
 

 

รหัสทัวร WCT1902881 

ทัวรยุโรป อาเซอรไบจาน จอรเจีย อารเมเนีย 12 วัน 9 คืน (QR) 
จตุรัสธงชาติอาเซอรไบจาน   คริสตัลฮอล   โกบาสตัน   ภูเขาโคลน 
อิเชรี เชเคอร หอคอยไมเดน   อนุเสาวรีย ดีรี บาบา   สุเหรายิดดิ กัมบัส 
สุสานเชอรวาน คาน   พระราชวังเชอคี   ลาโกเดกี้   ซิงนากี   วิหารเซนตนีนา 
ทบิลิซี   มัคเคตา   วิหารจวารี   วิหารสเวติสโคเวรี   สเตแพนมินดา 
โบสถตรินีต้ี   เมืองอัพลิสตซิเคห   พพิิธภัณฑโจเซฟ สตาลิน 

 



 

 

วันที่1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินกาตาร แอรเวย แถว P 

ประตู 8 โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยดูแลอํานวยความสะดวก 
วันที่2  โดฮา – บากู – ศูนยประชุม เฮดาร – จตุรัสธงชาติอาเซอรไบจาน – คริสตัลฮอล  
02.10 นําทานเหินฟ�า โดยสายการบินที่ดีที่สุดในป 2019 สายการบิน การตา เที่ยวบิน QR 

837  
05.30 นําทานแวะพัก ณ กรุงโดฮา กอนที่จะเดนิทางตอไปยังประเทศ อาเซอรไบจาน 
07.30 นําทานขึ้นเครื่อง เดินทางสู เมืองบากู ประเทศ อาเซอรไบจาน ดวยสายการบิน การตา 

เที่ยวบนิQR 351 
11.20 นําทานสูประเทศอาเซอรไบจาน นําทานผานดาน

ตรวจคนเขาเมืองหลังจากผานขั้นตอนตรวจคนเขา
เมืองแลว นําทานเดินทางสู เมืองบากู เมืองหลวงของ
ประเทศ อาเซอรไบจาน ดินแดนใหมที่นาคนหา อุดม
ไปดวย ธรรมชาติและประวัติวัฒนธรรมอันยาวนาน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานแวะถายรูปกับ ศูนยประชุม เฮดาร อาลิเยฟ (Heydar Aliyev Certer)

สถาปตยกรรมที่ไดรับการออกแบบ
ที่โดดเดน ลักษณะเหมือนกับเกรียว
คลื่นจากทะเลถึงทองฟ�า ดวยความ
โดดเดนของการออกแบบทําให
ผูออกแบบ คุณ ซาฮา ฮาดิด  (Mr 
Hadid Zaha) ชายผูไดชื่อวาเปนผู
รังสรรสถาปตยกรรมน้ี ไดรับการยก
ยองและไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ 
จากน้ันนําทานแวะถายรูป กับ 
จั ตุ รั ส ธงช าติ อ า เซอร ไบ จาน 
(National Flag Square) เป น
สถาปตยกรรมที่ไดรับการยกยองวา



 

 

เปน เสาธงที่มีความสูงอันดับตนๆของโลก ดวยความสูงประมาณ 163 เมตร ออกแบบโดย 
คุณ เดวิด แชมเบอร (Devid Chambers) จากน้ันนําทานแวะถายรูปกับ คริสตัลฮอล 
(Crystal Hall) สถาปตยกรรมที่โดดเดนและสวยงาม เปนอาคารสถาปตยกรรมที่พลาด
ถายรูปไมได  หน่ึงในสถาปตยกรรมชิ้นเดนของอาเซอรไบจาน เครื่องหมายแสดง
ความกาวหนาดานสถาปตยกรรม สรางในป 2011 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  Winter Park Hotel / Renaissance Palace หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่3 โกบาสตัน – ภูเขาโคลน – อิเชรี เชเคอร – หอคอยไมเดน 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสูดินแดนโกบาสตัน ดินแดนแหงธรรมชาติ 

ดวยลักษณะพิเศษทางธรณีวิทยาและการตั้งรกราก
เกาแก ทําใหมีอารยธรรมที่ยาวนาน นําทานสูภาพ
แกะสลักหิน (Rock Art Cultureal Landscape) 
(68km) ภาพหินแกะสลักรูปการใชชีวิตในสมัยโบราณ 
วัฒนธรรมการลาสัตว ภาพแกะสลักการทํากิจกรรม
ตางๆ เชน เตนรํา ภาพพาหนะในการใชชีวิต เชนเรือ 
ภาพหมูดวงดาว ภาพสัตว นําทานชม ภูขาโคลน 
(Mud domes) ลักษณะทางธรณีวิทยาอันโดดเดน 
เน่ืองจากภูเขาแหงน้ีมีบอดินโคลนจํานวนมาก และ 
ภายใตพื้นแผนดินมีกาซและน้ําผสมรวมตัวกัน เกิดเปนปฏิกริยาดันใหอากาศธาตุพวยพุงขึ้นสู
ผืนดิน ดันใหดินโคลนเปนรูปทรงกลมโดย 
มากกวา 700 จุดแตกตางกัน เปนความ
งดงามทางธรรมชาติ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําท านเดินทางสู  อิ เชรี  เชอร เคอร  

