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 เท่ียวจอรเจีย อารเมเนีย ดินแดนท่ีมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมยาวนานกวาสองพันป 
 ชมความสวยงามของโบสถเกอรเกต้ี (Gergeti Trinity Church) 
 ลองเรือชมทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan)  ทะเลสาบท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงใน

ประเทศ 
 ชมวิหารคอรวิราพ (Khor Virap Monastery)  แหงหนึ่งของอารเมเนีย 
 พิเศษ!! พักบนเทือกเขาคาซเบก้ี      



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  กรมการเดินทาง   
วันท่ี 1: กรุงเทพฯ  

22.30 
น.  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร Q สายการบินการตาแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวก  

วันท่ี 2: กรุงเทพฯ - โดฮา – ทบิลิซิ – เมืองเกา – ปอมนาริกาลา – โรงอาบน้ําโบราณ –  

วิหารซีโอนี 

01.20 
น. 

ออกเดินทางสู กรุงโดฮา โดยสายการบิน การตาแอรเวย เท่ียวบินท่ี QR 837 
***คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 12 เม.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 02.35 น. 
และเดินทางถงึสนามบินโดฮาเวลา 05.45 น.*** 

05.25 
น.   

เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการตา รอเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ  

07.15 
น. 

นําทานเดินทางตอไปยังเมืองทบิลิซิ ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน การตาแอรเวย 
เท่ียวบินท่ี QR355 ***คณะเดินทางต้ังแตวันท่ี 12 เม.ย. 62 เปนตนไป เดินทางถึง
สนามบินเมืองทบิลิซิ เวลา 11.30 น.*** 

11.40 
น. 

เดินทางถึงเมืองทบิลซีิ (Tbilisi) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร 
เมืองทบิลิซีน้ัน เปนเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝงแมน้ําคูรา 
(Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือท่ี
ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลานคน เมืองน้ีถูกสรางโดย 
วาคตัง จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) 
ไดกอตั้งเมืองนี้ข้ึนในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเปนศูนยกลางการทํา



 

 

อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูใน
สายทางหนึ่งของเสนทางสายไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลาง
การขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงท่ีตั้งท่ีเปนจุดตัด
ระหวางทวีปเอเชียกับทวียุโรป 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเท่ียวชมเมืองเกาทบิลิซี (Old town) นําทานข้ึนกระเชาชมปอมนาริกาลา

(Narikala Fortress) ซ่ึงเปนปอมปราการหินโบราณขนาดใหญ ตั้งอยูบนเนินเขา 
สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยท่ีตางผลัดกัน
เขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงนี้ ราชวงศอุมัยยัดของชาวอาหรับได
ตอเติมปอมในชวงคริสตศตวรรษท่ี 7 ตอมาพวกมองโกลต้ังช่ือใหใหมวา Narin 
Qala แปลวาปอมนอย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรยกยองวาปอมนาริกา
ลาเปนปอมแหงหน่ึงบนเสนทางสายไหมท่ีแข็งแกรงและตีไดยากท่ีสุด จากน้ันนําทาน
ชมโรงอาบน้ําโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ) (Abanotubani) เปนสถานที่สาหรับแช
น้ําพุรอนท่ีมีแรถามะถัน ตามตานานเลาขานวาในสมยัพระเจาวัคตังท่ี 1 กอรกัซล่ีนก
เหย่ียวของพระองคไดตกลงไปในบริเวณดังกลาว จึงทําใหคนพบบอนํ้าพุรอนแหงนี้
ข้ึน ลักษณะคลายโรงอาบนํ้าเหมือนกับการออนเซนของชาวญ่ีปุนผสมรวมกับการ
อาบนํ้าแบบตุรกี นําทานชมหมูโรงอาบน้ําท่ีมีการสรางและใหบริการตั้งแตยุคกลาง
จนถึงปจจุบันท่ีมีรูปแบบตัวอาคารท่ีหลากหลาย จากนั้นนําทานไปชมวิหารซีโอนี 
(Sioni Cathedral) ซ่ึงเปนโบสถหลังใหญของนิกาย ออรโธดอกท่ีถูกสรางขึ้นใน
เมืองน้ี ช่ือของโบสถไดนํามาจากดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม
สถานท่ีแหงน้ีกไ็ดม่ีชื่อเปน ซิโอนีแหง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสรางขึ้นในราว
ศตวรรษท่ี 6-7 และตอมาก็ไดถูกทําลายลงโดยผูท่ีบุกรุกแตก็ไดมีการสรางข้ึนใหม



