
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

เท่ียวจอร์เจีย-อาร์เมเนีย 10 วัน 8 คืน 
 

2 Countries Georgia – Armenia  



 

สัมผสัดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 
ท่องเท่ียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพนัปี  

ทบิลิซ่ี-มิสทเคต้า-อุพลิสชิเค่-ซิกนากี-ควาเรลี- อนานรู-ิคาซเบกี- 
ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท-เซวาน-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การน์ี-กอร์วิราบ-ทบิลิซี 

               โดยสายการบิน แอร์แอสตานา (KC) 
เท่ียวประเทศจอร์เจีย ด่ืมด ่าแสงสีกรงุทบิลิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine  

น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน  
ชมวิหารเก่าแก่ท่ีเมืองเกกฮาร์ด วิหารการ์นี ชมวิหารกอร์วิราบ พรอ้มเท่ียวกรงุเยเรวาน 

อ่ิมอร่อยกับเมนอูาหารจีน,อาหารไทยและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ 
บริษทัฯ ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวประเทศจอร์เจีย ท่ีมีอำณำเขตทำงเหนือติดกบัรัสเซียและทำงตะวนัตกติดกบัทะเลด ำ

และตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดช่ือกรุงทบิลิซิ ตั้งอยูใ่นหุบเขำซ่ึงถูกแบ่งโดยแม่น ้ำมิตควำรี โดยมีควำมน่ำสนใจอยู่ท่ีแหล่ง
น ้ำแร่และแหล่งโบรำณคดีมำกกว่ำ 12,000 แห่งทัว่ประเทศ ซ่ึงในจ ำนวนน้ี มี 4 แห่งดว้ยกนัท่ีไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ำรยเูนสโก และเที่ยวประเทศอำร์เมเนีย ประเทศท่ีไม่มีทำงออกสู่ทะเลทำงใต้ของเทือกเขำคอเคซัส เขำท่ีกั้นพรมแดนระหว่ำง
ยโุรปและเอเชีย มีอำณำเขตติดต่อกบัตุรกี จอร์เจีย อำเซอร์ไบจำน อิหร่ำน มีมรดกทำงวฒันธรรมท่ีเก่ำแก่ เป็นรัฐแรกในโลกท่ีไดรั้บ
เอำคริสตศ์ำสนำมำเป็นศำสนำอยำ่งเป็นทำงกำร เม่ือ ค.ศ.301 จึงมีโบรำณสถำนจำนวนมำกกระจำยอยูท่ัว่ประเทศ 
ทบิลิซ่ี เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ท่ีมีควำมส ำคญัของประวติัศำสตร์มำกมำย และมีโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมท่ี

สวยงำมและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ำคูรำหรือเรียกว่ำแม่น ้ำมิตควำรี 
คาซเบกี คำซเบก้ีช่ือเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมำเป็นเมืองสเตพำนท์สมินดำ้ ตั้งอยู่บนควำมสูงจำกระดบัน ้ ำทะเล

ประมำณ 1,740 เมตร และมีอำกำศเยน็สบำยตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจดัถึง -5องศำเซลเซียสเลย
ทีเดียว นอกจำกน้ียงัเป็นสถำนท่ีตั้งของโบสถเ์กอเกติ Gergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

มิทสเคต้า เมืองศูนยก์ลำงทำงศำสนำของประเทศจอร์เจีย เมืองท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของจอร์เจียอำยกุว่ำ 3,000 ปี 
อุพลิสชิเค่  เมืองถ ้ำเก่ำแก่ของจอร์เจีย ท่ีมีหลกัฐำนกำรตั้งถ่ินฐำนในดินแดนแถบน้ีกนัมำนำนแลว้กว่ำ 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปี

ก่อนคริสตกำล จนถึง ค.ศ.500 
ซิกนากี เมืองน่ำรักท่ีไดรั้บขนำนนำมว่ำ City of Love เมืองเล็กๆท่ีมีกำรปลูกพืชพนัธ์ุไมห้ลำยอย่ำงโดยเฉพำะตน้องุ่น

พนัธ์ุต่ำงๆ จึงท ำให้เป็นเมืองท่ีมีควำมส ำคญัในเร่ืองกำรผลิตไวน์ และเป็นเมืองท่ีประวติัศำสตร์ควำมเป็นมำอยำ่ง
ยำวนำน 

เยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอำร์เมเนีย ประเทศท่ีไม่มีทำงออกสู่ทะเลทำงใต้ของเทือกเขำคอเคซัส เขำท่ีกั้นพรมแดน
ระหว่ำงยโุรปและเอเชีย มีอำณำเขตติดต่อกบัตุรกี จอร์เจีย อำเซอร์ไบจำน อิหร่ำน มีมรดกทำงวฒันธรรมท่ีเก่ำแก่ 
เป็นรัฐแรกในโลกท่ีไดรั้บเอำคริสตศ์ำสนำมำเป็นศำสนำอยำ่งเป็นทำงกำร เม่ือ ค.ศ.301 จึงมีโบรำณสถำนจำนวน
มำกกระจำยอยูท่ัว่ประเทศ 

เกกฮาร์ด สถำนท่ีตั้งของวิหำรเกกฮำร์ด ซ่ึงเป็นหน่ึงในควำมสวยงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของอำร์เมเนีย เพรำะเป็นวิหำรท่ีสร้ำงอยู่
ท่ำมกลำงเทือกเขำ สร้ำงในสมยัศตวรรษท่ี12-13 โดยกำรสลกัผำหินลึกเขำ้ไปจนกลำยเป็นวิหำรในโพรงถ ้ำอนั
ย่ิงใหญ่อลงักำร 



 

กอร์วิราบ เมืองท่ีตั้งของอำรำมสงฆ์โบรำณ ตั้งอยู่ทำงตอนใตข้องกรุงเยเรวำน ใกลก้บัชำยแดนประเทศตุรกี ท่ีคร้ังหน่ึงเคย
ถูกใชเ้ป็นสถำนท่ีจองจ ำนกับุญเกรกอร่ีบุคคลส ำคญัในประวติัศำสตร์  มีควำมโดดเด่นดว้ยสถำปัตยกรรมโบรำณ
อนัสวยงำม 

 

ก าหนดการเดินทาง   25 ต.ค.- 03 พ.ย./ 8-17 พ.ย./ 15-24 พ.ย./ 29 พ.ย.-08 ธ.ค.2563 
    6-15 ธ.ค./ 13-22 ธ.ค. 2563 
 

