
 

 

รหัสทัวร WCT1902831 

ทัวรยุโรป จอรเจยี อารเมเนีย 9 วัน 6 คืน (QR) 
ทบิลิซี   มัทสเคตา   วิหารจวารี   วิหารสเวทิตสโคเวลี   กูดาอูรี   โบสถทรีนิต้ี 
ซาดาโคล   โบสถมรดกโลก ฮักหพาท   ดิลิจัน   เซวาน   โบสถเซวานาแวงค 
ลองเรือทะเลสาบเซวาน   โบสถเซวานาแวงค   เจอรมุก   คันซอเรสค 
กระเชาไฟฟ�าทาเตฟ   วิหารทาเตฟ   โนราแวง   เยเรวาน   วิหารเกกฮารด 
วิหารการนี   ป�อมเอเรบูนี   คอรวริาฟ   วิหารเอคมิอัดซิน   วิหารซวารนอทส 

 



 

 

วันที่1  สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.30 น.  คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินกาตาร แอรเวย 

แถว P ประตู 8โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยดูแลอํานวยความสะดวก 
วันที่2 กรุงเทพฯ – โดฮา – ทบิลิซี 
01.20 น. ออกเดินทางสู โดฮา ดวยสายการบิน QATAR AIRWAYS 

โดยเที่ยวบินที่ QR 837 

05.25 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
07.15 น. ออกเดินทางสู  กรุงทบิลิซี  ประเทศ จอร เจีย  โดยสายการบิน  QATAR 

AIRWAYS โดยเที่ยวบินที่ QR355 
11.40 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอรเจีย หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขา เมือง และดาศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูเมืองทบิลิซี่
(Tbilisi) เมืองหัวใจแหงจอรเจีย ศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 
ควบคูไปกับ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแหงจอรเจียนแท เมืองที่อยูติดริมฝم�งแมน้ําสําคัญ
อยางแมน้ํา คูรา (Kura) เมืองแหงน้ีถูกสรางโดยกษัตริยจอรกาซาลี (Vakhtang 
Gorgasali) เจาผูกอตั้งนครแหงน้ี ไดฉายาวา กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี“ ไอบีเรีย” 
เมืองแหงน้ีสรางถูกสรางขึ้นราว ศริสตศตวรรษที่ 4 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสูเมือง อัพลิสตซิเคห (Uplistsikhe) เมืองแหงน้ีดัดแปลง

จากถํ้ามาเปนที่อยูอาศัยของมนุษยยุค
กอนคริสตกาล ซึ่งเปนสถานที่โบราณ
มีคุณคาทางประวัติศาสตรของจอรเจยี 
นํ าท าน ชม ห มู บ าน ถํ้ า  โด ย แบ ง
ออกเปน 3สวน สวนกลางน้ันมีพื้นที่
กวางและใหญที่สุด มีสถาปตยกรรม
เกาแกมากมาย โดยสรางจากการตัด
หิน และเจาะลึกเขาไปเปนที่อยูอาศัย
ของมนุษย ภายในถูกสรางใหเชื่อมโยง
กันผานชองอุโมงคและทางเดินแคบๆ 



 

 

และ บางจุดมีการทําขั้นบันได ไปยังจุดตางๆภายในถํ้า จากการสํารวจโดยนัก
โบราณคดีไดพบเครื่องใชมากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินโบราณ ยังมี ของใช
ทําจากเซรามิคและแกะสลักลวดลายที่สวยงามอีกดวย ขาวของตั่งตางเหลาน้ีไดถูก
นําไปเก็บไวในพิพิธภัณฑสตารลินที่จะนําทานไปชมตอไป จากนั้นนําทานเขาชม
พิพิธภัณฑ โจเซฟ สตารลิน (Joseph Stalins Museum) เปนสถานที่ เก็บ
รวบรวมสิ่งของเครื่องใชที่บอกเลาเรื่องราวของ สตารลิน อดีตผูนําคอมมิวนิสโซเวียต
ที่มีชื่อเสียงเปนอยางมาก อีกทั้งยังมีการแสดงอัตชีวประวัติตั้งแตเกิดจนตาย  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่  TBILISI PARK HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
วันที่3 มัทสเคตา – วิหารจวารี – วิหารสเวทิตสโคเวลี – กูดาอูรี – โบสถทรีนิตี้ ทบิลิซี 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางจากเมืองทบิลิซี มุงหนาสูเมืองมัคเคตา (Mtskheta) เมือง

