
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
สัมผสัดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 

ท่องเท่ียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพนัปี  

เท่ียวจอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน 

Caucasus 2 Countries  



 

 
ทบิลิซ่ี-มิสเคต้า- อนานรูิ-คาซเบกี-ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท 

เซวาน-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี-กอร์วิราบ 
 โดยสายการบนิ  Emirates Airlines (EK) 

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

ชมวิหารเก่าแก่ท่ีเมืองเกกฮาร์ด วิหารการ์นี พร้อมเท่ียวกรงุเยเรวาน 

ด่ืมด ่าแสงสีกรงุทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgia Cuisine 
นั่งรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 

อ่ิมอร่อยกับเมนอูาหารจีนและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ 
 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยีและอำรเ์มเนีย น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนับพนัปี ตะลงึควำมงำม
ทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแหง่เทอืกเขำคอเคซสั ไดแ้ก ่
ทบิลิซ่ี เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมที่

สวยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำรี 
คาซเบกี โดยคำซเบกีช้ื่อเมอืงดัง้เดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำก

ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำ
เซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีต่ัง้ของโบสถ์เกอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีทีถู่กสรำ้งขึน้
ใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งู
ใหญ่ตัง้ตระหงำ่น 

มิสทเคต้า ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกว่า3,000 ปี ตัง้อยูห่่างจากกรุงท
บลิซิ ีประมาณ 25 กม 

เยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนยี ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสู่ทะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ัน้พรมแดน
ระหว่างยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิร่าน มมีรดกทางวฒันธรรมที่
เก่าแก่ เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอาครสิตศ์าสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมื่อ ค.ศ.301 จงึมี
โบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 

เกกฮารด์ สถานทีต่ัง้ของวหิารเกกฮารด์ ซึง่เป็นหนึ่งในความสวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวหิารทีส่รา้ง
อยู่ท่ามกลางเทอืกเขา สรา้งในสมยัศตวรรษที1่2-13 โดยการสลกัผาหนิลกึเขา้ไปจนกลายเป็นวหิารในโพรงถ ้า
อนัยิง่ใหญ่อลงัการ 

กอรวิ์ราบ เมอืงทีต่ัง้ของอารามสงฆโ์บราณ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องกรงุเยเรวาน ใกลก้บัชายแดนประเทศตุรก ีทีค่รัง้หนึ่ง
เคยถูกใชเ้ป็นสถานทีจ่องจ านักบุญเกรกอรีบุ่คคลส าคญัในประวตัศิาสตร ์ มคีวามโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรม
โบราณอนัสวยงาม 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง     5-12 ก.ค./ 19-26 ก.ค./ 9-16 ส.ค./ 12-19 ส.ค.2563 
    13-20 ก.ย./ 20-27 ก.ย./ 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค./ 25 ต.ค.-01พ.ย.2563  
    8-15 พ.ย. / 15-22 พ.ย./ 22-29 พ.ย.2563 

 

วันแรก  สนำมบินสวุรรณภูมิ 

23.50 น. สายการบิน Emirates Airlines เคาน์เตอร์ T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่าน
ก่อนขึน้เคร่ือง (กรุณามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร้ังก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลีย่นแปลงเลก็น้อย** 

 

วันท่ีสอง กรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์) - กรุงทบิลิซ่ี (จอร์เจีย)-โบสถ์ทรินิตี้ 

03.30 น. ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-377 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ นครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง (ดูไบเวลา

 ช้ากว่าประเทศไทย 3 ช่ัวโมง) 
11.00 น. ออกจากเดินทางสู่กรุงทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-
2200 
14.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ รถโคช้รอรับท่านท่ีสนามบิน จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงท
บิลิซ่ี Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ท่ีมีความส าคัญของประวติัศาสตร์มากมาย และมี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าคูราหรือ
เรียกวา่แม่น ้ามิตควารี  
น าท่านชมกรุงทบิลิซ่ี ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ใน
ประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะ
ศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เน่ืองจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้ งท่ีเป็นจุดตัด
ระหวา่งทวีปเอเชียกบัยโุรป   
จากนั้นน าท่านชมโบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหารศกัด์ิสิทธ์ิของทบิลิซี ท่ีเรียกกนั
ว่า Sameba เป็นโบสถ์หลกัของคริสตจกัรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย 
สร้างขึ้นระหวา่งปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุด อนัดบัท่ี 3 ของโบสถอ์อร์โธด๊อกในโลก 
และผ่านชมโรงอาบน ้ าแร่เก่าแก่ Bath Houses ในยา่นโซโลลากี ซ่ึงท่ีน่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในเร่ืองบ่อน ้ า
ร้อนก ามะถนัธรรมชาติ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ 