วันแรก   กรุงเทพฯ- (สนามบินสุวรรณภูมิ) - อัลมาตี(้คาซัคสถาน)-ทบิลิซี (จอร์เจีย) 
07.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางหมายเลข 9 สายการบิน Air Astana เคาน์เตอร์ U เจ้าหน้าที่

คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง (กรุณามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน 
ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) 
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือ ต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร้ังก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็น ร า ย ก า ร ซี ร่ี
และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

10.15 น.  ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC-932 
16.25 น.  เดนิทางถึงสนามบินกรุงอัลมาตี ้ ประเทศคาซัคสถาน เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 
19.30 น.  ออกจากเดินทางจากกรุงอัลมาตี ้โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC-139 
21.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย หลงัผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและตรวจ

รับสมัภำระเรียบร้อยแลว้ รถโคช้รอรับท่ำนท่ีสนำมบิน  
จำกนั้นน ำท่ำนเช็คอินเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วันที่สอง ทบิลิซ่ี-น่ังกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสันติภาพ-โบสถ์เมเตห์คี- โบสถ์ทรินิตี-้ ฟรีด้อมส
แควร์-ทบิลิซี 

เช้า  รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม 
 จำกนั้นน ำท่ำนชมกรุงทบิลิซี Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ท่ีมีควำมส ำคญัของประวติัศำสตร์มำกมำย 

และมีโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำมและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำคูรำหรือเรียกว่ำ
แม่น ้ำมิตควำรี น ำท่ำนชมกรุงทบิลิซ่ี ซ่ึงเป็นศูนยก์ลำงกำรท ำอุตสำหกรรมและวฒันธรรมในภูมิภำคคอเคซสั ใน
ประวติัศำสตร์เมืองน้ีอยู่ในเส้นทำงสำยไหมหรือ Silk Road และปัจจุบนัยงัมีบทบำทส ำคญัในฐำนะศูนยก์ลำง
กำรขนส่งและกำรคำ้ เน่ืองจำกควำมไดเ้ปรียบทำงยทุธศำสตร์ในแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดัระหว่ำงทวีปเอเชียกบัยุโรป 
น ำท่ำนเท่ียวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซ่ึงจะท ำท่ำนได้พบเห็นควำมสวยงำมและ
สีสันของอำคำรบ้ำนเรือนท่ีเป็นสถำปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสำนกนัระหว่ำงศิลปะของเปอร์เซียและ
ยโุรป ท ำให้จอร์เจียมีเอกลกัษณ์และสัญลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดียว จำกนั้นน ำท่ำนนั่ง
กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้ำงขึ้นคร้ังแรกช่วงคริสต์วรรษท่ี 4 
ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมำยถึงรูปแบบที่ไม่มีควำมสม ่ำเสมอกนั และต่อมำในรำวศตวรรษท่ี 7 สมยัของ
รำชวงศอู์มยัยำดไดมี้กำรก่อสร้ำงส่วนต่อขยำยออกไปอีก ซ่ึงต่อมำในสมยัของกษตัริยเ์ดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้
มีกำรสร้ำงเพ่ิมเติม และเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขำ้มำยึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแห่งน้ีว่ำนำรินกำลำ Narin Qala ซ่ึง
มีควำมหมำยถึงป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบำงส่วนไดพ้งัทลำยลงเพรำะว่ำเกิดแผน่ดินไหวและถูกร้ือท ำลำย



 

ไป แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับโรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่ำนโซโลลำกี ซ่ึงท่ีน่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั
ในเร่ืองบ่อน ้ำร้อนก ำมะถนัธรรมชำติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น ำท่ำนชมโบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ท่ีมีประวติัศำสตร์อยู่คู่บำ้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริม

หน้ำผำของแม่น ้ ำมทวำรี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสร้ำงอยูใ่นบริเวณท่ีมีประชำกรอำศยัอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีโบรำณท่ีมีมำ
แต่ก่อน กษตัริยว์ำคตงั ท่ี 1 แห่งจอร์กำซำลี ไดส้ร้ำงป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี ต่อมำในปี ค.ศ.1278-1284 ไดมี้
กำรสร้ำงขยำยโดยกษตัริย ์เซ็นต์ เดมิทรีอสั ท่ี 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลกัษณ์ของโบสถใ์นนิกำยออร์โธด๊อก ต่อมำ
ไดถู้กท ำลำยและไดมี้กำรก่อสร้ำงขึ้นอีกหลำยคร้ัง จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท ำลำยและก็ไดส้ร้ำง
ขึ้นใหม่อีกคร้ัง และน ำท่ำนถ่ำยรูปกบัสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace สะพำนควำมยำว 150 เมตรซ่ึงเช่ือม
ระหว่ำงตัวเมืองเก่ำและเมืองใหม่ เปิดใช้งำนคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 2010  จดัว่ำเป็นงำนสถำปัตยกรรมยุคใหม่ท่ี
สวยงำมช้ินหน่ึงซ่ึงพำดผ่ำนแม่น ้ ำคูรำ จำกนั้นน ำท่ำนชมโบสถ์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วิหำรศกัด์ิสิทธ์ิ
ของทบิลิซี ท่ีเรียกกนัว่ำ Sameba เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยูใ่นทบิลิซีเมืองหลวงของ
จอร์เจีย สร้ำงขึ้นระหว่ำงปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหำรท่ีสูงท่ีสุด อนัดบัท่ี 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก  
อิสระให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองทบิลิซ่ีย่านฟรีดอมสแควร์ Freedom Square หรือเดินเล่นชอ้ปป้ิงท่ี Galleria Mall 
ศูนยก์ำรคำ้ใจกลำงกรุงทบิลิซ่ีท่ีเตม็ไปดว้ยร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำร คำเฟ่  และสินคำ้แบรนดเ์นมหลำกหลำยแบรนด ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารจีน 
  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วันที่สาม ทบิลิซ่ี-อนานูริ-กูดาอูรี-The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซ่ี 

