าระเงนิซือ้
เพิม่เตมิ** 

08.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรุงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี (เวลาประเทศจอร์เจียชา้กว่าไทย
ประมาณ 3 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถ
โคช้รอรับท่านทีส่นามบนิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาดาโคล Sadakhlo ทีอ่ยูท่างดา้นใตซ้ ึง่
เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยูต่ดิกับอารเ์มเนีย ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์และธรรมชาตอิันสวย
ของเทอืกเขาคอเคซสันอ้ยทีอ่ยูร่ะหวา่งอารเ์มเนยีและอารเ์ซอรไ์บจาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) น าท่านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่ประเทศอาร์เมเนีย  ที่จุดผ่านแดน 
Bagratashen Customs Point หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสัมภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮกัหพ์าท Haghpat (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น า
ท่านชมอารามฮกัหพ์าท Haghpat Monastery ซึง่ถอืไดเ้ป็นผลงานชิน้เอกของทางดา้นศาสนา
และทางดา้นสถาปัตยกรรมในการกอ่สรา้งในยคุกลาง ถกูสรา้งขึน้โดย Saint Nishan ในราวศตวรรษที ่
10 ซึง่อยู่ในระการขึน้ครองราชยข์องกษัตรยิอ์ะบาส ที ่1 อดตีเป็นเพยีงตัวโบสถเ์ล็กๆ ของนักบญุนิ
ชานที่ถูกสรา้งขึ้นช่วงปีค.ศ.967ต่อมาก็ไดถู้กสรา้งขยายใหใ้หญ่โตขึ้นและมีการตกแต่งดว้ย
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบอารเ์มเนยีน และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเซวาน Sevan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบเซวาน ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนีย จากนัน้น าท่านแวะชม
ความสวยงามของทะเลสาบเซวาน รอบๆทะเลสาบเต็มไปดว้ยสถานทีพ่ักผ่อนรวมทัง้รสีอรท์ทีส่รา้ง
รอตอ้นรับนักท่องเทีย่ว เดมิเมอืงนี้เป็นหมูบ่า้นพักอาศัยของชาวรัสเซยีทีม่ชี ือ่ว่าเยเลนอฟกา้ จนถงึปี
ค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลีย่นชือ่เป็นเซวานตามชือ่ของทะเลสาบ  จากนัน้น าท่านชมอารามเซวาน 
Sevan Monastery หรอืมชีือ่เรียกว่าเซวานาแว๊งค ์Sevanavank ซึง่ค าว่าแว๊งคเ์ป็นภาษา
อารเ์มเนยี มคีวามหมายว่า”โบสถว์หิาร” สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยูบ่รเิวณแหลมทีอ่ยูท่างดา้นตะวันตกเฉียง
เหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวาน ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญงิมาเรยีม ซึง่เป็นธดิาของกษัตรยิ์
อะชอ๊ต ที ่1 ซึง่อยูใ่นชว่งของการต่อสูก้ับพวกอาหรับทีป่กครองดนิแดนแห่งนี้   ไดเ้วลาอันสมควรน า
ท่านเดนิทางสู่กรุงเยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
จากนัน้น าทา่นชม  เยเรวาน แคสเคด (Yerevan Cascade) ซึง่เป็นเสมอืนอทุยานทางศลิปะขนาด
ยกัษ์ สรา้งเป็นบนัไดขนาดมหมึา 572 ขัน้ สงูกวา่ 500 เมตร ลาดขึน้ไปบนไหล่เขากลางใจเมอืง โดย
มีการปล่อยน ้ าใหต้กลงมาคลา้ยน ้ าตกจ าลองดว้ย ดา้นล่างสุดเป็นสวนหย่อม พรอ้มดว้ยรูป
ประตมิากรรมลอยตัวน่ารัก ๆ อดัแน่นดว้ยไอเดยีสรา้งสรรค ์สว่นดา้นบนก็มลีฟิต ์บนัไดเลือ่น และบนัได 
ใหเ้ราเดนิขึน้ไปสูจ่ดุสงูสดุของยอดเขา แลว้มองกลับลงมาชมตัวเมอืงเยเรวานจากมมุสงูไดก้วา้งไกล 
ทีส่ าคัญคอืในวันทีฟ้่าใสไรเ้มฆหมอก จะเห็นยอดเขาอารารัตในต านานเรอืโนอาห ์ยนืตระหง่านเป็นแบ็
กกราวนข์องเมอืงอยา่งสดุอลังการ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 



