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Amazing View of the Caucasus Mountains  

อารเ์มเนีย – จอรเ์จยี  8 DAYS 5 NIGHTS 

 เดนิทาง มนีาคม – มถุินายน 63  

ราคาแนะนาํเร่ิมต้นเพียง 43,900.- 



 

 

 

 

 

  

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์ T สายการบนิเอมิเรสต์  
โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก  

วันที ่2 ดูไบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน  
01.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงดูไบ โดยสายการบนิเอมิเรสต ์เท่ียวบนิท่ี EK 385 

**คณะออกเดนิทางวันที ่16 – 23 มิ.ย. 63 ออกเดนิทางเวลา 01.35 น. ** 

04.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิดูไบ แวะรอเปล่ียนเครื่อง 

08.00 น. นาํท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองเยเรวาน โดยสายการบนิ Fly Dubai เท่ียวบนิท่ี FZ 0717 

11.10 น. ถึงสนามบนิกรุงเยเรวาน (Yerevan) ประเทศอารเ์มเนีย (Armenia) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศ ไทย 3 ชั่วโมง )  นาํ
ท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย จากนัน้นาํท่านเท่ียวชมเมืองเยเรวาน นาํท่านชมเดอะคาสเคด (The Cascade) จากดา้นนอก ซึ่งเป็นสิง่ก่อสรา้งท่ีใหญ่

ท่ีสดุของเยเรวาน มีลกัษณะเป็นแบบขัน้บนัไดลดหลั่นกนัลงมามีความสงูประมาณ 500 เมตร และมีการปลอ่ยนํา้ลงมา
เพ่ือใหเ้ป็นนํา้ตกลงเป็นสายจากใจกลางท่ีอยู่ดา้นบน ซึ่งสถาปัตยกรรมสิง่ก่อสรา้งนีถ้กูสรา้งใหเ้ป็นอนสุาวรียแ์ห่งชยัชนะ
ของโซเวียตรสัเซีย จากนัน้นาํท่านผา่นชมโรงละครแห่งชาตอิารเ์มเนีย ซึ่งเป็นโรงละครไวส้าํหรบัแสดงโอเปรา่และบลัเลต่์
ไดร้บัการตัง้ช่ือตาม Alexander Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตวัอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 1933 โดย
มีการแสดงโอเปรา่ Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปรา่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอารเ์มเนีย 
จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงัจตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตรุสักลางเมืองเยเรวาน บรเิวณตรง
กลางจะมีสระนํา้พขุนาดใหญ่ และบรเิวณรอบๆมีรา้นคา้ตา่งๆมากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั  

 
 
 
 

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จตรุสักลางเมืองเยเรเวาน 

วนัท่ี 3. วหิารเกกฮารด์ – วหิารการนี์ – เมืองคอรว์ริาพ – วหิารคอรว์ริาพ – เยเรวาน 

วนัท่ี 4. เซวาน – ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบลิซีิ – โบสถเ์มเคตี - สะพานแห่งสนัตภิาพ 
วนัท่ี 5. วหิารจวารี– ปอ้มอนันานรูี - อนสุรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จีย – คาซเบกี ้– กดูาอรูี 

วนัท่ี 6. กอรี – พพิธิภณัฑข์องท่านสตาลนิ – อพัลสิตช์ิเคห ์– วหิารสเวตสิโคเวลี - อนสุาวรียป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จีย 

วนัท่ี 7. วหิารซีโอนี – วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซีิ – เมืองเก่าทบลิซีิ - ขึน้กระเชา้ชมปอ้มนารกิาลา – โรงอาบนํา้โบราณ – ชอ้ปปิง้หา้ง East Point – 

            สนามบนิ – ดไูบ 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั TUFENKIAN YEREVAN HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที ่3 
วิหารเกกฮารด์ – วิหารการนี์ – เมืองคอรว์ิราพ – วิหารคอรว์ิราพ – 
เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสู ่วหิารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) เป็นวหิารท่ีสรา้งอยู่กลางเทือกเขา ในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 12-