เช้า  รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงไปตำมทำงหลวงท่ีส ำคัญซ่ึงเป็นเส้นทำงส ำหรับใช้ในด้ำนกำรทหำรท่ีเรียกว่ำ 
Georgian Military Highway ท่ีสร้ำงขึ้นในสมยัท่ีจอร์เจียตกอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของสหภำพโซเวียต เป็นถนน
เส้นทำงเดียวท่ีจะน ำท่ำนเดินทำงสู่เทือกเขำคอเคซสัใหญ่ หรือ Greater Caucasus ท่ีมีควำมยำวประมำณ1,100 กม.
ท่ีเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่ำงรัสเซียและจอร์เจีย น ำท่ำนชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถำนท่ีอนัเก่ำแก่มี
ก ำแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่ริมแม่น ้ ำอรักวี เป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษท่ี 16-17 ซ่ึงภำยในยงัมีโบสถ ์2 หลงัท่ีถูก
สร้ำงไดอ้ยำ่งงดงำมและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่ำนท่ำมกลำงธรรมชำติอนังดงำม จำกป้อมน้ีเองท ำให้เห็น
ภำพทิวทศัน์อนัสวยงำมของเบ้ืองล่ำงและอ่ำงเก็บน ้ำซินวำลี  
จำกนั้ นน ำท่ำนแวะชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกช่ือคือ Russia–Georgia Friendship 
Monument อนุสรณ์สถำนท่ีสร้ำงขึ้นมำในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงควำมสัมพนัธ์อนัดีของ
ประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถำนน้ีตั้งอยู่บน Devil’s Valley  ระหว่ำงเมืองกูดำอูริและคำซ
เบกี เป็นอนุสรณ์สถำนขนำดใหญ่ท่ีมีควำมสวยงำมมำก ภำยในมีกำรวำดภำพประวติัศำสตร์ของประเทศจอร์เจีย
และประเทศรัสเซียละดว้ยควำมท่ีอนุสรณ์สถำนแห่งน้ีตั้งเด่นเป็นสง่ำอยูบ่นหุบเขำท่ีมีควำมสวยงำมของเทือกเขำ
คอเคซัส ประกอบกบัตั้งอยูใ่กลถ้นนใหญ่ จึงท ำให้สถำนท่ีแห่งน้ีมีผูค้นแวะมำเย่ียมเยียนและถ่ำยรูปกนัตลอดทั้ง
วนั 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรือท่ีรู้จกักนัในนำมเมืองคาซเบกี Kazbegi ซ่ึงคำซเบ

ก้ีเป็นช่ือเมืองดั้ งเดิมนั่นเอง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง)  ตั้ งอยู่บนควำมสูงจำกระดับน ้ ำทะเล
ประมำณ 1,740 เมตร และมีอำกำศเยน็สบำยตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจดัถึงลบ 5 องศำเซลเซียสเลย
ทีเดียว  จำกนั้นน ำท่ำนเปล่ียนเป็นนั่งรถจ๊ีป 4WD เพ่ือชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity 



 

Church ซ่ึงถูกสร้ำงขึ้นในรำวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกนัว่ำทสมินดำซำมีบำ Tsminda Sameba ซ่ึงเป็น
ช่ือเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิแห่งน้ีสถำนท่ีแห่งน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังขวำของแม่น ้ำชคเฮรี อยูบ่นเทือกเขำของคำซเบ
ก้ี (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี ้ขึน้อยู่กับสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะถูกปิดกั้นด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรือ
สภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ)  จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองทบิลิซี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.45 ชั่วโมง) ระหว่ำง
ทำงให้ท่ำนไดช้มทศันียภำพสองขำ้งทำง หรือพกัผอ่นตำมอธัยำศยั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ 
 น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วันที่ส่ี  ทบิลิซ่ี-ซาดาโคล-ฮักห์พาท(อาร์เมเนีย) -ทะเลสาบเซวาน-เยเรวาน 

เช้า  รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม   
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองซาดาโคล Sadakhlo ท่ีอยู่ทำงดำ้นใตซ่ึ้งเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยู่ติดกบัอำร์เมเนีย 
ตลอดเส้นทำงท่ำนจะไดช้มวิวทิวทศันแ์ละธรรมชำติอนัสวยของเทือกเขำคอเคซสันอ้ยท่ีอยูร่ะหว่ำงอำร์เมเนียและ
อำร์เซอร์ไบจำน  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) น าท่านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่ประเทศ
อาร์เมเนีย ท่ีจุดผ่านแดน Bagratashen Customs Point (หมายเหตุ: เน่ืองจากกฎของกองตรวจคนเข้าเมือง ใน
ส่วนของกระเป๋าเดินทางผู้เดินทางจ าเป็นต้องขนกระเป๋าและถือสัมภาระด้วยตนเอง เพ่ือเดินผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมืองจากฝ่ังประเทศจอร์เจีย เพ่ือข้ามด่านไปยังประเทศอาร์เมเนีย)  หลงัผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและ
ตรวจรับสัมภำระเรียบร้อยแลว้  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองฮักห์พาท Haghpat (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 
น ำท่ำนชมอารามฮักห์พาท Haghpat Monastery ซ่ึงถือไดเ้ป็นผลงำนช้ินเอกของทำงดำ้นศำสนำและทำงดำ้น
สถำปัตยกรรมในกำรก่อสร้ำงในยุคกลำง ถูกสร้ำงขึ้นโดย Saint Nishan ในรำวศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอยู่ในระกำรขึ้น
ครองรำชยข์องกษตัริยอ์ะบำส ท่ี 1 อดีตเป็นเพียงตวัโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญนิชำนท่ีถูกสร้ำงขึ้นช่วงปีค.ศ.967
ต่อมำก็ไดถู้กสร้ำงขยำยให้ใหญ่โตขึ้นและมีกำรตกแต่งดว้ยสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำมแบบอำร์เมเนียน และไดรั้บ
กำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซวาน Sevan (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสำบเซวำน ซ่ึง

เป็นทะเลสำบน ้ ำจืดและทะเลปิดในประเทศอำร์เมเนีย จำกนั้นน าท่านชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน 
รอบๆทะเลสำบเต็มไปด้วยสถำนท่ีพกัผ่อนรวมทั้งรีสอร์ทท่ีสร้ำงรอต้อนรับนักท่องเท่ียว เดิมเมืองน้ีเป็นหมู่
บำ้นพกัอำศยัของชำวรัสเซียท่ีมีช่ือว่ำเยเลนอฟกำ้ จนถึงปีค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปล่ียนช่ือเป็นเซวำนตำมช่ือของ
ทะเลสำบ  จำกนั้นน ำท่ำนชมอารามเซวาน Sevan Monastery หรือมีช่ือเรียกว่ำเซวำนำแวง๊ค ์Sevanavank ซ่ึงค ำ
ว่ำแวง๊คเ์ป็นภำษำอำร์เมเนีย มีควำมหมำยว่ำ”โบสถวิ์หำร” สถำนท่ีแห่งน้ีตั้งอยูบ่ริเวณแหลมท่ีอยูท่ำงดำ้นตะวนัตก
เฉียงเหนือของฝ่ังทะเบสำบเซวำน ถูกสร้ำงขึ้นในปีค.ศ.874 โดยเจำ้หญิงมำเรียม ซ่ึงเป็นธิดำของกษตัริยอ์ะช๊อต ท่ี 
1 ซ่ึงอยู่ในช่วงของกำรต่อสู้กบัพวกอำหรับท่ีปกครองดินแดนแห่งน้ี   ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่กรุง
เยเรวำน เมืองหลวงของประเทศอำร์เมเนีย (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่ำ  