  

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่ (15 เม.ย.2563) เยเรวาน-เกกฮารด์-การน์-ีฮกัหพ์าท-ซาดาโคล 
(จอรเ์จยี) -ทบลิซิี ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกกฮารด์ Geghard (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชม

วหิารเกกฮารด์ Geghard Monastery ซึง่ถอืเป็นหนึง่ในความสวยงามของอารเ์มเนียเพราะเป็น
วหิารทีส่รา้งอยูท่า่มกลางเทอืกเขาทีส่วยงามและยงัมสีว่นทีส่รา้งโดยการตัดหนิเขา้ไปในภเูขาอกีดว้ย
แมต้ัวอาคารของวหิารเกกฮารด์นีถ้กูสรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 แตส่ านักสงฆโ์บราณแห่งนี ้
ไดถ้กูกอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตเ่มือ่ราวศตวรรษที ่4 อสิระใหท้า่นชมสว่นของหอ้งโถงของตัวโบสถท์ีม่กีารตัดหนิ
สรา้งเป็นโดมแกะสลักอยา่งสวยงามทีถ่กูตกแตง่ดว้ยความศรัทธาในศาสนาครสิตว์หิารทีส่รา้งโดยการ
ตัดหนิใหก้ลายเป็นหอ้งโถงและไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 2000 และน าทา่นชมวหิาร
การน์ ีGarni Temple ซึง่ในอดตีเมือ่ประมาณ 1,700 ปีมาแลว้บรเิวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูรอ้น
ของกษัตรยิอ์ารเ์มเนียซึง่ในปัจจุบันยังคงมหีลงเหลอือยู่ใหไ้ดเ้ห็นสภาพของหอ้งสรงน ้า และอาคาร
ทรงกรีกที่ถูกสรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที่ 1 ตามพระราชประสงค์ของกษัตรยิ ์Tiridates โดย
ดา้นขา้งของวหิารทรงกรกีนี้มซีากโบสถค์รสิตท์ีส่รา้งขึน้เมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่9 หลงเหลอือยู่ โดยตัว
วหิารการน์ีเ่คยถกูท าลายดว้ยแผน่ดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1679 ส าหรับอาคารทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุนัไดรั้บการ
บูรณะใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซากปรักหักพังของเก่าผสมกับ
ของใหม่ และถึงแมว้่าวิหารจะถูกสรา้งแบบกรีกแต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สรา้งดว้ยศิลปะแบบ
อารเ์มเนยีทีไ่มส่ามารถหาไดใ้นวหิารกรกีทั่วไป  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางผ่านเมอืงฮักหพ์าท Haghpat เพือ่ขา้มด่านพรมแดนระหว่างประเทศทีจุ่ดผา่นแดน 