13 วหิารนีมี้สว่นท่ีสรา้งโดยการตดัหินเขา้ไปในภเูขา โดยสว่นของหอ้งโถงของตวัโบสถมี์การตดัหินสรา้งเป็นโดมแกะสลกั
สวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามของอารเ์มเนีย และไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World heritage site 
เม่ือปี ค .ศ. 2000 จากนัน้นาํท่านไปเท่ียวชม หบุ เขาเอวาน (Avan Canyon) ท่ีมีความสวยงามของ หนา้ผาท่ีสงูชนั มี
แมน่ํา้อาซดัไหลผา่นทาํใหเ้กิดบรรยากาศท่ีสวยงดงาม จากนัน้นาํท่านชม วหิารการนี์ (Garni Temple) เป็นวหิารแบบ
กรีก แตล่วดลายอาคารเป็นศลิปะแบบอารเ์มเนีย มีอายกุวา่ 1,700 ปี บรเิวณนีเ้คยเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นข องกษัตรยิ์
อารเ์มเนีย วหิารนีเ้คยถกูทาํลายดว้ยแผน่ดนิไหวเม่ือปี ค .ศ. 1679 แตไ่ดร้บัการบรูณะซ่อมแซมประกอบใหมใ่นสมยั
สหภาพโซเวียตเม่ือปี ค.ศ.1974 จึงทาํใหส้มบรูณอ์ย่างท่ีเห็น 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านออกเดนิทางไปยงั เมืองคอรว์ริาพ (Khor Virap) ท่ีตัง้อยู่ทางดา้นใตข้องกรุงเยเรวาน เป็นเมืองท่ีมีความสาํคญั

และมีช่ือเสียงของชาวอารเ์มเนีย ผูท่ี้อาศยัอยู่ตามสว่นตา่งๆ ทั่วโลกท่ีจะตอ้งเดนิทางมาทาํพธีิจารกิแสวงบญุท่ีแห่งนี ้
เพราะตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์ดมี้การบนัทึกเหตกุารณใ์นยคุโบราณวา่ กษั ตรยิ์ทิรเิดท ของพากนัอารเ์มเนียนได้
จบันกับญุเกกอรี่ ขงัคกุไวใ้นถํา้ ผูซ้ึ่งไดท้าํการเผยแผแ่ละใหค้วามกระจ่างในเร่ืองของศาสนา และยงัเป็นพระสงัฆราชองค์
แรกของชาวอารเ์มเนีย และตอ่มาสถานท่ีแห่งนีเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัก็ คือ คอรว์ริาพ นาํท่านไปชมวหิารคอรว์ริาพ (Khor Virap 

Monastery) เป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสดุแห่งหนึ่งในอารเ์มเนีย เคยเป็นสถานท่ีจองจาํนกับญุเกรกอรี
นานถึง 13 ปีในคกุใตด้นิท่ีแทบจะมืดมดิ วหิารคอรว์ริาพจึงกลายเป็นสถานท่ีแสวงบญุสาํหรบัครสิตศ์าสนิกชนจากทั่ว
สารทิศ จากวหิารนีท้่านจะมองเห็นยอดเขาอารารตั สงู 5,137 เมตร ในเขตตรุกีไดอ้ย่างชดัเจน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

คํ่า 

 
 
 
รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั TUFENKIAN YEREVAN HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 

วันที ่4 
เซวาน – ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบิลิซ ี– โบสถเ์มเคต ี- 
สะพานแห่งสันตภิาพ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางไปยงัเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งตัง้อยู่รมิทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบ

นํา้จืดในประเทศอารเ์มเนียและคอเคซสั ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในทะเลสาบนํา้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ทะเลสาบเซวาน
ลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ํา้หลายสาย เช่น แมน่ํา้แมน่ํา้ฮราซดาน และแมน่ํา้มาสรคิ ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตวัเมือง
และทะเลสาบเซวานท่ีเตม็ไปดว้ยสถานท่ีพกัผอ่นรีสอรท์ของนกัท่องเท่ียวตวัเมืองนีต้ัง้อยู่สงูกวา่ระดบันํา้ทะเลประมาณ 
1900 เมตร และตัง้อยู่ห่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนีถ้กูสรา้งขึน้ในปีค .ศ.1842 ซึ่งเป็นหมูบ่า้นพกั
อาศยัของชาวรสัเซียท่ีมีช่ือวา่เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงไดถ้กูเปล่ียนช่ือเป็น เซวาน นาํท่านไปชม
อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือเรียกวา่เซวานาแว๊งค ์(Sevanavank) ซึ่งคาํวา่ แว๊งค ์เป็นภาษาอารเ์มเนีย 
มีความหมายวา่ โบสถว์หิาร สถานท่ีแห่งนีต้ัง้อยู่บรเิวณแหลมท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเ ลสาบเซวานถกู
สรา้งขึน้ในปี ค .ศ.874 โดย เจา้หญิงมาเรียม ซึ่งอยู่ในช่วงของการตอ่สูก้บัพวกอาหรบัท่ีปกครองดนิแดนแห่งนี ้นาํ ท่าน
ล่องเรือทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบนํา้จืดท่ีมีความใหญ่ มีแมน่ํา้ท่ีเกิดจากภเูขาได้
ไหลลงมาทัง้หมดมี 28 สาย (การล่องเรือน้ันขึน้อยู่กับสภาพอากาศเอือ้อาํนวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วัน
ดังกล่าว ในกรณีทีมี่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงนิ 2.5 USD ต่อท่าน) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดนิทางสู ่เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ท่ีเป็นเมืองชายแดนของอารเ์มเนียซึ่งอยู่ตดิกบัจอรเ์จีย นาํท่านผา่น