 

 

วันที่ห้า เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี- กอร์วิราบ-เยเรวาน 

เช้า  รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม   



 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเกกฮาร์ด Geghard (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  
น ำท่ำนชมวิหารเกกฮาร์ด Geghard Monastery ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในควำมสวยงำมของอำร์เมเนียเพรำะเป็นวิหำรท่ี
สร้ำงอยู่ท่ำมกลำงเทือกเขำท่ีสวยงำมและยงัมีส่วนท่ีสร้ำงโดยกำรตดัหินเขำ้ไปในภูเขำอีกดว้ยแมต้วัอำคำรของ
วิหำรเกกฮำร์ดน้ีถูกสร้ำงขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12-13 แต่ส ำนกัสงฆ์โบรำณแห่งน้ี ไดถู้กก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เม่ือ
รำวศตวรรษท่ี 4 อิสระให้ท่ำนชมส่วนของห้องโถงของตัวโบสถ์ท่ีมีกำรตัดหินสร้ำงเป็นโดมแกะสลกัอย่ำง
สวยงำมท่ีถูกตกแต่งดว้ยควำมศรัทธำในศำสนำคริสตวิ์หำรท่ีสร้ำงโดยกำรตดัหินให้กลำยเป็นห้องโถงและไดข้ึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 2000 และน ำท่ำนชมวิหารการ์นี Garni Temple ซ่ึงในอดีตเม่ือประมำณ 
1,700 ปีมำแลว้บริเวณน้ีเคยเป็นพระรำชวงัฤดูร้อนของกษตัริยอ์ำร์เมเนียซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมีหลงเหลืออยู่ให้ได้
เห็นสภำพของห้องสรงน ้ำ และอำคำรทรงกรีกท่ีถูกสร้ำงขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 1 ตำมพระรำชประสงคข์อง
กษตัริย ์Tiridates โดยดำ้นขำ้งของวิหำรทรงกรีกน้ีมีซำกโบสถค์ริสตท่ี์สร้ำงขึ้นเม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 9 หลงเหลือ
อยู ่โดยตวัวิหำรกำร์น่ีเคยถูกท ำลำยดว้ยแผน่ดินไหวเม่ือปี ค.ศ. 1679 ส ำหรับอำคำรท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนัไดรั้บกำร
บูรณะใหม่ในสมัยสหภำพโซเวียต เม่ือปี ค.ศ.1974 โดยใช้ เศษซำกปรักหักพงัของเก่ำผสมกับของใหม่ และ
ถึงแมว่้ำวิหำรจะถูกสร้ำงแบบกรีกแต่ลวดลำยบนตวัอำคำรก็สร้ำงดว้ยศิลปะแบบอำร์เมเนียท่ีไม่สำมำรถหำไดใ้น
วิหำรกรีกทัว่ไป  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองกอร์วิราบ Khor Virap (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมส านักสงฆ์แห่งกอร์

วิราบ Khor Virap Monastery ส ำนกัสงฆโ์บรำณท่ีตั้งอยู่ทำงบนท่ีรำบอำรำรัท ทำงตอนใตข้องกรุงเยเรวำน ใกล้
กบัชำยแดนประเทศตุรกี คร้ังหน่ึงเคยถูกใชเ้ป็นสถำนท่ีจองจ ำนกับุญเกรกอร่ีบุคคลส ำคญัในประวติัศำสตร์ ผูเ้ป็น
แกนน ำในกำรชกัชวนชำวอำร์เมเนียให้เปล่ียนจำกลทัธิ Paganism มำนบัถือศำสนำคริสต ์โบสถแ์ห่งน้ีถูกสร้ำงขึ้น
คร้ังแรกช่วงปี ค.ศ.642 และเสร็จส้ินกำรก่อสร้ำงเม่ือปลำยศตวรรษท่ี 17 มีควำมโดดเด่นด้วยสถำปัตยกรรม
โบรำณอนัสวยงำม ประกอบดว้ยพ้ืนหลงัท่ีเป็นแนวเทือกเขำอำรำรัท ซ่ึงประกอบดว้ยภูเขำสองลูกท่ีปกคลุมดว้ย
หิมะบนส่วนยอดตลอดทั้งปี ดว้ยควำมสูงท่ี 5,137 และ 3,896 เมตรเหนือระดบัน ้ ำทะเล ท ำให้สถำนท่ีแห่งน้ีเป็น
หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอำร์เมเนีย      จนได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่กรุง
เยเรวำน   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่ำ  
 

วันที่หก เยเรวาน- ซาดาโคล (จอร์เจีย) -ช้อปป้ิง East Point - ทบิลิซ่ี 

เช้า  รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม   
 น ำท่ำนเท่ียวชมกรุงเยเรวำนชมจัตุรัสรีพับลิค Republic Square ผลงำนช้ินเอกของสถำปนิกนำม อเล็กซำนเดอร์ 