 

 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันท่ีสำม ทบิลิซ่ี-อนำนูริ-The Memorial of Friendship-คำซเบก-ีทบิลิซี 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นเส้นทางส าหรับใช้ในดา้นการทหารท่ี
เรียกว่า Georgian Military Highway ท่ีสร้างขึ้ นในสมัยท่ีจอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
สหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater 
Caucasus ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหวา่งรัสเซียและจอร์เจีย(ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)   
น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานท่ีอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่ริมแม่น ้ าอ
รักวี เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ซ่ึงภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัท่ีถูกสร้างไดอ้ย่างงดงามและ
ยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป้อมน้ีเองท าให้เห็นภาพ
ทิวทศัน์อนัสวยงามของเบ้ืองล่างและอ่างเก็บน ้ าซินวาลี  จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Memorial of 
Friendship หรืออกีช่ือนึงคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานท่ีสร้างขึ้นมา
ในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงความสัมพนัธ์อนัดีของประเทศจอร์เจียและประเทศ
รัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานน้ีตั้งอยูบ่น Devil’s Valley  ระหวา่งเมืองกูดาอูรีและคาซเบกี เป็นอนุสรณ์
สถานขนาดใหญ่ท่ีมีความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพประวติัศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและ
ประเทศรัสเซียละดว้ยความท่ีอนุสรณ์สถานแห่งน้ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นหุบเขาท่ีมีความสวยงามของ
เทือกเขาคอเคซสั 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรือท่ี รู้จักกันในนาม เมืองคาซเบก ี

Kazbegi ซ่ึงคาซเบก้ีเป็นช่ือเมืองดั้งเดิมนั่นเอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  ตั้งอยู่บน
ความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะ
หนาวจดัถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว  จากนั้นน าท่านเปล่ียนเป็นนั่งรถจี๊ป 4WD เพ่ือชมความ
สวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีก
ช่ือเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซ่ึงเป็นช่ือเรียกท่ีนิยมกันของโบสถ์ศักด์ิแห่งน้ี
สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังขวาของแม่น ้ าชคเฮรี อยูบ่นเทือกเขาของคาซเบก้ี (การเดินทางมายังสถานท่ี
แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะถูกปิดกั้นด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรือสภาพของ
การจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ)   
จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทบิลิซี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) ระหว่าง
ทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรือพกัผอ่นตามอธัยาศยั  



 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วันท่ีส่ี ทบิลิซ่ี-มิทสเคต้ำ-ทบิลิซี-นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำ-ป้อมปรำกำรนำริกำลำ-ถนนชำร์เดนี 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้า Mtskheta  ศูนยก์ลางทาง
ศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของจอร์เจียอายุกว่า3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) น าท่านชมเมืองมิทสเคตา้ท่ีเคยเป็นเมืองหลวง
ของอาณาจกัรอิเบเรีย ซ่ึงเป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอร์เจียในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล  จากนั้น
น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนานิกายออร์โธดอกท่ี
ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น ้ าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ 
แม่น ้ ามิควารี และแม่น ้ าอรักวี ซ่ึงถดัจากเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็น
อาณาจักรของไอบีเรีย และน าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ท่ีสร้างราว
ศตวรรษท่ี 11 ถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาว
จอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท าให้ชาว
จอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาคริสต ์และให้ศาสนาคริสตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติ
ของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย 
ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงทบิลิซ่ี Tbilisi จากนั้นน าท่านเท่ียวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old 