 

 

หลายคร้ังดวยกน จนกระท่ังเปนโบสถท่ีไดเห็นอยูในปจจุบันน้ีและไดมีการบูรณะ
ในชวงศตวรรษท่ี 17- 19 

คํ่า      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก      เขาสูท่ีพัก  โรงแรม BEST WESTERN TBILISI หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3: มิสเคตา – วิหารจวารี – ปอมอันนานูรี –  กูดาอรีู  - คาซเบกี ้– นั่งรถ 4WD  -  

โบสถเกอรเกต้ี – พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองมิสเคตา (Mtskheta) ซ่ึงเปนเมืองหลวงแหงแรกของประเทศ

จอรเจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงเปนราชอาณาจักรของ
จอรเจียในชวง 500 ปกอนคริสตกาลต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือหางจากกรุงท
บิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือไดวาเปนเมืองท่ีมีความเกาแกทางประวัติศาสตร
แหงหน่ึงของประเทศ และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1994 นํา
ทานชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักดิ์สิทธ์ิ
ของศานาคริสตนิกายออโธดอก สรางขึ้นเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเจียสักการะนับ
ถือวิหารแหงนี้เปนอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ โบสถน้ีต้ังอยูบน
ภูเขาท่ีมีแมนํ้าสองสายมาบรรจบกันคือแมน้ํามิควารี (Mtkvari river) และแมนํ้าอ
รักว ี(Aragvi river) นําทานออกเดินทางไปยังเมือง กูดาอูรี (Gudauri) ไปตาม
ทางเสนทางหลวงท่ีสําคัญของจอรเจียท่ีมีช่ือวา Georgian Military Highway 
หรือเสนทางสําหรับใชในดานทหาร ถนนสายนี้เปนถนนสายสําคัญท่ีสุดท่ีถูกสรางข้ึน
ในสมัยท่ีจอรเจียอยูภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเปนเสนทางหลัก
ในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังท่ีภูมิภาคนี้ ถนนแหงประวัติศาสตรน้ี



 

 

เปนเสนทางท่ีจะนําทานขึ้นสู เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เปน
เทือกเขาท่ีตั้งอยูระหวางทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดวย 2 สวน คือเทือกเขา
คอเคซัสใหญ และเทือกเขาคอเคซัสนอย ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม. ท่ีเปน
เสนก้ันระหวางพรมแดนรัสเซียกับจอรเจีย ระหวางทางนําทานชมปอมอันนานูรี 
(Ananuri Fortress) ปอมปราการเกาแก มีกําแพงลอมรอบต้ังอยูริมแมนํ้าอรักว ี
ถูกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี16-17 ชมความงดงามขอโบสถ 2 หลังท่ีต้ังอยูภายใน
กําแพง ซ่ึงเปนโบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญท่ีต้ัง
ตระหงาน ทําใหเห็นทัศนียภาพทิวทัศนอันสวยงามดานลางจากมุมสูงของปอม
ปราการนี ้รวมถึงอางเก็บนํ้าชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซ่ึงเปน
สถานท่ีสําคัญสําหรับนําน้ําท่ีเก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวงและใชผลิตไฟฟา ซ่ึงทําให
ชาวเมืองทบิลิซีมีนํ้าไวด่ืมไว นําทานเดินทางตอไปยังเมืองกูดาอูรี ซ่ึงเปนเมืองสําหรับ
สกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงน้ีเปนแหลงท่ีพักผอนเลนสกีในชวง
เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซ่ึงจะมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา ระหวางทางให
ทานไดชมทิวทัศนอันสวยงาม 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมืองคาซเบก้ี (Kazbegi) หรือปจจุบันเรียกวา 

เมืองสเตปนสมินดา(Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปล่ียนเม่ือป 2006 หลังจาก
นักบุญนิกายออรโธดอก ชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานท่ีสําหรับ
จําศีลภาสนาขึ้น เมืองน้ีอยูหางจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เปน
เมืองเล็กๆตั้งอยูริมฝงแมน้ําเทอรกี้ ถือเปนศูนยกลางการทองเท่ียวบนเทือกเขาคอเค
ซัส (Caucasus) ท่ีสําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนท่ีสวยงามโดยรอบ รวมท้ัง



 

 