ทางดานเหนือของทบิลิซี่ นําทานชม วิหารจวารี( Jvari Monastery) วิหาร
รูปแบบศิลปะจอรเจียนออรธอรดอก ที่
สรางราวๆศตวรรษที่ 6 มีความโดดเดน
ตรงที่ตั้งอยูบนเขาที่มีแมน้ํา แมน้ํามิควา
วารีและแมน้ําอรักวี จากน้ัน นําทานแวะ
ช ม วิ ห า ร ส เ ว ติ ส โ ค เ ว รี
(Svetitskhoveli Cathedral)  เป น
โบสถเกาแกอีกแหงตั้งอยูในบริเวณเมือง
มัคสเคตาลักษณะโบสถวิหารศิลปะแบบ
จอรเจียนออรธอรดอก จากน้ันนําทานผาน
เสนทางสําคัญซึ่งเปนเสนทางที่ใชในดาน
การทหาร เรียกวา “Georgian Military 
Highway” สรางโดยสหภาพโซเวียต ซึ่งเคยถูกควบคุมภายใตการทหารของโซเวียต 
เสนทางแหงน้ีจํานําทานสูเทือกเขาคอเคซัสใหญ (Greater Caucasus) มีความ
ยาวราวๆ 1,100 km ระหวางทางใหผานชมวิวป�อม Ananuri Fortress เปน
สถานที่กอสรางอันเกาแก โดยมีกําแพงลอมรอบและตั้งตระหงานโดดเดน ระหวาง



 

 

ทางจะไดชมความงามของอางเก็บน้ํา ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) จากนั้นนํา
ทานผานหุบเขาเขาสูเมือง กูดาอูรี (Gudauri) เมืองที่ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาคอเคซัส 
เปนเมืองพักผอนยอดนิยมของชาวจอรเจีย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูสเตแพนมินดา (Stepanminda) เมืองบนหุบเขา เปลี่ยนรูปแบบ

การเดินทางเปนรถจิ๊ปโฟรวิวล นําทาน
เดินทางขึ้นสู โบสถตรีนีตี้ (St. Trinity 
Church) โบสถเกาแกตั้งอยูบนเขาสูง
เหนือระดับน้ําทะเล 2,170 เมตร เปน
โบสถนิกายโปรเตสแตนสที่มีความเชื่อใน
หลักตรีเอกภาพ สถาปตยกรรมน้ีสราง
ราวๆ ศตวรรษที่ 14 ในอดีตเปนโบสถแหงเดียวในจังหวัดคาวี ณ ปจจุบันโบสถแหงน้ี
เปนโบสถที่โดดเดนมากในดานสถาปตยกรรมมีความเปนเอกลักษณสรางบนเขาสูงชัน
ทําใหโบสถน้ีเปนโบสถสําคัญของประเทศจอรเจีย จากน้ันใหทานชมวิวของเทือกเขา
คาซเบกิ ที่สวยงาม *** การเดินทางขึ้นสูยอดเขาน้ันขึ้นอยูกับสภาพอากาศเน่ืองจาก
ในบางชวงเสนทางมีหิมะตกหนักอาจทําใหไดรับความไมสะดวกในการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของทานเปน
หลัก*** ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูกรุงทบิลิซี่ 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! ใหทานไดชมการแสดงในแบบ
ประเพณีพ้ืนมืองจอรเจีย 

พักที่   TBILISI PARK HOTEL หรือระดับใกลเคียง 
วันที่4  ทบิลิซี่ – ซาดาโคล – โบสถมรดกโลก ฮักหพาท- ดิลิจัน  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมที่พัก 
 นํ า ท า น เดิ น ท า ง สู เ มื อ ง ซ า ด า โค ล 

(Sadakhlo) เมืองชายแดนเขาสูประเทศ
อารเมเนีย เมืองหนาดานที่มีการตรวจตรา
กอนเดินทางเขาสูอารเมเนีย ดินแดนแหง
วัฒนธรรม นําทานผานจุดตรวจ แสดง



 

 