Town of Tbilisi ซ่ึงจะท าให้ท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนท่ีเป็น
สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ท าให้จอร์ เจียมี
เอกลกัษณ์และสัญลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดียว จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้า
ไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นคร้ังแรกช่วงคริสตว์รรษ
ท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสม ่าเสมอกัน และต่อมาในราว
ศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดมี้การก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซ่ึงต่อมาในสมยัของ
กษตัริยเ์ดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ไดมี้การสร้างเพิ่มเติม และเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ได้
เรียกช่ือป้อมแห่งน้ีว่านารินกาลา Narin Qala ซ่ึงมีความหมายถึงป้อมอันเล็ก Little Fortress โดย
บางส่วนได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกร้ือท าลายไป จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ
สะพานสันติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซ่ึงเช่ือมระหว่างตวัเมืองเก่าและ
เมืองใหม่ เปิดใชง้านคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 2010  จดัวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหม่ท่ีสวยงามช้ินหน่ึง
ซ่ึงพาดผา่นแม่น ้ าคูรา จากนั้นให้ท่านเดินเล่นย่านถนนคนเดินชาร์เดนี Shardeni Street ซ่ึงเป็นถนน
ใหญ่ของเมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ินไอแบบยุโรป และอาคารท่ีถูกสร้างขึ้นท่ีมีรูปร่างลกัษณะใหญ่โต
แข็งแรง เดิมถนนแห่งน้ีช่ือ Jan Shardeni Kucha เป็นศูนยร์วมทางสังคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูใน



 

ศรรตวรรษท่ี 9 ต่อมาจึงไดเ้ปล่ียนช่ือถนนมาเป็นชาร์เดนี เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศส 
Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายน้ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้แฟชัน่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋มากมาย 
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย**
  

 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้ำ ทบิลิซ่ี-ซำดำโคล-ฮักห์พำท-เซวำน-เยเรวำน 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาโคล Sadakhlo ท่ีอยู่ทางด้านใต้ซ่ึงเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยู่ติดกับ
อาร์เมเนีย ตลอดเส้นทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์และธรรมชาติอนัสวยของเทือกเขาคอเคซัสน้อยท่ี
อยู่ระหว่างอาร์เมเนียและอาร์เซอร์ไบจาน  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น าท่านข้าม
พรมแดนระหว่างประเทศสู่ประเทศอาร์เมเนีย ท่ีจุดผ่านแดน Bagratashen Customs Point (หมาย
เหตุ: เน่ืองจากกฎของกองตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนของกระเป๋าเดินทางผู้เดินทางจ าเป็นต้องขน
กระเป๋าและถือสัมภาระด้วยตนเอง เพ่ือเดินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจากฝ่ังประเทศจอร์เจีย เพ่ือ
ข้ามด่านไปยังประเทศอาร์เมเนีย)  หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อยแลว้   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฮักห์พาท Haghpat (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
น าท่านชมอารามฮักห์พาท Haghpat Monastery ซ่ึงถือไดเ้ป็นผลงานช้ินเอกของทางดา้นศาสนาและ
ทางดา้นสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างในยคุกลาง ถูกสร้างขึ้นโดย Saint Nishan ในราวศตวรรษท่ี 10 
ซ่ึงอยู่ในระการขึ้นครองราชยข์องกษตัริยอ์ะบาส ท่ี 1 อดีตเป็นเพียงตวัโบสถเ์ล็กๆ ของนกับุญนิชาน
ท่ีถูกสร้างขึ้ น ช่วงปีค .ศ.967ต่อมาก็ได้ถูกส ร้างขยายให้ ใหญ่โตขึ้ นและมีการตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบอาร์เมเนียน และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซวาน Sevan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองท่ีตั้ งอยู่ริม

ทะเลสาบเซวาน ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนีย จากนั้นน าท่านแวะชม
ความสวยงามของทะเลสาบเซวาน รอบๆทะเลสาบเต็มไปดว้ยสถานท่ีพกัผอ่นรวมทั้งรีสอร์ทท่ีสร้าง
รอตอ้นรับนักท่องเท่ียว เดิมเมืองน้ีเป็นหมู่บา้นพกัอาศยัของชาวรัสเซียท่ีมีช่ือว่าเยเลนอฟกา้ จนถึงปี
ค.ศ.1935 จึงไดถู้กเปลี่ยนช่ือเป็นเซวานตามช่ือของทะเลสาบ  จากนั้นน าท่านชมอารามเซวาน Sevan 
Monastery หรือมีช่ือเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ Sevanavank ซ่ึ งค าว่าแว๊งค์เป็นภาษาอาร์เมเนีย มี
ความหมายว่า”โบสถ์วิหาร” สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่บริเวณแหลมท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ฝ่ังทะเบสาบเซวาน ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญิงมาเรียม ซ่ึงเป็นธิดาของกษตัริยอ์ะช๊อต ท่ี 1 
ซ่ึงอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับพวกอาหรับท่ีปกครองดินแดนแห่งน้ี   ได้เวลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางสู่กรุงเยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 