ทำมำเนียน บนเน้ือท่ีกว่ำ 30,000 ตำรำงเมตรลอ้มรอบดว้ยกลุ่มอำคำรสไตลนี์โอคลำสสิคอนังดงำม ในอดีตยุคท่ี
ถูกปกครองโดยสหภำพโซเวียตเคยใชช่ื้อจตัุรัสเลนนิน หรือ Lenin Square แต่ถูกเปล่ียนช่ือหลงัประกำศอิสรภำพ
เป็นประเทศอำร์เมเนีย น ำท่ำนแวะชมและถ่ายรูปกับเยเรวาน แคสเคด Yerevan Cascade ซ่ึงเป็นเสมือนอุทยำน
ทำงศิลปะขนำดยกัษ์ สร้ำงเป็นบนัไดขนำดมหึมำ 572 ขั้น สูงกว่ำ 500 เมตร ลำดขึ้นไปบนไหล่เขำกลำงใจเมือง 
โดยมีกำรปล่อยน ้ ำให้ตกลงมำคล้ำยน ้ ำตกจ ำลองดว้ย ดำ้นล่ำงสุดเป็นสวนหย่อม พร้อมดว้ยรูปประติมำกรรม
ลอยตวัน่ำรัก ๆ อดัแน่นดว้ยไอเดียสร้ำงสรรค์ ส่วนดำ้นบนก็มีลิฟต์ บนัไดเล่ือน และบนัได ให้เรำเดินขึ้นไปสู่
จุดสูงสุดของยอดเขำแลว้มองกลบัลงมำชมตวัเมืองเยเรวำนจำกมุมสูงไดก้วำ้งไกล ท่ีส ำคญัคือในวนัท่ีฟ้ำใสไร้เมฆ
หมอก จะเห็นยอดเขำอำรำรัต ยืนตระหง่ำนเป็นแบก็กรำวน์ของเมืองอยำ่งสุดอลงักำร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 



 

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองฮกัห์พำท Haghpat เพื่อขำ้มด่ำนพรมแดนระหว่ำงประเทศท่ีจุดผ่านแดน Bagratashen 
Customs Point (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง) น าท่านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่เมืองซาดาโคล 
ประเทศจอร์เจีย หลงัผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและตรวจรับสัมภำระเรียบร้อยแลว้ รถโคช้รอรับและน ำ
ท่ำนเดินทำงสู่กรุงทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ East 
Point Shopping Mall ห้ำงสรรพสินคำ้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจียแหล่งรวมสินคำ้แบรนด์เนมชั้นน ำในรำคำพิเศษ 
อำทิ 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  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย** 

  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วันที่เจ็ด  ทบิลิซ่ี-มิทสเคต้า-กอรี-พพิธิภัณฑ์สตาลิน-ถ า้อุพลิสชิเค่ -ทบิลิซี 

เช้า  รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมิทสเคต้า Mtskheta ศูนยก์ลำงทำงศำสนำของประเทศจอร์เจีย เมืองท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด
ของจอร์เจียอำยุกว่ำ 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงทบิลิซี ประมำณ 25 กม. (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 35 นำที) น ำ
ท่ำนชมเมืองมิทสเคตำ้ท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของอำณำจกัรไอบีเรีย ซ่ึงเป็นรำชอำณำจักรเก่ำของจอร์เจียในช่วง 
400-500 ปี ก่อนคริสตกำล น ำท่ำนชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซ่ึงเป็นวิหำรในรูปแบบของคริสต์ศำสนำ
นิกำยออร์โธดอกท่ีถูกสร้ำงขึ้นในรำวศตวรรษท่ี 6 วิหำรแห่งน้ีตั้งอยูบ่นภูเขำท่ีมีแม่น ้ ำสองสำยไหลมำบรรจบกนั 
คือ แม่น ้ ำมิควำรี และแม่น ้ ำอรักวี ซ่ึงถดัจำกเมืองมิทสเคตำ้ไปยงับริเวณท่ีกวำ้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอำณำจกัร
ของไอบีเรีย และชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ท่ีสร้ำงรำวศตวรรษท่ี 11 ถือเป็นศูนยก์ลำงทำง
ศำสนำท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอร์เจียสร้ำงขึ้นโดยสถำปนิกชำวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลำงท่ีท ำให้ชำวจอร์เจียเปล่ียนควำมเช่ือและหันมำนับถือศำสนำคริสต์ และให้
ศำสนำคริสตม์ำเป็นศำสนำประจ ำชำติของจอร์เจียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสร้ำงยุคโบรำณท่ีมีขนำดใหญ่
ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ภำยในมีภำพเขียนสีเฟรสโกอ้ยำ่งงดงำม    

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองกอรี Gori (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมืองแห่งประวติัศำสตร์ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีว่ำ

เป็นบำ้นเกิดของโจเซฟ สตำลิน ชำวจอร์เจียท่ีในอดีตเป็นผูป้กครองสหภำพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 
1950 และขึ้นช่ือเร่ืองควำมโหดเห้ียมในกำรปกครอง น ำท่ำนชมพิพิธภัณฑ์ท่านสตาลิน Stalin Museum ซ่ึง
รวบรวมเร่ืองรำว และส่ิงของต่ำงๆ ของสตำลินเอำไว ้รวมไปถึงตวัอำคำรท่ีสตำลินเกิดดว้ย ภำยในพิพิธภณัฑส์ตำ
ลิน มีกำรจัดแสดงประวัติชีวิตของสตำลินท่ีใช้ในระหว่ำงในช่วงท่ีมีชีวิตอยู่ น ำท่ำนชมเมืองถ ้าอุพลิสชิเค่ 
Uplistsikhe Cave Town หน่ึงในเมืองถ ้ำเก่ำแก่ของจอร์เจีย ท่ีมีหลกัฐำนกำรตั้งถ่ินฐำนในดินแดนแถบน้ีกนัมำ
นำนแล้วกว่ำ 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกำล จนถึง ค.ศ.500 เมืองน้ีเป็นศูนย์กลำงทำงศำสนำและ
วฒันธรรม และมีควำมเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษท่ี 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรำนโดยชำวมองโกลในช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้ำงไป ท่ำนจะไดพ้บกบัศำสนสถำนท่ีมีห้องโถงขนำดใหญ่ท่ีชำวเพ
เกน้ Pagan ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรมซ่ึงเป็นลทัธิบูชำไฟ เป็นลทัธิของคนในแถบน้ีก่อนท่ีศำสนำคริสตจ์ะเขำ้เม่ือ 
1700 ปีก่อน และยงัมีห้องต่ำงๆ ซ่ึงคำดว่ำเป็นโบสถเ์ก่ำแก่ของชำวคริสต ์ท่ีสร้ำงขึ้นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 9  จน
ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่กรุงทบิลิซี (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารไทย 
  น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่ำ 



 

 