เปนจดุชมวิวของยอดเขาคาซเบก้ีอีกดวย จากน้ันนําทานข้ึนรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 
4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) นําทานชมความสวยงามของ
โบสถเกอรเกต้ี (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวาโบสถสมินดา ซาเมบา 
(Tsminda Sameba) สรางดวยหินแกรนิตขนาดใหญ สรางข้ึนในศตวรรษท่ี 14 
เปนโบสถช่ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึงเปนสัญลักษณสําคัญหน่ึงของประเทศ
จอรเจีย ต้ังอยูบนเทือกเขาคาซเบก้ี ท่ีระดับความสูงจากน้ําทะเล 2,170 เมตร (***
ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ พาทาน
เดินเลนในเมืองแทน***) 

คํ่า       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก      เขาสูท่ีพัก โรงแรม PORTA CAUCASIA หรือเทียบเทา *** หมายเหตุ 

โรงแรมท่ีพักอยูในเมืองคาซเบก้ี (Kazbegi) ซึ่งตั้งอยูในเทือกเขาคอเคซัส 
(Caucasus) มีโรงแรมที่ดี และ เพียงพอรับไดท้ังคณะ อยูเพียง 2 โรงแรมเทาน้ัน 
ในกรณีท่ีโรงแรมเต็ม ทางบริษัท ขอยายไปพักท่ีเมือง Gudauri แทน *** 

วันท่ี 4: คาซเบก้ี  - กอรี – พิพิธภัณฑของทานสตาลิน – อัพลิสตชิเคห –  
วิหารสเวตสิโคเวลี - ปอมนาริกาลา 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองกอรี (Gori) ซ่ึงอยูทางดานทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา 

เมืองนี้เปนเมืองบานเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียท่ีใน
อดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียง
เร่ืองความโหดเห้ียมในการปกครองในเมืองกอรีแหงน้ี นําทานชม พิพิธภัณฑของ
ทานสตาลิน (Musuem of Stalin) ซ่ึงเปนสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราว และส่ิงของ
เคร่ืองใชตางๆ ของสตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคารท่ีสตาลินเกิดดวย ภายใน



 

 

พิพิธภัณฑสตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต  
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองอัพลิสตชิเคห (Uplistsikhe) ซ่ึงเปนเมืองถ้ํา

เกาแกของจอรเจีย มีการต้ังถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ป
กอน ในอดีตเปนเสนทางการคาขายสินคาจากอินเดียไปยังทะเลดําและตอไปถึงทาง
ตะวันตก ปจจุบันสถานทีแหงนี้แบงออกเปน 3 สวนคอื สวนเหนือ สวนกลาง และ
สวนใต ซ่ึงสวนกลางจะเปนบริเวณท่ีใหฯที่สุด ประกอบไปดวยสถาปตยกรรมการ
สรางตัดหินและเจาะลึกเขาไปเปนที่อยูอาศัย ถ้ําสวนมากจะไมมีการตกแตงภายใน
ใดๆ และยังมีหองตางๆ ซ่ึงคาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สรางข้ึนในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 9 ใหทานอิสระชมหมูบานท่ีสรางข้ึนจากถ้ําน้ีตามอัธยาศัย จากน้ัน
นําทานชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาท่ีมี
ชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สรางราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแหงนี้ถือเปน
ศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย 
ชื่อ Arsukisdze  มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกท้ังยังเปนศูนยกลางท่ี
ทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสต
มาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเม่ือป ค.ศ.337 และถือเปนส่ิงกอสรางยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยาง
งดงาม จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซี  

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก       เขาสูท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN TBILISI  หรือเทียบเทา  
วันท่ี 5: ทบิลิซี – โบสถเมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักหพาท - เยเรวาน 



 

 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําพาทานชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของ

ประเทศจอรเจีย ท่ีมีความสําคัญของประวัติศาสตรมากมาย และมีโครงสราง
สถาปตยกรรมท่ีสวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เปนเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของ
จอรเจีย ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าคูรา (Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามิตควารี (Mtkvari) ใน
ภาษาทองถ่ิน เมืองทบิลิซี มีเนื้อท่ีประมาณ 372 ตร.กม. เมืองน้ีถูกสรางโดย วาคตัง 
กอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงไอบีเรีย ไดกอตั้งเมืองน้ี
ขึ้นในคริสตศวรรษท่ี 4 เมืองทบิลีซี เปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคม และ
วัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร เมืองน้ีอยูในสวนของเสนทางสาย
ไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจาก
ความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงท่ีต้ังท่ีเปนจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับยุโรป นํา
ทานชม โบสถเมเคตี (Metekhi Church) เปนโบสถเกาแกท่ีสรางขึ้นในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 12 ตั้งอยูบริเวณริมหนาผาท่ีเบ้ืองลางเปนแมน้ํามิตคาวารี ในอดีต
ถูกใชเปนปอมปราการ และท่ีพํานักของกษัตริย ในบริเวณเดียวกัน จากน้ันนําทาน
ออกเดินทางไปยังเมืองซาดาโคล(Sadakhlo) ท่ีอยูทางตอนใตของประเทศจอรเจีย 
ซ่ึงเปนเมืองพรมแดนท่ีอยูติดกับอารเมเนีย นําทานผานดานเมืองซาดาโคลและ
เดินทางขามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ท่ีเปนเมือง
ชายแดนของอารเมเนียซ่ึงอยูติดกับจอรเจีย (ทุกทานจะตองลงรถ เพื่อมาผานดาน
ตรวจเอกสารขาออกจากจอรเจีย จากน้ันตองมาผานดานการตรวจเอกสารคนเขา
เมืองของอารเมเนีย)  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองฮักหพาท (Haghpat) เปนเมืองในหมูบานของ



 

 

จังหวัดลอร่ี ท่ีอยูทางดานเหนือของอารเมเนีย ซ่ึงองคการยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนให
เปนมรดกโลกในป ค.ศ.1996 ชมอารามฮักหพาท (Haghpat Monastery) เปน
อารามอารเมเนียยุคกลาง หรืออารามไบแซนไทน ท่ีมีความซับซอนทางศาสนา สราง
ขึ้นโดยนักบุญนิชาน ในศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงเปนตัวแทนของสถาปตยกรรมทางศาสนา
ในยุครุงเรืองสูงสุด และมีรปูแบบอันเปนเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน  จากน้ันนําทาน
เดินทางสูกรุงเยเรวาน หรือเรียกวา เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ
ท่ีสุดของประเทศตั้งอยูริมแมน้ําฮรัซดัน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเปน
ศูนยกลางการบริหาร วฒันธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ ท่ีตั้งอยูในจุดบรรจบ
ของเอเชียและยุโรป ตึกรามบานชองในเยเรวานมีรูปแบบคลายคลึงไปทางโซเวีย
ตรัสเซียเปนสวนใหญ คือจะสรางเปนทรงส่ีเหล่ียมบล็อกๆทึบๆ เนื่องจากเปนหน่ึงใน
สหภาพโซเวียตมากอน 

คํ่า        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก        เขาสูท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN หรือเทียบเทา  
วันท่ี 6: วิหารเกกฮารด – วิหารการนี – วิหารคอรวิราพ - เยเรวาน 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู วิหารเกกฮารด (Geghard Monastery) เปนวิหารท่ีสรางอยู

กลางเทือกเขา ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 12-13 วิหารน้ีมีสวนท่ีสรางโดยการตัดหิน
เขาไปในภูเขา โดยสวนของหองโถงของตัวโบสถมีการตดัหินสรางเปนโดมแกะสลัก
สวยงาม ซ่ึงเปนหน่ึงในความสวยงามของอารเมเนีย และไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดก
โลก Unesco World heritage site เมื่อป ค.ศ. 2000 จากน้ันนําทานไปเท่ียว
ชม หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ท่ีมีความสวยงามของ หนาผาที่สูงชัน มีแมน้ํา
อาซัดไหลผานทําใหเกิดบรรยากาศท่ีสวยงดงาม จากนั้นนําทานชมวิหารการนี 



 

 

(Garni Temple) เปนวิหารแบบกรีก แตลวดลายอาคารเปนศิลปะแบบอารเมเนีย 
มีอายุกวา 1,700 ป บริเวณนี้เคยเปนพระราชวังฤดูรอนของกษัตริยอารเมเนีย 
วิหารน้ีเคยถูกทําลายดวยแผนดินไหวเม่ือป ค.ศ. 1679 แตไดรับการบูรณะซอมแซม
ประกอบใหมในสมัยสหภาพโซเวียตเม่ือป ค.ศ.1974  จงึทําใหสมบูรณอยางท่ีเห็น 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางไปยัง เมืองคอรวิราพ (Khor Virap) ท่ีต้ังอยูทางดานใตของ