เอกสารวีซา ที่ไดมีการจัดการมาแลวจากทางบริษัทฯ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง
ฮักพาท (Haghpat)เมืองสําคัญที่มีแหลงทองเที่ยวทางโบราณสถานสําคัญอยาง
อารามฮักพาท นําทานชมอารามฮักพาท (Haghpat Monastery)โบราณสถาน
ที่ไดรับการยกยองเปน มรดกโลก เปนผลงานชิ้นเอกทางดานสถาปตยกรรมและ
ศาสนาในการกอสรางของยุคกลาง อารามแหงน้ีสรางโดยนักบุญ นิชาน (Saint 
Nishan) ราวๆ ศตวรรษที่ 10 อยูในชวงการครองราชยของกษัตริยอะบาสที่1 ไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1669 ใหทานไดชมตัวโบสถเกาและตอมา
ไดรับการขยายและตกแตงดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบอารเมเนียน 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นํ าท า น เดิ น ท า ง สู  “ เ มื อ ง ดิ ลิ จั น ” 

“Dilijan” เมืองตากอากาศที่มีชื่อของ
อ า ร เ ม เ นี ย  มี อี ก ชื่ อ ว า  “ Little  
Switzerland of  Armenia” ตั้งอยูสูง
จากระดับน้ําทะเล 1,500 เมตร จึงทําให
อากาศหนาวเย็น ตลอดทั้งป ใหทานอิสระ
ชมความสวยงามของธรรมชาติและชีวิตความเปนอยูของชาวบาน  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่าภัตตาคาร 
พักที่  BEST WESTERN DILIJAN HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่5  ดิลิจัน – เซวาน – ลองเรือทะเลสาบเซวาน – โบสถเซวานาแวงค – เจอรมุก  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางสูเมืองซีแวน 

เมื อ งริ ม ท ะ เลส าบ ซี แ วน  (Lake 
Sevan) ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดใน
ประเทศอารเมเนียและคอเคซัส นํา
ทาน ลองเรือทะเลสาบเซแวน ให
ทานชมความงามของผิวน้ําทะเลสาบ
เซแวน ทะเลสาบที่มีแมน้ําหลายสาย
ไหลมารวมกันเกิดเปนความงามของธรรมชาติ จากน้ันนําทานไปชมอารามซีแวน 



 

 

(Sevan Monastery) หรือมีชื่ออีกชื่อวา Sevanavank ซึ่งตั้งอยูดานแหลมที่อยู
ดานตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบซีวาน 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเจอรมุก เมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพอันดับหน่ึงของอารเมเนีย 

จุดหมายปลายทางของผูรักสุขภาพทั้งหลาย ใหทานผานชมบรรยากาศโดยรอบเขาสู
ตัวเมือง ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นของธรรมชาติและขุนเขา  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่าภัตตาคาร 
พักที่  ARMENIA WELLNESS & SPA HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่6  เจอรมุก – คันซอเรสค – กระเชาไฟฟ�าทาเตฟ – วิหารทาเตฟ – โนราแวง – 

เยเรวาน 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสูหมูบานคันซอเรสค (Khndzoresk Village) หมูบานที่ตั้งอยู

บนเนินเขาคอรซอร เปนสถานที่ที่ถูกขุด
ใหเปนถํ้าใหเปนที่อาศัยในสมัยโบราณที่
อยูบนหนาผาหิน ซึ่งปจจุบันถึงแมวาจะไม
มีคนอยูอาศัยแลว สถานที่แหงน้ีก็ไดถูก
ดัดแปลงเปนแหลงทองเที่ยวใหทานได
เยี่ยมชม นําทานแวะถายรูปกับ สะพาน
แขวน (Swinging Bridge) ที่ทําดวยลวดสลิงมีความยาว 1.6 เมตร และหนัก
ประมาณ 14 ตัน สะพานแขวนน้ีเปนสะพานแขวนที่เชื่อมระหวางเมือง คันซอเรสค
ใหมและคันซอเรสคเกา นําทานเดินทางสูเมืองฮาลิซอร(Halidzor Village) (113 
km)เมืองแรกสูการเดินทางเขาไปยังวิหารทาเตฟ นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�า ปกแหง
ทาเตฟ (Tatev wing) กระเชาไฟฟ�าที่ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุค เปนกระเชา
ไฟฟ�าที่มีเสนทางยาวที่สุดในโลก โดยปลายทางของกระเชาน้ีมุงสูวิหารทาเตฟ นํา
ทานชม วิหารทาเตฟ (Tatev Monastery) วิหารเกาแกบนยอดเขาที่ราบสูงไดถูก
สรางขึ้นราว ศตวรรษที่ 9 เปนที่รองรับของบิชอฟซะยูนิค ตอมาไดใชเปนที่แสวงบุญ
ของนักบวชมากมาย  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานแวะชมวิหารโนราแวง (Noravank Monastery) วิหารเกาแกสรางใน
ศตวรรษที่ 13 โดยนักสอนศาสนาสยูนิค แต
ตัวอาคารหลักสรางราวป ค.ศ. 1227 โดย
นักบุญคาราเพท บริเวณประตูทางเขาหรือ
ตามหนาตางดานหนาจะถูกสรางใหมีสวนที่
ยื่นออกมาปกคลุมและจะถูกแกะสลักดวย
ลวดลายสถาปตยกรรมอยางประณีตและ
สวยงาม นอกจากน้ันยังมีโบสถที่ถูกสรางในป ค.ศ. 1339 เปนอนุเสาวรียที่ไวฝงศพ 
สถานที่แหงน้ีถูกปฏิสังขรณใหดีขึ้นและมีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบใหดีขึ้น 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่าภัตตาคาร 
พักที่  ANI PLAZA HOTEL YEREVAN หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่7  เยเรวาน – วิหารเกกฮารด – วิหารการนี – ป�อมเอเรบูนี – คอรวิราฟ – 