ดา่นเมืองซาดาโคลและเดนิทางขา้มพรมแดน สูป่ระเทศจอรเ์จีย  (ทกุท่านจะตอ้งลงรถ เพ่ือมาผา่นดา่นตรวจเอกสารขา
ออกจากประเทศอารเ์มเนีย) จากนัน้ตอ้งมาผา่นดา่นการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองของ จอรเ์จีย  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่
เมืองทบลิิซี  (Tbilisi) นาํท่านชมทศันียภาพบรรยากาศของ เมืองทบลิิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ท่ีมี
ความสาํคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เมืองหลวงทบลิซีิ เป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ท่ีสดุของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ัง แม่นํ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่นํ้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิ่น 
เมืองทบลิซีิ มีเนือ้ท่ีประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถ้กูสรา้งโดย วาคตัง กอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิ์



จอรเ์จียแห่งไอบีเรีย ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในครสิต์ ศตวรรษท่ี 4 เมืองทบลีิซี เป็นศนูยก์ลางการทาํอตุสาหกรรม สงัคม และ
วฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตร ์เมืองนีอ้ยู่ในสว่นของเสน้ทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทสาํคญัใน
ฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ท่ีตัง้ท่ีเป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชีย
กบัยโุรป นาํท่านชม โบสถเ์มเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 12 ตัง้อยู่บรเิวณ
รมิหนา้ผาท่ีเบือ้งลา่งเป็นแมน่ํา้มติคาวารี ในอดีตถกูใชเ้ป็นปอ้มปราการ และท่ีพาํนกัของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดียวกนั  
จากนัน้นาํทกุท่านชมสะพานแห่งสันตภิาพ (The Bridge of Peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจในเมืองท
บลิซีิ ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเล่ี ยนช่ือ Michele De Lucchi โดยสะพานมีความยาว ประมาณ 150 เมตร มี
ลกัษณะการออกแบบรว่มสมยั เปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถกูออกแบบและสรา้งท่ี
อิตาลี และนาํเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพ่ือเขา้มาตดิตัง้ใน เมืองทบลิซีิ ท่ีตัง้นัน้อยู่บนแมน่ํา้ Mtkvari River สามารถ
มองเห็นไดห้ลายมมุจากในเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั IBIS STADIUM HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที ่5 ป้อมอันนานูรี - อนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จยี – คาซเบกี ้– กูดาอูรี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านออกเดนิทางไปยงัเมือง กูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงท่ีสาํคญัของจอรเ์จียท่ีมีช่ือวา่ Georgian 
Military Highway หรือเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายสาํคญัท่ีสดุท่ีถกูสรา้งขึน้ในสมยัท่ีจอรเ์จีย
อยู่ภายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวียต เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัท่ีภมูภิาค
นี ้ถนนแห่งประวตัศิาสตรนี์เ้ป็นเสน้ทางท่ีจะนาํท่านขึน้สู่ เทือกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตัง้อยู่
ระหวา่งทวีปยโุรป และเอเชีย ประกอบดว้ย 2 สว่น คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ท่ีมีความยาว
ประมาณ 1,100 กม. ท่ีเป็นเสน้กัน้ระหวา่งพรมแดนรสัเซียกบัจอรเ์จีย ระหวา่งทางนาํท่านชม ป้อมอันนานูรี  (Ananuri 