วันที่แปด ทบิลิซ่ี-ซิกนากี City of Lov-ควาเรลี-ชิมไวน์- ถนนชาร์เดนี- ทบิลิซ่ี 

เช้า  รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม   
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองซิกนากี Sighnaghi  ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลำงกำรปกครองเขตซิกนำกี ในจงัหวดัคำเคตี
ท่ีอยู่ทำงดำ้นใตข้องประเทศ (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.45 ชัว่โมง) เป็นเมืองเล็กๆท่ีมีพ้ืนท่ีประมำณ 2,978 ตร.
กม. และมีประชำกรอำศยัอยูป่ระมำณ 4,000 คน มีกำรปลูกพืชพนัธ์ุไมห้ลำยอยำ่งโดยเฉพำะตน้องุ่นพนัธ์ุต่ำงๆ จึง
ท ำให้เป็นเมืองท่ีมีควำมส ำคญัท่ีมีกำรท ำเหลำ้ไวน์ ผลิตพรม และผลิตอำหำรท่ีส ำคญัของจอร์เจีย ซ่ึงต่อมำไดรั้บ
กำรบูรณะและปรับปรุงให้มีควำมเจริญรุ่งเรือง พร้อมกบัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆมำกมำย จึงท ำให้มีช่ือเสียง
ส ำหรับนกัท่องเที่ยวให้ท่ำนไดช้มควำมสวยงำมและบรรยำกำศของเมืองซิกนำกี เมืองท่ีไดช่ื้อว่ำ “เมืองแห่งควำม
รัก” ตั้งอยู่บนทิวทศันนัสวยงำมของแม่น ้ ำเลซำนิกลำงหุบเขำคอเคซัส ท่ีถูกสร้ำงขึ้นเม่ือศตวรรษท่ี 18 ดว้ยพระ
รำชโองกำรแห่งกษตัริย ์Kakheti Erekle II ผูท่ี้ปกป้องเมืองจำกกำรโจมตีของพวกมุสลิมทำงเหนือ จำกนั้นน ำท่ำน
ชมอารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe อำรำมสงฆใ์นนิกำยจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ สร้ำงขึ้น
ในศตวรรษท่ี 9 แต่ไดรั้บกำรบูรณะใหม่ทั้งหมดในศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัเป็นอำรำมนำงชี อุทิศให้นักบุญนีโน่ 
สตรีผูป้ระกำศศำสนำคริสตใ์นศตวรรษท่ี 4 โดยหลุมศพของนกับุญนีโนก็ถูกบรรจุไวใ้นอำรำมแห่งน้ีเช่นกนั   

กลางวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมือง 
บ่าย น ำท่ำนสู่เขตควาเรลี Kvareli ท่ีแปลว่ำ “ไวน์” ของแควน้คำเคติ ท่ีเป็น 1ในเขตท่ีเป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย ท่ี

ท่ีมีดินฟ้ำอำกำศเหมำะต่อกำรปลูกองุ่นท ำไวน์ โดยมีกำรท ำอุโมงค์สกดัเขำ้ไปในภูเขำขนำดมหึมำ จ ำนวน 15 
อุโมงค ์และมีเส้นทำงเช่ือมแต่ละอุโมงค ์เพื่อให้เป็นท่ีเก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมำะสม (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 
ชัว่โมง) จำกนั้นให้ท่ำนไดชิ้มไวน์คูวำเรลีรสเลิศ ไวน์ทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภำค จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำ
ท่ำนเดินทำงกลบัสู่กรุงทบิลีซ่ี (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) 
จำกนั้นใหท้่ำนเดินเล่นยำ่นถนนคนเดินชาร์เดนี Shardeni Street ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ิน
ไอแบบยุโรป และอำคำรท่ีถูกสร้ำงขึ้นท่ีมีรูปร่ำงลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง เดิมถนนแห่งน้ีช่ือ Jan Shardeni Kucha 
เป็นศูนยร์วมทำงสังคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษท่ี 9 ต่อมำจึงไดเ้ปล่ียนช่ือถนนมำเป็นชำร์เดนี เพื่อ
เป็นเกียรติแก่นกัท่องเท่ียวชำวฝร่ังเศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสำยน้ีเตม็ไปดว้ยร้ำนคำ้แฟชัน่ ร้ำนอำหำร ร้ำน
กำแฟเก๋ๆ  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย** 

  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วันที่เก้า ทบิลิซี-อัมลาตี ้(คาซัคสถาน) 

เช้า  รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม 
  หลงัอำหำรอิสระพกัผอ่นหรือเดินเล่นชมเมืองตำมอธัยำศยั 
 จนได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี  
14.05 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรุงทบิลิซี โดยสายการบิน Air Astana เทีย่วบินที ่KC-142 
19.40 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงอัลมาตี ้ ประเทศคาซัคสถาน เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
 

วันที่สิบ อัลมาตี-้ กรุงเทพฯ 

01.05 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินกรุงอัลมาตี ้โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC931 

08.55 น.  เดนิทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดภิาพ..  



 

**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ ก าห น ด ก าร
เดินทางอีกคร้ังก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็น รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการ
ไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

 

 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับ
การเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานที่อ่ืนๆ ทดแทนให้ ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 
 

หมายเหตุ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอร์เจียและอาร์เมเนีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย์,โบสถ์และสถานที่ส าคัญ ปิดในวันส าคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญอ่ืนๆ อาจจะปิดโดย
ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรัฐเข้าเย่ียม
ชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากประเทศจอร์เจีย ท่ีเคยถูกปกครองจากหลายเช้ือชาติทั้งรัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย  ดังนั้นอาหารส่วนใหญ่จะ
ได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน   

- เน่ืองจากประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็นหลักมาตั้งแต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งนี้มีโบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะ 
ดังนั้นกรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตัวไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมีผ้าคลุมให้ ส าหรับประเทศ
อาเซอร์ไบจานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เวลาเข้าชมท้ังมัสยิด โบสถ์และวิหารต่างๆ ต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะด้วย
เช่นกัน  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย,อาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเร่ิมที่ 13.00-14.00 น. 
ส่วนมื้อค ่าเร็วท่ีสุดคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าเดินทาง  25 ต.ค.- 03 พ.ย./ 8-17 พ.ย./ 15-24 พ.ย./ 29 พ.ย.-08 ธ.ค.2563 
    6-15 ธ.ค./ 13-22 ธ.ค. 2563 

 

 
 
 
 

2 Countries Georgia – Armenia 10D 
ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 10 วัน 8 คืน / KC 

อตัราค่าทัวร์ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 47,900 
ท่ำนท่ีตอ้งกำรพกัเด่ียวเพิ่มท่ำนละ 7,500 



 

 