เยเรวาน  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมที่พัก 
 ทานชมวิหารเกกฮารด (Geghard Monastery) ซึ่งเปนหน่ึงในวิหารที่สวยงาม

แหงหน่ึงของดินแดนอารเมเนีย 
ดวยศิลปะแบบอารเมเนียนเปน
วิหารกลางเทือกเขามีสวนที่
สรางโดยการเจาะเขาไปในภูเขา
หิน ตัวอาคารแหงน้ีสรางราวๆ 
คริสตวรรษที่  12 -13  ด วย
ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ตั ว
สถาปตยกรรมที่ถูกจัดวางอยู
กลางขุนเขาสีเขียวทําใหเปนวิหารที่งดงามอีกแหงของอารเมเนีย จากน้ันนําทานชม
อารามการนี (Garni Temple) (79km)เปนสถาปตยกรรมทรงกรีกโบราณ สราง
โดยกษัตริยทิริดาเทส ที่ 1 (Tiridates I) เปนความเชื่อโบราณสรางสรางถวายแด
ทานเทพ Mihr เทพแหงแสงของสรวงสวรรคและในนิทานปกรนัมโบราณของ
อารเมเนียจัดเปนทวยเทพแหงความสัตยจริง 



 

 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นํ าท านชม “ป� อม เอเรบูนี ” (Erebuni Fortress) มี ความหมายวา “The 

Fortress of Blood”  อ ดี ต
เป น ส ถ าน ที่ ที่ ส ร า ง ขึ้ น เพื่ อ
ป�องกันตัวเมืองจากจักรวรรดิ
โบราณ อูราตู  มีความสูงจาก
ระดับ น้ํ าทะเล 1 ,017 เมตร 
ตั้งอยูในเขตของกรุงเยเรวาน 
การสรางขึ้นเหนือพื้นของเนินเขา 
ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่ดีสําหรับ
ป�อมที่จะปกป�องอาณาจักรและศัตรูที่มาจากทางดานเหนือ ใหทานไดเก็บภาพความ
ประดับใจจากวิวของภูเขาอารารัทที่อยูในประเทศตุรกีและเปนตํานานที่จอดของเรือ
โนอาห นําทานเขาชมพิพิธภัณฑท่ีมีสิ่งของโบราณถูกสะสมมากมายกวา 16,000 ชิ้น 
นําทานชมวิหารคอฟ วิราฟ (Khor Virap Monastery)(80km)เปนวิหารที่มี
ชื่อเสียงสรางขึ้นเปนอนุสรณสถานสําหรับการเขารวมพิธีจารึกแสวงบุญใหกับนักบุญผู
มีชื่อเสียง นามวา กรีกอร ลูซาสอริช (Grigor Lusavorich) 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่าภัตตาคาร 
พักที่  ANI PLAZA HOTEL YEREVAN หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่8  เยเรวาน – วิหารเอคมิอัดซิน – วิหารซวารนอทส 
 ตลาดกลาง – จตุรัสกลางเมือง – สนามบิน  
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําท านออกเดินทางสู เมือง เอคมิอัดซิน (Echmiadzin) (20km)เมืองที่มี