Fortress) ปอ้มปราการเก่าแก่ มีกาํแพงลอ้มรอบตัง้อยู่รมิแมน่ํา้อรกัวี ถกูสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงาม
ขอโบสถ ์2 หลงัท่ีตัง้อยู่ภายในกาํแพง ซึ่งเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตัง้ตระหง่าน 
ทาํใหเ้ห็นทศันียภ์าพทิว ทศันอ์นัสวยงามดา้นลา่งจากมมุสงูของปอ้มปราการนี ้รวมถึงอ่างเก็บนํา้ชินวารี (Zhinvali 
Reservoir) และยงัมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานท่ีสาํคญัสาํหรบันาํนํา้ท่ีเก็บไวส้ง่ตอ่ไปยงัเมืองหลวงและใชผ้ลติไฟฟา้ ซึ่งทาํให้
ชาวเมืองทบลิซีิมีนํา้ไวด้ื่มไว ้นาํท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองกดูาอูรี ซึ่งเป็นเมืองสาํหรบัสกีรีสอรท์ท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยู่บรเิวณท่ี



ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสั มีความสงูจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นแหลง่ท่ีพกัผอ่น
เลน่สกีในช่วงเดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหวา่งทางใหท้่า นไดช้มทิวทศันอ์นั
สวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชมอนุสรณส์ถานรัสเซีย-จอรเ์จยี (Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ Russia–Georgia Friendship 

Monument เป็นอนสุรณส์ถานท่ีสรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสญัลกัษณบ์ง่บอกถึงความสมัพนัธอ์นัดีของประเทศ
จอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทัง้หมดทาํมาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวตัศิาสตรข์องประเทศ
จอรเ์จียและประเทศรสัเซียไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบร รยากาศและทิวทศันอ์นัสวยงาม  จากนัน้นาํท่าน
เดนิทางตอ่ไปยงัเมืองคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจบุนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมนิดา(Stepansminda) ช่ือนีเ้พิง่เปล่ียนเม่ือ
ปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออรโ์ธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ได้ มาพาํนกัอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ีสาํ หรบัจาํศีลภา วนาขึน้ 
เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบลิซีิ ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเลก็ๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ํา้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการ
ท่องเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) ท่ีสาํคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภมูทิศันท่ี์สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจดุชม
ววิของยอดเขาคาซเบกีอี้ กดว้ย จากนัน้นาํท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) เพ่ือเขา้สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซสั
(Caucasus) นาํท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวา่โบสถส์มนิดา ซาเมบา 
(Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลางหบุเขาคอเคซสั ซึ่ง
เป็นสญัลกัษณส์าํคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ท่ีระดบัความสงูจากนํา้ทะเล 2,170 เมตร (***
ในกรณีทีมี่หมิะตกหนัก จนไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ***)  

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  SNO KAZBEGI หรือเทียบเท่า   *** หมายเหตุ โรงแรมทีพั่กอยู่ในเมืองคาซเบกี ้

(Kazbegi) ซึ่งต้ังอยู่ในเทอืกเขาคอเคซัส (Caucasus) มีโรงแรมทีด่ ีและ เพยีงพอรับได้ทั้งคณะ ได้ไม่มาก  ใน
กรณีทีโ่รงแรมเตม็ หรือในกรณีทีห่มิะตกหนัก จนไม่สามารถเดนิทางขึน้ไปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ขอย้าย
ไปพักทีเ่มือง GUDAURI แทน *** 
 
 



วันที ่6 
กอรี  – พพิธิภัณฑข์องท่านสตาลิน  – อัพลิสตช์ิเคห์  – วิหารจวารี – 
วิหารสเวตสิโคเวลี - อนุสาวรียป์ระวัตศิาสตรจ์อรเ์จยี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู ่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมสิเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิดของ 

โจเซฟ สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียท่ีในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยคุศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และ
มีช่ือเสียงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้นาํท่านชม พพิธิภัณฑข์องท่านสตาลิน (Musuem of 

Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราว และสิง่ของเครื่องใชต้า่งๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลนิเกิดดว้ย 
ภายในพพิธิภณัฑส์ตาลนิ มีการจดัแสดงชีวประวตัขิองสตาลนิตัง้แตเ่กิดจนกระทั่งเสียชีวติ  จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงั
เมืองอัพลิสตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถํา้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถิ่นฐานในดนิแดนแถบนีก้นัมานาน แลว้กวา่ 
3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอินเดียไปยงัทะเลดาํและตอ่ไปถึงทางตะวนัตก ปัจจบุนัสถานทีแห่ง
นีแ้บง่ออกเป็น 3 สว่นคือ สว่นเหนือ สว่นกลาง และสว่นใต ้ซึ่งสว่นกลางจะเป็นบรเิวณท่ีใหมท่ี่สดุ ประกอบไปดว้ย
สถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลกึเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั ถํา้สว่นมากจะไมมี่การตกแตง่ภายในใดๆ และยงัมีหอ้ง
ตา่งๆ ซึ่งคาดวา่เป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิต ์ท่ีสรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 9 ใหท้่านอิสระชมหมูบ่า้นท่ีสรา้งขึน้ จาก
ถํา้นีต้ามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดนิทางสูเ่มือง มิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมยัอาณาจกัรไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่าง
จากกรุงทบลิซีิ ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อไดว้า่ เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ทางประวตัศิาสตรแ์ห่งหนึ่งของประเทศ และ
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 นาํท่านชมวหิารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขน
อนัศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิตน์ิกายออโธด๊อก สรา้งขึน้เม่ือครสิต์ศตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสั กการะนบัถือวหิารแห่งนีเ้ป็น
อย่างมาก ภายในโบสถมี์ไมก้างเขนขนาดใหญ่ โบสถนี์ต้ัง้อยู่บนภเูขาท่ีมีแมน่ํา้สองสายมาบรรจบกนัคือแมน่ํา้มคิวารี 
(Mtkvari river) และแมน่ํา้อรกัวี (Aragvi river)  จากนัน้นาํท่านชมวหิารสเวตสิโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือ
หมายถึงเสาท่ีมีชีวติ (The Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาท่ี
ศกัดิส์ทิธิท่ี์สดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีก
ทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางท่ีทาํใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนา
ประจาํชาตขิองจอรเ์จียเม่ือปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยคุโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ อนุสาว รียป์ระวั ตศิาสตรจ์อรเ์จยี (The Chronicle of 

Georgia) ซึ่งมีลกัษณะเป็นแท่งหินสีดาํขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปตา่งๆท่ีส่ือถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอรเ์จีย สรา้ง
ขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงัก่อสรา้งเม่ือปี 1985 ประกอบดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แตล่ะแท่งสงู 35 เมตร แตล่ะเสาจะแบ่ ง
เร่ืองราวออกเป็น 3 สว่นนั่นคือ สว่นลา่งสดุเก่ียวกบัพระคมัภีรข์องศาสนาครสิต ์สว่นกลางเก่ียวกบัเร่ืองของขา้ราชการชน
ชัน้สงูของจอรเ์จีย และสว่นบนเก่ียวกบัเหตกุารณส์าํคญัตา่งๆของประเทศ ท่านสามารถชมววิเมืองจากมมุสงูไดจ้าก
สถานท่ีแห่งนีจ้ากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสูเ่มืองทบลิซีิ  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั IBIS STADIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่7 
วิหารซีโอนี – วิหารศักดิส์ิทธิข์องทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี - ขึน้กระเช้า
ชมป้อมนาริกาลา  – โรงอาบนํา้โบราณ  – ช้อปป้ิงห้าง East Point - 
สนามบิน – ดูไบ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านไปชมวหิารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย ออรโ์ธด๊อกท่ีถกูสรา้งขึน้ในเมืองนี ้ช่ือของ

โบสถไ์ดน้าํมาจากดนิแดนอั นศกัดิส์ทิธิ ์คือ ภเูขาไซออนในเ ยรูซาเลม็สถานท่ีแห่งนีก้็ไดม่ี้ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบลิิซี 