**ราคานีร้วมรายการทัวร์ตั๋วเคร่ืองบิน** 
 

**ไม่รวมค่าทปิท่านละ 2,800 บาท  โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิภายหลัง *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
หมายเหตุ 
• อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**และจะต้องช าระมัดจ า 

หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 
• เน่ืองจากเป็นตั๋วโปรโมช่ัน จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิก ,เปลี่ยนคนเดินทาง ,Refund ตั๋วได้  
• กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้ง

ล่ ว ง ห น้ า เ น่ื อ ง จ า ก มี ก า ร เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ย่ื น วี ซ่ า  ซ่ึ ง ผู้ เดิ น ท า ง ไ ม่ ส าม าร ถ ย่ื น วี ซ่ าพ ร้ อ ม ค ณ ะ ไ ด้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10-15 วัน ซ่ึงผู้เดินทางไม่ต้องมาแสดงตัว ** 
 

อัตรานีร้วมบริการ 

• ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสำยกำรบิน Air Astana เส้นทำง กรุงเทพฯ-อลัมำต้ี-ทบิลิซี // ทบิลิซี-อลัมำต้ี-กรุงเทพฯ ชั้น
ประหยดั 

• ค่ำโรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรท่ีระบุ (2 ท่ำนต่อห้อง)เน่ืองจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple Room) 
กรณีท่ีเดินทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพกัเด่ียวเพิ่ม  

• ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมตำมรำยกำร, ค่ำรถรับส่งระหวำ่งน ำเท่ียวตำมรำยกำรท่ีระบุ 
• ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี 
• ค่ำธรรมเนียมบริกำรมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินและหัวหนำ้ทวัร์ของบริษทัจำกกรุงเทพฯท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอด

กำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำน ้ำด่ืมแจกบนรถ 1 ขวด/ท่ำน/วนั 
• ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำอำร์เมเนีย 
• ค่ำประกันอุบติัเหตุแบบหมู่คณะคุม้ครองในวงเงิน 1,000,000 บำท เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่ท่ีอำยุเกิน 75 ปี กรมธรรม์ 

500,000 บำท (เง่ือนไขเป็นไปตำมกรมธรรมบ์ริษทัประกนั) (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนั้น ไม่ไดร้วมถึงค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ อนัเกิด
จำกอุบติัเหตุ อำทิ ค่ำตัว๋โดยสำร, ค่ำท่ีพกั, ค่ำอำหำร หรืออ่ืนๆ ทั้งน้ีเป็นไปตำมเง่ือนไขของบริษทัประกนัฯ) 

• ค่ำภำษีน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและค่ำประกนัภยักำรเดินทำงท่ีมีกำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซ่ึงเป็นอตัรำเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 16 
เม.ย.2563 หำกมีเพิ่มเติมภำยหลงัหรืออตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ ำมนัหรือภำษีใดๆ จะตอ้งมีกำรช ำระเพิ่มตำมกฏและเง่ือนไข
ของสำยกำรบิน 

อัตรานีไ้ม่รวมบริการ 

• ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด (20 กิโลกรัม/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสือเดินทำง 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมและค่ำอำหำรท่ีส่ังเพ่ิมเอง ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 



 

• ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,800 บาท เรียกเก็บและ
ช าระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย 

• ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำ ซ่ึงขึ้นอยู่กับอตัรำเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกแต่ละโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและ

ทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง 
• ทวัร์ไม่มีแจกกระเป๋ำหรือของท่ีระลึก 
• ไม่มีสัญญำณ Wifi บนรถและไมร่วมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม   
• ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมและค่ำอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซักรีดฯลฯ หรือ

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ี มิได้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน ้ ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำท่ีนอกเหนือจำกท่ีระบุหรือค่ำแปล 
เอกสำร, ค่ำบริกำรท่ีเก่ียวกบัวีซ่ำ หรืออ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

• ค่ำประกันกำรเกิดจำรกรรมหรือภัยธรรมชำตินอกเหนือจำกกำรประกันอุบัติเหตุ สำมำรถติดต่อได้จำกบริษัท
ประกนัภยัต่ำง ๆ  

การช าระเงิน 
ทำงบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหน่ึงท่ำน ส ำหรับกำรจองทวัร์ โดยเรียกเก็บทนัที

หลงัจำกกำรจองทวัร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัท่ีน ำเท่ียว 
การยกเลิก 
1.หำกมีกำรยกเลิกไม่น้อยกวำ่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน ำเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ โดยทำงบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดขึ้นจริง อำทิ ค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอวีซ่ำ และ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นอ่ืนๆ 
2.หำกมีกำรยกเลิกไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน ำเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 50% ของค่ำทวัร์ รวมถึงบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดขึ้นจริง อำทิ ค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอ
วีซ่ำ และค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นอ่ืนๆ 
3. หำกมีกำรยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัท่ีน ำเท่ียว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
4.กรณีท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีท่ีลูกคำ้อยูต่่ำงจงัหวดั ใหท่้ำนติดต่อเจำ้หน้ำท่ีทวัร์ก่อนออกบตัรโดยสำรทุกคร้ัง 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ีทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้น 

หมายเหตุ  

o รำยกำรอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพักในต่ำงประเทศ  
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภยัธรรมชำติ ฯลฯ บริษทัฯจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีท่ีมีกำรเกิดภยัธรรมชำติ ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศท่ีผูเ้ดินทำงก ำลงัจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึ้นและมีเหตุ
ท ำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมก ำหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะไดรั้บกำรยืนยนัจำกสำย
กำรบิน โรงแรม  หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได ้ 

o บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองห้ำมผูเ้ดินทำง เน่ืองจำกมีส่ิงผิดกฎหมำยหรือส่ิงของห้ำมน ำเขำ้ประเทศ 
เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ ควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำ
แลว้ ทำงบริษทัฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถำนทูตงดออกวีซ่ำ อนัสืบเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองให้กบัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำง

ดำ้วท่ีพ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 



 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกิดจำกสำยกำรบิน ทำง
สำยกำรบินผูใ้ห้บริกำรจะเป็นผูรั้บผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย ์ ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยของ
สัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่ำชำ้หรือยกเลิกเท่ียวบิน 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีผูโ้ดยสำรตอ้งสงสัยหรือถูกตรวจสอบจำกเจำ้หนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรน ำส่ิงของตอ้งห้ำมเขำ้สู่อำคำร
สนำมบินหรือตรวจคนเข้ำเมืองหรือบนเคร่ืองบินหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอำคำรท่ำอำกำศยำน อำทิ อำวุธปืนทุกชนิดและ
ส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอำกำศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่ำงๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจ ำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้ำ/ปืนสลกัเกลียว/
ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหนำ้ไม,้ กระบองไฟฟ้ำ, อุปกรณ์ฆ่ำสัตว,์ สเปรยเ์คร่ืองเทศ/สเปรยพ์ริกต่ำงๆ/สเปรยไ์ล่สัตว/์สเปรย์
กรด, แก๊สน ้ ำตำ, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพบั ใบมีดโกน/ใบมีดคตัเตอร์, ขวำนทุกชนิด, กรรไกรท่ียำวกว่ำ 6 ซ.ม.เม่ือ
วดัจำกจุดหมุน, เคร่ืองมือส ำหรับศิลปะกำรต่อสู้ท่ีมีคมหรือปลำยแปลม, ดำบ/กระบ่ี, แชลงหรือตะขอเก่ียวสินคำ้, สว่ำนเจำะและ
หวัเจำะ, เคร่ืองมือช่ำงทุกชนิด, เล่ือย, เคร่ืองพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อำจก่อให้เกิดอนัตรำย เช่น ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไม้
กอล์ฟ/ไม้ฮอกก้ี/ไมเ้ลอครอส/ไมค้ิว/ไมค้  ้ำส ำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วตัถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไมเ้พลิง/สำรเคมีหรือ
ส่วนประกอบท่ีก่อให้เกิดเพลิงเป็นภยัคุกคำมต่อควำมปลอดภยัของอำกำศยำน และอ่ืนๆ นอกเหนือจำกขำ้งตน้ท่ีเป็นส่ิงตอ้งห้ำม
ตำมส ำนกังำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก ำหนดและ/หรือภำยใตก้ำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยักำร
บินพลเรือนและกำรประเมินภยัคุกคำมของส ำนกังำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตำมประกำศรำชกิจจำนุเบกษำวันท่ี 26 
มี.ค.2563)   

o ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดให้ต ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระควำมรับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัส่วนท่ีเกิน 

o ท่ำนท่ีมีอำกำร แพอ้ำหำร, มีปัญหำดำ้นสุขภำพหรือตอ้งมีกำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถึงท่ำนท่ีตอ้งกำรควำมช่วยเหลือและกำรดูแล
เป็นพิเศษ อำทิ ท่ำนท่ีตอ้งใช้วีลแชร์ตลอดกำรเดินทำง เป็นต้น ขอให้แจง้ทำงบริษทัฯ ให้ทรำบล่วงหน้ำตั้งแต่เร่ิมจองทวัร์ 
เน่ืองจำกกฏทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบิน และดำ้นกำรบริกำร อำจจะไม่ไดรั้บควำมสะดวก
ส ำหรับผูท่ี้มีปัญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มีกำรรณรงคเ์ร่ืองกำรงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนท่ีต่ำง ๆ จะมีขอ้ก ำหนดท่ีชดัเจนใน
เร่ืองกำรสูบบุหร่ี และมีสถำนท่ีโดยเฉพำะส ำหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีท่ีท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บกำรดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูสู้งอำยุ มีโรคประจ ำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและ
ครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำม
จ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นกำรก ำหนดตลอดทั้งปี หรือก ำหนดล่วงหนำ้ค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดินทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัท่ีสถำนท่ี
เขำ้ชมนั้นๆ ปิดท ำกำร หรือ ปิดโดยมิได้แจง้ล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัท่ีคณะจะเขำ้ชมไม่
สำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบริษทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เขำ้ชมสถำนท่ีดงักล่ำวให้ได ้หรือ คืนเงินค่ำเขำ้ชม
นั้น ๆ ตำมเง่ือนไขรำคำท่ีไดรั้บจำกทำง บริษทั supplier ประเทศนั้นๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่ำงกำร
เดินทำง เป็นผลท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนท่ีดงักล่ำวได ้ทำงบริษทัฯ จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน เน่ืองจำกไดช้ ำระ
ค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกช่วงท่ีเดินทำงเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสตห์รือปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงวนัหยดุของชำวยโุรป ร้ำนคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นขอให้
พิจำรณำก่อนกำรจองทวัร์ 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว 
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอำจจะ
ไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 
เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  



 

2. โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ  
3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทดัรัต และไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ ซ่ึง

ขึ้นอยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 

 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอาร์เมเนีย 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  (สามารถสแกนเป็นภาพสี ไฟล์ PDF, JPG แบบชัดเจนส่งมาโดยไม่ต้องใช้
พาสปอร์ตเล่มจริง แต่กรณีที่ไม่สามารถสแกนไฟล์ภาพเข้าในระบบวีซ่าได้ ต้องส่งพาสปอร์ตตัวจริงมาแทน  ทั้งนี้ห้าม
ถ่ายจากกล้องหรือมือถือโดยเด็ดขาด) 
o โดยนับวนัเร่ิมเดินทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงน้ีสำมำรถใช้ได ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ผู ้

เดินทำงจะตอ้งไปยื่นค ำร้องขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทำง  
o หนำ้หนงัสือเดินทำงจะตอ้งมีหนำ้ว่ำงส ำหรับวีซ่ำอยำ่งนอ้ยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หนำ้   
o หำกท่ำนเปล่ียนหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ยเน่ืองจำกประวติักำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์

อยำ่งย่ิงในกำรย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำ  
o ท่ำนท่ีมีปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จ ำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษัทฯ จ ะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทำงนั้นๆ  
o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉำกหลงัสีขำวเท่ำนั้น เน่ืองจำกสถำนทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเส้ือสีขำว)   
- รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่หมวกหรือเคร่ืองประดบับดบงัหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี

หรือบ๊ิกอำยส์ ** 
*** กำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเขำ้ประเทศ และถึงแมว่้ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่
คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
***  ***    กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกกำรไดวี้ซ่ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ 
***   เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ จะ
ขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณีมีกำรขอใชห้นังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรย่ืนวีซ่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บริษทัทวัร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนท่ีตอ้งใชห้นงัสือเดินทำงก่อนก ำหนดวนัย่ืนวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสือเดินทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนั้นจะตอ้งมำย่ืน
เด่ียวและแสดงตวัท่ีสถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท่ี์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศตำมท่ี
ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอย่ืนวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 20 วนั 
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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