 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  
 

วันท่ีหก เยเรวำน-เกกฮำร์ด-กำร์นี-่กอร์วิรำบ-เยเรวำน 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม   
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเกกฮาร์ด Geghard (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

น าท่านชมวิหารเกกฮาร์ด Geghard Monastery ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความสวยงามของอาร์เมเนียเพราะ
เป็นวิหารท่ีสร้างอยูท่่ามกลางเทือกเขาท่ีสวยงามและยงัมีส่วนท่ีสร้างโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขาอีก
ดว้ยแมต้วัอาคารของวิหารเกกฮาร์ดน้ีถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13 แต่ส านกัสงฆโ์บราณ
แห่งน้ี ไดถู้กก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เม่ือราวศตวรรษท่ี 4 อิสระให้ท่านชมส่วนของห้องโถงของตวัโบสถท่ี์มี
การตดัหินสร้างเป็นโดมแกะสลกัอย่างสวยงามท่ีถูกตกแต่งดว้ยความศรัทธาในศาสนาคริสตว์ิหารท่ี
สร้างโดยการตดัหินให้กลายเป็นห้องโถงและไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 2000 และ
น าท่านชมวิหารการ์นี Garni Temple ซ่ึงในอดีตเม่ือประมาณ 1,700 ปีมาแล้วบริเวณน้ีเคยเป็น
พระราชวงัฤดูร้อนของกษตัริยอ์าร์เมเนียซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมีหลงเหลืออยู่ให้ไดเ้ห็นสภาพของห้อง
สรงน ้ า และอาคารทรงกรีกท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 ตามพระราชประสงคข์องกษตัริย ์
Tiridates โดยด้านข้างของวิหารทรงกรีกน้ีมีซากโบสถ์คริสต์ท่ีสร้างขึ้ นเม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 9 
หลงเหลืออยู่ โดยตวัวิหารการ์น่ีเคยถูกท าลายดว้ยแผ่นดินไหวเม่ือปี ค.ศ. 1679 ส าหรับอาคารท่ีเห็น
อยูใ่นปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมยัสหภาพโซเวียต เม่ือปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซากปรักหักพงั
ของเก่าผสมกบัของใหม่ และถึงแมว้่าวิหารจะถูกสร้างแบบกรีกแต่ลวดลายบนตวัอาคารก็สร้างดว้ย
ศิลปะแบบอาร์เมเนียท่ีไม่สามารถหาไดใ้นวิหารกรีกทัว่ไป  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองกอร์วิราบ Khor Virap (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมส านัก

สงฆ์แห่งกอร์วิราบ Khor Virap Monastery ส านักสงฆ์โบราณท่ีตั้งอยู่ทางบนท่ีราบอารารัท ทาง
ตอนใตข้องกรุงเยเรวาน ใกลก้บัชายแดนประเทศตุรกี คร้ังหน่ึงเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจองจ านกับุญเก
รกอร่ีบุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์ ผูเ้ป็นแกนน าในการชกัชวนชาวอาร์เมเนียให้เปล่ียนจากลทัธิ 
Paganism มานับถือศาสนาคริสต์ โบสถ์แห่งน้ีถูกสร้างขึ้นคร้ังแรกช่วงปี ค.ศ.642 และเสร็จส้ินการ
ก่อสร้างเม่ือปลายศตวรรษท่ี 17 มีความโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ประกอบดว้ย
พื้นหลงัท่ีเป็นแนวเทือกเขาอารารัท ซ่ึงประกอบด้วยภูเขาสองลูกท่ีปกคลุมด้วยหิมะบนส่วนยอด
ตลอดทั้งปี ดว้ยความสูงท่ี 5,137 และ 3,896 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นหน่ึง
ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอาร์เมเนีย  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเยเรวาน  (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  
 



 

วันท่ีเจ็ด เยเรวำน-สนำมบิน 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม   
 น าท่านชมกรุงเยเรวาน น าท่านชมจัตุรัสรีพับลิค Republic Square ผลงานช้ินเอกของสถาปนิกนาม 