ความสําคัญตอชนชาวอารเมเนียนในอดีต 
เปนเมืองที่ผูศรัทธาในดานศาสนามา
รวมตัวกันอีกทั้งมีความศักดิ์สิทธอีกดวย 
นํ า ท า น ช ม  วิ ห า ร เอ ค มิ อั ด ซิ น 
(Echmiadzin Cathedral) วิหารแหง
พระแม เจ า  โบสถ น้ั นถู กสร างราวๆ 



 

 

ศตวรรษที่ 4 และไดชื่อวามีความเกาแกอันดับแรกๆของโลก จากน้ันพาทานชม 
วิหาร ซวารนอทต (Zvartnots Cathedral) วิหารที่ถูกสรางราวๆป คริสตศักราช 
641 – 653 ที่อยูในชวงจักรวรรดิไบแซนไทนสงอิธิพล มายังรูปแบบศิลปะ
สถาปตยกรรมซึ่งหลงเหลือแตโครงสราง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสูเมืองเยเรวาน (Yerevan) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของ

ดินแดนอารเมเนียตั้งอยูริมแมน้ําสําคัญ
อยางแมน้ํา ฮราซดาน กรุงเยเรวานเปน
หัวใจของการบริหาร วัฒนธรรม และ 
อุสาหกรรมการคมนาคมทางรถไฟและ
การคาทางเกษตรกรรมของประเทศ อีกทั้ง
ยั งมี ก ารผลิ ต โลหะ เครื่ อ งจั ก ร  และ 
ผลิตภัณฑตางๆออกสูตลาดโลก ใหทาน
แวะถายรูปกับ เดอะ คาสเคด (The Cascade) เปนสิ่งกอสรางที่ใหญที่สุดใน
เยเรวานซึ่งเปนขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมา มีการปลอยน้ําไหลลงมาสวยงามราวกับ
สรวงสวรรค จากนั้นนําทานสูตลาดกลาง (Pak Shuka Market) อิสระใหทานช
อปปم�งเลือกของฝากพื้นเมืองมากมาย อาทิ เครื่องหนัง เครื่องเงิน และ งานศิลปะทํา
มือ  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่าภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 กอนเดินทางกลับใหทานไดแวะชมจตุรัสกลางเมือง (Republic Square) เปน

สถานที่ตั้งอยูใจกลางเมืองเยเรวายน ใหทานชมความงามของน้ําพุประกอบดนตรี 



 

 

(Fountains Show) ยามคํ่าคืน ใหทานไดดูความงามของน้ําพุและดนตรีที่พวยพุง 
ประดับไฟหลากสีในยามคํ่า เก็บภาพความประทับใจไมรูลืม ไดเวลาอันสมควรนํา
ทานสูสนามบินเพ่ือเดินทางกลับ 

วันที่9  เยเรวาน – โดฮา – กรุงเทพมหานคร 
02.45 ออกเดินทางสู โดฮา การตา โดยสายการบินการตา เที่ยวบินที่ QR286 
04.45 ถึงสนามบินโดฮา ประเทศการตา ใหทานไดพักแวะเปลี่ยนเครื่อง  
08.35 ออกเดินทางจากสนามบิน โดฮา ประเทศ การตา โดยสายการบิน การตา 

เที่ยวบินที่ QR838 
19.20 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จบการเดินทางพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ 

ลม ,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณใน
ตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง 
บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้
การตัดสินใจ  จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง  ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

 
20-28 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 13,900 
15-23 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 13,900 
04-12 ธ.ค. 62 60,900 60,900 60,900 13,900 

27 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 63,900 63,900 63,900 15,900 
ม.ค.-ก.พ. 63 59,900 59,900 59,900 13,900 

19 มี.ค.-27 มี.ค. 63 65,900 65,900 65,900 17,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่

บริษัทฯ 
    
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ทบิลิซี // เยเรวาน-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาทําวีซาของประเทศอารเมเนีย 
 น้ําด่ืม 1 ขวดตอวัน 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทานเนื่องจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมทีพ่ัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถใหบริการทานตลอดการเดิงทาง 2 USD ตอวันตอทาน 
 คาทิปไกดทองถิ่น ใหบริการทานตลอดการเดินทาง 2 USD ตอวันตอทาน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทตู โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  



 

 

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจาย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% 
กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
 หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 



 

 

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 