Bagratashen Customs Point (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) น าทา่นขา้มพรมแดน
ระหวา่งประเทศสูเ่มอืงซาดาโคล ประเทศจอรเ์จยี หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจ
รับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรับและน าท่านเดนิทางสูก่รุงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่า้ (16 เม.ย.2563) ทบลิซิี-่ชมยา่นเมอืงเกา่-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-ป้อม
ปราการนารกิาลา่-โบสถเ์มเตหค์-ีโบสถท์รนิติ ี-้ชอ้ปป้ิง East Point -ทบิ
ลซิ ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จากนัน้น าท่านเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ของกรุงทบลิซิ ีOld Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่านไดพ้บ
เห็นความสวยงามและสสีันของอาคารบา้นเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกัน
ระหว่างศลิปะของเปอร์เซยีและยุโรป ท าใหจ้อร์เจียมเีอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและ
ตะวันออกในประเทศเดยีว จากนัน้น าทา่นน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนารกิา
ลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้แรกชว่งครสิตว์รรษที ่4 ในรูปแบบของชรูสิ ทซเิค อันหมายถงึ
รูปแบบที่ไม่มคีวามสม ่าเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดไดม้กีาร
กอ่สรา้งสว่นต่อขยายออกไปอกี ซึง่ต่อมาในสมัยของกษัตรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้ง
เพิม่เตมิ และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ไดเ้รยีกชือ่ป้อมแหง่นีว้า่นารนิกาลา Narin Qala ซึง่
มคีวามหมายถงึป้อมอนัเล็ก Little Fortress โดยบางสว่นไดพั้งทลายลงเพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหวและ
ถกูรือ้ท าลายไป  
น าทา่นแวะถา่ยรูปกบัโรงอาบน า้แรเ่กา่แก ่Bath Houses ในยา่นโซโลลาก ีซึง่ทีน่ี่มชี ือ่เสยีงโด่ง
ดังในเรือ่งบ่อน ้ารอ้นก ามะถันธรรมชาต ิ จากนัน้น าท่านแวะชมโบสถเ์มเตหค์ ีMetekhi Church 
โบสถท์ีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ยูคู่บ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ีตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาของแมน่ ้ามทวาร ีเป็นโบสถ์
หนึง่ทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศัยอยู ่ซ ึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่กอ่น กษัตรยิว์าคตัง ที ่
1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ี่บรเิวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้กีารสรา้ง
ขยายโดยกษัตรยิ ์เซ็นต์ เดมทิรอีัส ที ่2 ใหม้โีดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถใ์นนิกายออรโ์ธด๊อก 
ต่อมาไดถู้กท าลายและไดม้กีารก่อสรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุก
ท าลายและก็ไดส้รา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้  จากนัน้น าท่านถา่ยรูปกบัสะพานสนัตภิาพ The Bridge of 
Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชือ่มระหวา่งตัวเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่
ปี ค.ศ. 2010  จัดวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหมท่ีส่วยงามชิน้หนึง่ซ ึง่พาดผา่นแมน่ ้าครูา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 



  

บา่ย น าท่านแวะชมและถา่ยรูปภายนอกกบัโบสถท์รนีติ ี ้Holy Trinity Cathedral วหิารศักดิส์ทิธิ์
ของทบลิซิ ีทีเ่รยีกกันว่า Sameba เป็นโบสถห์ลักของครสิตจักรออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยูใ่นทบลิซิี

เมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อันดับที ่3 ของ
โบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ East Point Shopping Mall หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยี
แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าในราคาพเิศษ อาท ิZara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, 
Furla, Diesel, Adidas, Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, 
Amore,Calzedonia, Ecco, G-Shock, GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, 
Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New Balance, Levi’s เป็นตน้  
**เพื่อความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกซื้อสนิคา้  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตาม
อธัยาศยั** 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก (17 เม.ย.2563) ทบลิซิี-่อนานรู-ิกดูาอรู-ีThe Memorial of 
Friendship- คาซเบก-ีทบลิซิี ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงที่ส าคัญซึง่เป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารที่
เรยีกว่า Georgian Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของ
สหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซัสใหญ่ หรอื Greater 
Caucasus ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรัสเซยีและจอร์เจีย
 น าท่านชมป้อมอนานูร ีAnanuri Fortress สถานทีอ่ันเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่
รมิแม่น ้าอรักว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยังมโีบสถ์ 2 หลังทีถู่กสรา้งไดอ้ย่าง
งดงามและยังมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาตอิันงดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้ห็น
ภาพทวิทัศน์อันสวยงามของเบือ้งล่างและอ่างเก็บน ้าซนิวาล ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกูดาอูร ี
Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ัง้อยูบ่รเิวณที่
ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่
แหง่นีเ้ป็นแหลง่ทีพ่ักผอ่นเลน่สกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนยิมมาเล่นในเดอืนธันวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 
น าท่านแวะชมและถา่ยรูปกับ Memorial of Friendship หรอือกีชือ่คอื Russia–Georgia 
Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพือ่เป็นสัญลักษณ์บง่บอกถงึ
ความสมัพันธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี โดยอนุสรณ์สถานนีต้ัง้อยูบ่น Devil’s Valley  
ระหวา่งเมอืงกดูาอรูแิละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทีม่คีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาด
ภาพประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแหง่นีต้ัง้เดน่เป็น
สง่าอยู่บนหุบเขาทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซัส ประกอบกับตัง้อยู่ใกลถ้นนใหญ่ จงึท าให ้
สถานทีแ่หง่นีม้ผีูค้นแวะมาเยีย่มเยยีนและถา่ยรปูกนัตลอดทัง้วัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคาซเบก ีKazbegi โดยคาซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบันไดเ้ปลีย่นมาเป็น

เมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ตัง้อยู่บนความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเย็น
สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  น าท่านเปลีย่นเป็น
น ัง่รถจีป๊ 4WD เพือ่ชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้Gergeti Trinity Church ซึง่ถูก
สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกันว่าทสมนิดาซามบีา Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่
เรยีกทีน่ยิมกนัของโบสถศ์ักดิแ์หง่นีส้ถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิฝ่ังขวาของแมน่ ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของ
คาซเบกี ้(การเดนิทางมายงัสถานทีแ่หง่นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพ อากาศ ซึง่เสน้ทางอาจจะถกูปิดก ัน้
ดว้ยหมิะทีป่กคลุมอยูห่รอืสภาพของการจราจร หรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิ ซึง่อาจจะเป็น
อุปสรรคแกก่ารเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม 
โดยจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั)  จนไดเ้วลาสมควรน า
ทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงทบลิซิ ี 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทาง หรือ
พักผอ่นตามอธัยาศัย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 



  

วนัทีเ่จ็ด (18 เม.ย.2563) กรงุทบลิซิ ี- กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุทบลิซิ ี
08.30 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ดอนเมอืง โดย สายการบนิไทยแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ009  

(มบีรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิ) **อาหารและเครือ่งดืม่อืน่ๆ ตอ้งช าระเงนิซือ้
เพิม่เตมิ** 

19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดนิทาง
แต่ละก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ั๋วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนือ่งจาก
รายการทวัรเ์ป็นรายการทีไ่ดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืนเมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลา
การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

 
 
 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีไ่ม่
คาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ 
หรอืสถานทีปิ่ดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ ืน่ๆ 

ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

 

หมายเหต ุ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในจอรเ์จยีอาจจะปิดโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ เชน่ 

- อนสุาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีส่ าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรอืแมแ้ตส่ถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญั
อืน่ๆ อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ หรอืการเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรฐับาลหรอืหนว่ยงานของ
รฐับาล,หรอืกรณีทีผู่ป้กครองรฐัเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไมไ่ดม้กีารแจง้ลว่งหนา้ เป็นตน้ 

- เนือ่งจากเป็นประเทศทีเ่คยถูกปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิ ัง้รสัเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี  ดงัน ัน้
อาหารสว่นใหญจ่ะไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยโุรปและเอเชยีผสมกนั  

- โดยปกตริา้นอาหารสว่นใหญใ่นจอรเ์จยี โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร ิม่ที ่13.00-14.00 น. สว่น
มือ้ค า่เร็วทีส่ดุคอืเร ิม่เวลา 19.00 น.เป็นตน้ไป 

- เนือ่งจากประเทศจอรเ์จยีประชากรสว่นใหญน่บัถอืศาสนาครสิตน์กิายออโทด็อกซเ์ป็นหลกัมาต ัง้แต่
ในอดตี ท าใหป้ระเทศแหง่นีม้โีบสถแ์ละวหิารทีเ่กา่แกท่ีเ่ปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้ชม  ซึง่เวลาเขา้โบสถ์
หรอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลมุศรีษะ ดงัน ัน้กรณุาเตรยีมผา้คลุมศรีษะไปดว้ย หรอืกรณีทีไ่มไ่ดน้ าตดิตวัไป

ทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลมุให ้

 

อตัราคา่เดนิทาง วนัที ่12-18 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 
 

**ราคานีร้วมรายการทวัรต์ ัว๋เครือ่งบนิ** 
อพัเกรดทีน่ ัง่เป็นทีน่ ัง่พรเีมีย่มแฟลตเบดเพิม่ทา่นละ 15,000 บาท 

แตอ่าหารเหมอืนช ัน้ประหยดั 
 

**ไมร่วมคา่วซีา่,คา่บรกิารทา่นละ 1,000 บาท และคา่ทปิทา่นละ2,500บาท 
โดยเรยีกเก็บและช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย** 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ
 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 25 ทา่น**ไมม่รีาคาเด็ก**และ

จะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
 เนือ่งจากเป็นต ัว๋ราคาโปรโมช ัน่  กรณีทีจ่องและออกต ัว๋แลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางได ้

และไมส่ามารถท ารฟีนัดต์ ัว๋ไดเ้ชน่กนั  

Charter Georgia-Armenia 
ทวัรจ์อรเ์จยี-อารเ์มเนยี 7 วนั 5 คนื / XJ 

อตัราคา่ทวัร ์

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 39,900.- 

ทา่นทีต่อ้งการพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 5,900.- 



  

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิไทยแอร ์เอเชยีเอ็กซ ์เสน้ทางกรุงเทพฯ -ทบลิซิ/ี/ทบลิซิ-ีกรุงเทพฯ ชัน้
ประหยดั 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพักเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พักเดีย่วเพิม่  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆคา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่าน

ตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่น ้าดืม่แจกบนรถ 1 ขวด/ทา่น/วัน 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุแบบหมูค่ณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บาท เด็กอายตุ ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายเุกนิ 75 ปี 

กรมธรรม ์500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษัิทประกนั) (เฉพาะคา่รักษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ อนัเกดิจากอบุตัเิหต ุอาท ิคา่ตั๋วโดยสาร, คา่ทีพั่ก, คา่อาหาร หรอือืน่ๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษัิทประกนัฯ) 

 คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันที ่
22 พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลังหรอือตัราการผกผันคา่น ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ
เงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม/จ ากดั 1 ใบ/ทา่น) 
 คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่อารเ์มเนยีและบรกิารดา้นเอกสาร ทา่นละ 1,000 บาท เรยีกเก็บและช าระพรอ้ม

คา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
 คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาททีจ่ะเรยีกเก็บในอนิวอยซพ์รอ้มคา่

ทวัรง์วดสดุทา้ย 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่ับอัตราเรยีกเก็บค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและ

ทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
 ทัวรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wi-Fi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยทา่นสามารถซือ้ซมิการด์ไดท้ีส่นามบนิทบลิซิ ี
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรือค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่มไิดค้าดคดิ เช่น การปรับค่าน ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าประกันการเกดิจารกรรมหรือภัยธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกันอุบัตเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษัิท
ประกนัภยัตา่ง ๆ  

การช าระเงนิ  

ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ส าหรับการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วันท าการ  

การยกเลกิและเงือ่นไขการจองทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วันท าการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิค่ามัดจ าค่าตั๋วโดยสารซึง่เงือ่นไขเป็นไป

ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 35 วันท าการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซีา่ตามที่
สถานทตูเรยีกเก็บ 

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าทัวร์
ทัง้หมดและไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้เชน่ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ, 
คา่มดัจ าหอ้งพักและคา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่า่งจังหวดั ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ัวรก์อ่นออกบตัรโดยสาร
ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่า
มดัจ า  