อเล็กซานเดอร์ ทามาเนียน บนเน้ือท่ีกว่า 30,000 ตารางเมตรล้อมรอบด้วยกลุ่มอาคารสไตล์นีโอ
คลาสสิคอนังดงาม ในอดีตยุคท่ีถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตเคยใช้ช่ือจตัุรัสเลนนิน หรือ Lenin 
Square แต่ถูกเปล่ียนช่ือหลังประกาศอิสรภาพเป็นประเทศอาร์เม เนีย น าท่านชมและถ่ายรูปกับ 
Yerevan Cascade อีกหน่ึงพิพิธภณัฑ์เปิดของเมืองเยเรวาน ซ่ึงมีความงดงามทางศิลปะเป็นอย่างยิ่ง 
ประกอบด้วยกลุ่มบนัได 5 ชั้น ซ่ึงรายลอ้มด้วยสวนดอกไมแ้ละรูปป้ันมากมาย ซ่ึงเป็นส่วนเช่ือม
ต่อไปยงัพิพิธภณัฑศิ์ลปะสมยัใหม่ โรงละครโอเปร่า และอนุสาวรียอิ์สรภาพ  จากนั้นอิสระให้ท่านช้
อปป้ิงย่านถนน Tashir Street แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมและแบรนดท์อ้งถ่ินของกรุงเยเรวาน  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย** 

 จากนั้นได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเยเรวาน  
18.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรุงเยเรวาน โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2207 
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง 
 

วันท่ีแปด กรุงเทพฯ 

02.05 น. เดินทางจากสนามบินนครดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-384 
12.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกคร้ังก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลีย่นแปลงเลก็น้อย** 

 

 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมี
ผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้รับ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของคณะ
เป็นส าคัญ 

 
 
 
 



 

หมายเหตุสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอร์เจียและอาร์เมเนีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย์,โบสถ์และสถานท่ีส าคัญ ปิดในวันส าคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญอ่ืนๆ 
อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือ
กรณีท่ีผู้ปกครองรัฐเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนีย ท่ีเคยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาติท้ังรัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย  
ดังน้ันอาหารส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  ดังนั้นอาหารจะได้รับอทิธิพลจาก
อาหารยุโรปและเอเชีย อาจมีส่วนผสมของผักและเคร่ืองเทศ 

- เน่ืองจากประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็นหลักมาตั้งแต่ใน
อดีต ท าให้ประเทศแห่งนี้มีโบสถ์และวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหาร
ต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะ ดังน้ันกรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตัวไปทางโบสถ์หรือ
วิหารจะมีผ้าคลุมให้  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจียและอาร์เมเนีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. 
ส่วนมื้อค ่าเร็วท่ีสุดคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
อตัราค่าเดินทาง  5-12 ก.ค./ 19-26 ก.ค./ 9-16 ส.ค./ 12-19 ส.ค.2563 
    13-20 ก.ย./ 20-27 ก.ย./ 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค./ 25 ต.ค.-01พ.ย.2563  
    8-15 พ.ย. / 15-22 พ.ย./ 22-29 พ.ย.2563 

 
**ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน** 
 
**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ 2,000 บาทโดยเรียกเก็บและช าระพร้อมค่าทัวร์
งวดสุดท้าย** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามัน ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
 
 

Amazing Caucasus 2 Countries  
ทัวร์ จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน/ EK  

อตัราค่าบริการทัวร์ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 49,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 6,500 



 

หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางนีต้้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**และจะต้องช าระ

มัดจ า หลงัจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 
• เน่ืองจากเป็นตั๋วโปรโมช่ัน จองแล้วไม่สามารถ ยกเลกิ ,เปลีย่นคนเดินทาง ,Refund ตั๋วได้  
• กรณีท่านท่ีมีตั๋วของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเกี่ยวข้องกับการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10-15 วัน ซ่ึงผู้เดินทางไม่ต้องมาแสดงตัว ** 

อตัรานีร้วมบริการ 

• ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates Airlines เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-ทบิลิซี // เยเรวาน-ดูไบ-
กรุงเทพฯ ชั้นประหยดั 

• ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple 
Room) กรณีท่ีเดินทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเด่ียวเพิ่ม 

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินและหัวหน้าทวัร์ของบริษทัจากกรุงเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่

ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าน ้าด่ืมแจกบนรถ 2 ขวด/ท่าน/วนั  
• ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ท่ีอายุเกิน 75 ปี กรม

ธรรมพ ์500,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์ริษทัประกนั) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ไดร้วมถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อนัเกิดจากอุบติัเหตุ อาทิ ค่าตัว๋โดยสาร, ค่าท่ีพกั, ค่าอาหาร หรืออ่ืนๆ ทั้งน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขของ
บริษทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 
16 ม.ค.2563 หากมีเพิ่มเติมภายหลงัหรืออตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพิ่มตามกฏและ
เง่ือนไขของสายการบิน   

อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กิโลกรัม/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
• ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าอาร์เมเนียและค่าบริการ ท่านละ 1,000 บาท เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย 
• ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,000 บาท 

เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย 
• ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 



 

• ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัอตัราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและ
ทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

• ทวัร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของท่ีระลึก 
• ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม   
• ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีด

ฯลฯ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดค้าดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการท่ีเก่ียวกบัวีซ่า หรืออ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัการเกิดจารกรรมหรือภยัธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบติัเหตุ สามารถติดต่อไดจ้ากบริษทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน 
ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส าหรับการจองทวัร์ โดยเรียก

เก็บทนัทีหลงัจากการจองทวัร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว 
การยกเลกิ 
1.หากมีการยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า โดยทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการ
ขอวีซ่า และค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 
2.หากมีการยกเลิกไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร์ รวมถึง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 
3. หากมีการยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัท าการก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
4.กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีท่ีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีทวัร์ก่อนออกบตัรโดยสาร
ทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 

o กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 
เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
จนกว่าจะไดรั้บการยืนยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อว่าสามารถ
คืนเงินได ้ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอ่ืนๆ ท่ีมี
เหตุท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดินทางของรายการทวัร์  



 

o บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้าม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ี
กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสาย

การบิน ทางสายการบินผูใ้ห้บริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเท่ียวบินล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบิน 

o ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี
ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม 

o กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรง
กบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดย
ในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เขา้ชม
สถานท่ีดงักล่าวให้ได ้หรือ คืนเงินค่าเขา้ชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาท่ีไดรั้บจากทาง บริษทั supplier ประเทศนั้นๆ 
แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงท่ีเดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป ร้านคา้ปิดเป็นส่วน
ใหญ่ ดงันั้นขอใหพ้ิจารณาก่อนการจองทวัร์ 

 
 
 
 
 



 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกั
แบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่  (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มี

อ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าวีซ่าอาร์เมเนีย 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  (สำมำรถสแกนเป็นภำพสี ไฟล์ PDF, JPG แบบชัดเจนส่งมำโดยไม่ต้อง

ใช้พำสปอร์ตเล่มจริง แต่กรณีท่ีไม่สำมำรถสแกนไฟล์ภำพเข้ำในระบบวีซ่ำได้ ต้องส่งพำสปอร์ตตัวจริงมำแทน 
ท้ังนี้ห้ำมถ่ำยจำกกล้องหรือมือถือโดยเด็ดขำด) 
o โดยนับวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใช้ได ้แต่หากนับแลว้ต ่า

กวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่ค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง  
o หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับวีซ่าอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้   
o หากท่านเปล่ียนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ยเน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะ

เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวีซ่า  
o ท่านท่ีมีปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งให้กบับริษทัทวัร์ หากมีการสูญหาย บริษทัฯ 

จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ  
o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลเิมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเส้ือสีขาว)   
- รูปถ่ายหนา้ตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเคร่ืองประดบับดบงัหนา้ตา, ห้ามใส่คอนแท็ก

เลนส์ชนิดสีหรือบ๊ิกอายส์ ** 
*** การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศ และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวี
ซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง 
***  ***    กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต 
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 



 

***   เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบั
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจ านงแก่บริษทัทัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านท่ีตอ้งใชห้นังสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสือเดินทางมา
แสดงไดท้นั ท่านนั้นจะตอ้งมายืน่เด่ียวและแสดงตวัท่ีสถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั
ประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการ
ยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน
หลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั                   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าอาร์เมเนีย 
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      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล................................................................................................................. 

      ว ันเกิด ของสามี -ภรรยา .................. ............................ สถานท่ีเกิด สามี -ภรรยา ................................. 

 

4.  ท่ีอยูปั่จจุบนั(ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
 รหสัไปรษณีย ์....................  โทรศพัทบ์า้น................................. โทรศัพท์มือถือ..........................   
 
5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)................................................................................ ..... 
 
6.  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................ 

 โทรศัพท์ .................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ................................. 
 E-mail: ..................................................................(จ าเป็นต้องกรอก) 
 
7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 
 ความสัมพนัธ์กบัผูเ้ดินทางร่วมคร้ังน้ี (ระบุ)...................................          
 
 

 