กรุงเยเรวาน เปนเมืองท่ีมีความสําคัญและมีช่ือเสียงของชาวอารเมเนีย ผูท่ีอาศัยอยู
ตามสวนตางๆ ท่ัวโลกท่ีจะตองเดินทางมาทําพธิีจาริกแสวงบุญท่ีแหงนี้ เพราะตาม
หลักฐานทางประวัติศาสตรไดมีการบันทึกเหตุการณในยุคโบราณวา กษัตริยิทิริเดท 
ของพากันอารเมเนียนไดจับนักบุญเกกอร่ี ขังคุกไวในถ้ํา ผูซ่ึงไดทําการเผยแผและให
ความกระจางในเร่ืองของศาสนา และยังเปนพระสังฆราชองคแรกของชาวอารเมเนีย 
และตอมาสถานท่ีแหงนี้เปนท่ีรูจักกันก็ คือ คอรวริาพ นําทานไปชมวิหารคอรวิราพ 
(Khor Virap Monastery) เปนโบราณสถานท่ีเกาแกและมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหนึ่ง
ในอารเมเนีย เคยเปนสถานท่ีจองจํานักบุญเกรกอรีนานถึง 13 ปในคุกใตดินท่ีแทบ
จะมืดมิด วิหารคอรวิราพจงึกลายเปนสถานท่ีแสวงบุญสําหรับคริสตศาสนิกชนจาก
ท่ัวสารทิศ จากวิหารนี้ทานจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สูง 5,137 เมตร ในเขตตุรกี
ไดอยางชัดเจน 

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก        เขาสูท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN หรือเทียบเทา  
วันท่ี 7: เซวาน – อารามเซวาน – ลองเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - Republic 

Square – สนามบิน 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยังเมืองเซวาน (Sevan) ซ่ึงต้ังอยูริมทะเลสาบเซวาน 
(Lake of Sevan) ซ่ึงเปนทะเลสาบน้ําจืดในประเทศอารเมเนียและคอเคซัส 
ทะเลสาบแหงนี้เปนหนึ่งในทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุดในโลก ทะเลสาบเซวาน
ลอมรอบไปดวยแมน้ําหลายสาย เชน แมนํ้าแมน้ําฮราซดาน และแมน้ํามาสริค ให
ทานไดชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานท่ีเต็มไปดวยสถานท่ี
พักผอนรีสอรทของนักทองเท่ียวตัวเมืองน้ีต้ังอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 
1900 เมตร และต้ังอยูหางจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองน้ีถูก
สรางขึ้นในปค.ศ.1842 ซ่ึงเปนหมูบานพักอาศัยของชาวรัสเซียท่ีมีชื่อวาเยเลนอฟกา 
(Yelenovka) จนถึงป ค.ศ.1935 จึงไดถูกเปล่ียนชื่อเปน เซวาน นําทานไปชม
อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือเรียกวาเซวานาแวงค 
(Sevanavank) ซ่ึงคําวา แวงค เปนภาษาอารเมเนีย มีความหมายวา โบสถวิหาร 
สถานท่ีแหงน้ีตั้งอยูบริเวณแหลมท่ีอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของฝงทะเบสาบเซ
วานถูกสรางขึ้นในป ค.ศ.874 โดย เจาหญิงมาเรียม ซ่ึงอยูในชวงของการตอสูกับ
พวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแหงน้ี นําทานลองเรือทะเลสาบเชวาน (Lake 
Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบนํ้าจืดท่ีมีความใหญ มีแมนํ้าท่ีเกิดจากภูเขา
ไดไหลลงมาทั้งหมดมี 28 สาย (การลองเรือน้ันขึ้นอยูกับสภาพอากาศ เอื้ออํานวย 
และสะดวกตอการลองเรือ ณ วันดังกลาว) 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทานเท่ียวชมเมืองเยเรวาน นําทานชม เดอะคาสเคด (The Cascade) 

ซ่ึงเปนส่ิงกอสรางท่ีใหญท่ีสุดของเยเรวาน มีลักษณะเปนแบบข้ันบันไดลดหล่ันกันลง
มามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปลอยนํ้าลงมาเพื่อใหเปนน้ําตกลงเปน
สายจากใจกลางท่ีอยูดานบน ซ่ึงสถาปตยกรรมส่ิงกอสรางน้ีถูกสรางใหเปนอนุสาวรีย



 

 

แหงชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย จากน้ันนําทานผานชมโรงละครแหงชาติอารเมเนีย ซ่ึง
เปนโรงละครไวสําหรับแสดงโอเปราและบัลเลตไดรับการตั้งช่ือตาม Alexander 
Spendiaryan ในเยเรวานเปดตัวอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 
1933 โดยมีการแสดงโอเปรา Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคาร
โอเปราไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอารเมเนีย จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง
จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เปนจตุรัสกลางเมืองเยเรวาน 
บริเวณตรงกลางจะมีสระน้ําพุขนาดใหญ และบรเิวณรอบๆมีรานคาตางๆมากมาย 
ใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย 

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
วันท่ี 8: เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ 
02.45 
น. 