(Tbilisi Sioni) ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษท่ี 6-7 และตอ่มาก็ไดถ้กูทาํลายลงโดยผูท่ี้บกุรุกแตก่็ไดมี้กา รสรา้งขึน้ใหมห่ลาย
ครัง้ดว้ยกนั จนกระทั่งเป็นโบสถท่ี์ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจบุนันีแ้ละไดมี้การบรูณะในช่วงศตว รรษท่ี 17- 19 หลงัจากนัน้นาํท่าน
ชมวหิารศักดิสิ์ทธ์ิของทบลิิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL) ท่ีเรียกกนัวา่ Sameba เป็นโบสถห์ลกัของครสิตจกัร
ออรโ์ธดอกจอรเ์จียตัง้อยู่ในทบลิซีิ สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็นวหิารท่ีสงูท่ีสดุ อนัดบัท่ี 3 ของโบสถอ์อร์
โธดอกในโลก หลงัจากนัน้นาํท่านเท่ียวชมเมืองเก่าทบลิิซี (Old town) นาํท่านขึน้กระเช้าชม ป้อมนาริกาลา (Narikala 

Fortress) ซึ่งเป็นปอ้มปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษท่ี 4 ผา่นผูป้กครองมา
หลายยคุหลายสมยัท่ีตา่งผลดักนัเขา้มารุกรานนครเลก็ๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต้อ่
เตมิปอ้มในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 7 ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ช่ือใหใ้หมว่า่ Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) 
นกัประวตัศิาสตรย์กย่องวา่ปอ้มนารกิาลาเป็นปอ้มแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไห มท่ีแขง็แกรง่และตีไดย้ากท่ีสดุ  จากนัน้นาํ
ท่านชมโรงอาบนํ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ  (Abanotubani) เป็นสถานท่ีสาหรบัแ ช่นํา้พรุอ้นท่ีมีแรถ่ามะถนั ตาม
ตาํนานเลา่ขานวา่ในสมยัพระเจา้วคัตงัท่ี 1 กอรก์ซัล่ีนกเหย่ียวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักลา่ว จึงทาํใหค้น้พบ
บอ่นํา้พรุอ้นแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบนํา้เหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบนํา้แบบตรุกี  นาํ
ท่านชมหมู่โรงอาบนํ้าท่ีมีการสรา้งและใหบ้รกิารตัง้แตย่คุกลางจนถึงปัจจบุนัท่ีมีรูปแบบตวัอาคารท่ีหลากหลาย  จากนัน้
นาํท่านเดนิทางไปยงัห้าง East Point ซึ่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปปิง้ สนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, 
LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA  และ
อ่ืนๆอีกมากมาย 



 นาํเดนิทางสู ่สนามบนิ เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
 15.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงดไูบ โดยสายการบนิ Fly Dubai เท่ียวบนิท่ี FZ 0712 
18.45 น. ถึงกรุงดไูบ รอเปล่ียนเครื่อง 
22.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิ EK 374 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
07.35 น.  ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ 

** คณะออกเดนิทางวันที ่16-22 มิ.ย. เดนิทางถึงเวลา 08.00 น.** 
  

ราคาแนะนาํเริ่มต้นเพยีง   
Amazing View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 

อารเ์มเนีย จอรเ์จยี โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เอมเิรสต ์(EK) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

19 - 26 มี.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 21,600.- 6,900.- 
28 เม.ย. – 05 พ.ค. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,600.- 7,900.- 
16 – 23 มิ.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,600.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก



ภายในครอบครวั ของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ธรรมเนียมวีซ่าอารเ์มเนีย 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง , คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (30 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 USD) 
 
 
 
 



เงือ่นไขการชาํระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้าร
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ ดนิทางท่ีศกึษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พาํนกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ํ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนงัสื อเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัตดิวีซ่าไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางก รุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่ งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบนิทาํการออกแลว้ แตท่่ านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้ มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 



 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

 

1. ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน (ไมใ่ชถ่า่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายุ

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึ

ประเทศไทย  

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

เกนิ 6 เดอืน)  

             -  กรณุากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส 

(กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  หากเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็น

อะไรกนักบัเด็ก) จากอ าเภอตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของ

บดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

 

3.2. หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อารม์เีนยี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ 



           รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่าง

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย 

 

****หมายเหต ุ: ทาง สถานทูต Armenia อาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บั   การพจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะ

ทา่น  การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวก

ใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ ทางสถานทูตเป็นผู ้ เรยีก เก็บ  

หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมใน

การยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่**** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศอารเ์มเนยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลตอ่การพจิารณา

วซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 

[ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ 

[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั 

[ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

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

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



7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                 แตง่งาน               แตง่งาน (ไม่

จดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศพัท.์.................................................................  

11. อาชพีปัจจบุนั

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

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรณุากรอก

ชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

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

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

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทั

ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอย

บรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