  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าทัวร์
ทัง้หมด  

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคัญ 

o กรณีที่มกีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผูเ้ดนิทางก าลังจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิ 
จนกวา่จะไดรั้บการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไมใ่หผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อันสบืเนื่องมาจากตัว
ผูโ้ดยสารเอง ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ
หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสาย
การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสูญ
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอื
ยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื
และการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านที่ตอ้งใชว้ลีแชร์ตลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษัิทฯ ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ตัง้แต่เริม่จองทัวร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรักษาความปลอดภัย  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้น
การบรกิาร อาจจะไมไ่ดรั้บความสะดวกส าหรับผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารรณรงค์เรือ่งการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 
ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น
หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหนา้คอ่นขา้งนาน หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับ
วันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดังกลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดรั้บจากทาง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารลา่ชา้ หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทาง
บรษัิทฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ ่
ดังนัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร ์

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพัก
แบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 
เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั
เสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
 



  

เอกสารในการยืน่วซีา่ประเทศอารเ์มเนยี 
o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  (สามารถสแกนเป็นภาพส ีไฟล ์PDF, JPG แบบชดัเจนสง่มา

โดยไม่ตอ้งใช้พาสปอรต์เล่มจรงิ แต่กรณีทีไ่ม่สามารถสแกนไฟลภ์าพเขา้ในระบบวซี่าได ้ตอ้งส่ง
พาสปอรต์ตวัจรงิมาแทน ท ัง้นีห้า้มถา่ยจากกลอ้งหรอืมอืถอืโดยเด็ดขาด) 
o โดยนับวันเริม่เดนิทางเป็นหลัก หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 

6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้   
o หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ใหด้ว้ยเนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะ

เป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
o ทา่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททัวร ์หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะ

ไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
o รปูถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จ านวน 2 รปู เนน้ขนาดใบหนา้  

- ฉากหลังสขีาวเทา่นัน้ เนือ่งจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดับบดบังหนา้ตา, หา้มใสค่อนแท็ก

เลนสช์นดิสหีรอืบิ๊กอายส ์** 
***รวมท ัง้ตอ้งโชวต์ ัว๋เครือ่งบนิ , ใบจองโรงแรม กบัทางเจา้หนา้ที ่Immigration at Land Border  
ดว้ย*** 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ 
สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
***  ***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมีการขอใชห้นังสือเดนิทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษัิททัวร์ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวันยืน่วซีา่และท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมา
แสดงไดท้ัน ทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตัวทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยัง
ประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถุประสงคใ์นการยืน่
ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลังจาก
ทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถึง
ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก                   

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



  

กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่อารเ์มเนยี 
 

 
1.  ชือ่-สกลุ 
(ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

ชือ่-สกลุเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกลุเดมิ กอ่นแตง่งาน 

(ภาษาไทย)....................................................     หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ................................ วัน

เกดิ .................................. สถานทีเ่กดิ ............................ 

 วันออกหนังสอืเดนิทาง ................................................ วันหมดอายหุนังสอืเดนิทาง 
....................................... 
2.  สถานภาพ   ....... โสด   .......   แตง่งานจดทะเบยีน   ....... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   .......  หยา่     ....... 

หมา้ย 
3.   กรณีทา่นทีแ่ตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไมก่ต็าม กรณุากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชือ่-นามสกลุ

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

      วันเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา 

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

 

4.  ทีอ่ยูปั่จจบุนั
(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 
 รหัสไปรษณีย ์....................    โทรศัพทบ์า้น .................................  โทรศพัทม์อืถอื

.................................   
 
5.  ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา 
(ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 
6.  ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

 ต าแหน่งหนา้ที ่(ภาษาองักฤษ) 

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

 โทรศพัท ์ .................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ................................. 

 E-mail: ..................................................................(จ าเป็นตอ้งกรอก) 
 
7.  ชือ่บคุคลทีร่ว่มเดนิทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 
 ความสมัพันธก์บัผูเ้ดนิทางรว่มครัง้นี ้(ระบ)ุ...................................          

 
 
 
 