ออกเดินทางกลับสู กรุงโดฮา โดยสายการบิน การตาแอร เท่ียวบินท่ี  QR 286 
***คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 12 เม.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 03.00 น. 
และเดินทางถึงสนามบินโดฮา เวลา 04.55 น.*** 

04.45 
น. 

เดินทางถึงกรุงโดฮา รอเปล่ียนเคร่ือง 

07.05 
น. 

ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การตาแอร เท่ียวบินท่ี QR 832 
***คณะเดินทางตั้งแตวันท่ี 12 เม.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 08.30 น. 
และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.*** 

17.45 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ   

 



 

 

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 
หมายเหต ุ
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิด
จากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล
, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาต
ใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออก
เดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ท้ังส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
กําหนดเดินทาง 7-14, 21-28 มิ.ย. 62 

อัตราคาบริการ ราคา 
ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 54,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 54,900.- 
พักหองเดี่ยว เพ่ิมทานละ 9,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 54,900.- 



 

 

 
อัตราคาบริการนี้รวม  

1. คาตั๋วเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน
กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา   
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข
กรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  

เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 54,900.- 
ราคาไมรวมตั๋วเคร่ืองบิน (ไมมีท้ังไฟทอินเตอรและบินภายในดวย) 31,900.- 



 

 

9. คาธรรมเนียมวีซา 
10. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม  
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก. สัมภาระ
มากกวา 2 ช้ิน คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา
เดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (30 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 24 USD) 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว

เทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี  
กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและยื่น  
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองได
จากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 



 

 

 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซา หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ 
จําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
 

  ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีนั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไม

วาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสขุภาพและรางกาย และอํานาจในการให
ท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายท้ังหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  



 

 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี  
     บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป    
     ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน    
    ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม

ในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่  
    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 
    เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน 

หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว)     
    คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  

ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ

เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทขอ 
    สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ 
    หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม   
    อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองท่ีมีขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 

 
 
 
1. สําเนาสีหนังสือเดินทางท่ีชัดเจน (ไมใชถายจากมือถือ) และวัน

หมดอายุหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  

2. รูปถาย รูปสี ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 รูปพื้นหลังสีขาวเทานั้น 
(ถายไมเกิน 6 เดือน)  
             -  กรุณากรอกช่ือของบิดา-มารดาของผูท่ีเดินทาง และ
ช่ือคูสมรส (กรณีผูหญิงท่ีแตงงานแลว) 

3.  กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ   
3.1.  หากเด็ก ไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา (ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ

ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก) จาก
อําเภอตนสังกัด (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พรอมหนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา 
+ หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
 

3.2. หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

3.3. หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย  

เอกสารประกอบการขอวีซา(อารมีเนีย) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วันทําการ 
การย่ืนวีซา ทานไมตองมาแสดงตนท่ีศูนยย่ืนวีซา 



 

 

           รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนท่ีทาง
บริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย 

 

****หมายเหตุ : ทาง สถานทูต Armenia อาจมีการ ขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากท่ีไดแจง

ไว ข้ึนอยูกับ   การพิจารณาของเจาหนาท่ี และเอกสาร ของแตละทาน  การอนุมัติวีซาเปน

ดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น อัตราคาธรรมเนียมวี

ซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ  หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคืน

อัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา และมีสิทธิ์ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา**** 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศอารเมเนีย 
 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานท่ีเกิด……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศท่ีเกิด………………………………………………………………………………………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 



 

 

9. สถานภาพ           โสด                 แตงงาน               แตงงาน (ไมจด
ทะเบียน)               

  หยา         แยกกันอยู                           หมาย 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ท่ีอยู / อีเมลของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศัพท.................................................................. 
11. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
12. ช่ือบริษัท ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน/นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ท่ีอยูของ

สถาบันศึกษา 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ

ท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง

เทานั้น 

 
 
 
 