(Icheri Sherkher)(62km)ย าน เมื อง
เก าของบ ากู  มี โบ ราณ สถาน เก าแก
มากมายในยานเมืองแหงน้ี เมืองเกาน้ีเปน



 

 

สัญลักษณสําคัญของเมืองบากู เมืองแหงน้ีเปนเหมือนด่ังเมืองเร่ิมตนของบากู ดวยการเปนจดุ
ศูนยกลางที่สําคัญของอารยธรรมเกาแก ผสมผสานดวย สถาปตยกรรมโบราณ ที่โดดเดนของ 
อาเซอรไบจาน เมืองแหงน้ีถูกสรางโดยมีกําแพงลอมรอบและมีการสรางป�อมปราการไวกัน
เมือง เมืองแหงน้ีมีทางเขาออก 5 ทางโดยเมืองน้ีถูกสราง โดย กษัตริยแหง  ราชวงศชีวาน 
ราวๆป ศตวรรษที่  12 แวะถายรูป ปราสาทสุสานราชวงศชีวาน (Shivan Dynasty 
Palace and Tomb) แวะถ ายรูปสุ เหราสํ าคัญ  สุ เหรา Divankhane และ สุ เหรา 
Minarets อีกทั้งเก็บภาพ หอคอยไมเดน (Maiden Tower) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  Winter Park Hotel / Renaissance Palace หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่4  อนุเสาวรีย ดีรี บาบา – สุเหรายิดดิ กัมบัส – สุสานเชอรวาน คาน – เชอคี  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นํ าท านชมอนุ เสาวรีย  ดี รี  บ าบา  (Diri baba 

Mausoleum) (90km)สถาปตยกรรมชิ้นเอกของ
เชอรวาน สถานที่สําคัญอันเปนที่ฝงศพของ ชีคหดีรี 
บาบา สถาปตยกรรมแหงน้ีสรางขึ้นราวศตวรรษที่ 15 
โดยประมาณ ลักษณะคือการแกะสลักเปนอาคารสอง
ชั้น มีการตกแตงภายในดวยรูปแบบโมเซคที่งดงาม นํา
ท า น ช ม สุ เ ห ร า ยิ ด ดิ  ( Yeddi Gumbaz) 
(33km)สุเหราใหญสําคัญประจําเมือง สรางราวๆ 
ศตวรรษที่ 10 นําทานชมสุสานราชวงศเชอรวาน 
(Tomb of Royal Family of Shirvan Khan) (91km)สถานที่สุดทายของผูวายชนม จาก
ราชวงศเชอรวานอันสูงสงผูเคยปกครองแถบน้ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมือง เชคี (Sheki) (170km)เมืองใหญอีกเมืองหน่ึงของอาเซอรไบจาน

ตั้งอยูในจังหวัด เกลเดอรลันด เปนเมืองต้ังอยูในบริเวณเทือกเขาคอเคซัส อยูใกลกับชายแดน
ของจอรเจีย อุดมไปดวยทรัพยากรทางธรรมชาติ และ วัฒนธรรม เมืองเชคี เปนเมืองเกาแกที่
มีวิถีชีวิตที่โดดเดน ดวยความลงตัวของสภาพแวดลอมและอารยธรรมเกิดเปน เมืองที่งดงาม
ดวยศิลปะและ วัฒนธรรม 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  Sheki Salay Hotel, MinAli Boutique Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่5  พระราชวังเชอคี - ลาโกเดกี้ – ซิงนากี – วิหารเซนตนีนา – ทบิลิซี 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นํ าท าน เข าชม พ ระราชวั ง เชคี  (Historic Centre of Sheki with the Khan’s 

Palace) อาคารสถาปตยกรรมน้ีสรางราวๆป 
ค.ศ. 1789 – ป 1790 เปนหน่ึงในมรดกโลกทาง
วัฒ นธรรม ที่ ได รับ ก ารรับ รอง เป น  World 
Heritage Site 2019 ด ว ย ค ว าม โด ด เด น
ทางดานสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมทองถิ่น 
กลิ่นไอแหงความเปนดินแดนเกาแก และนาคนหา สถาปตยกรรมที่ตกแตง ภายในดวย
ลวดลายอันงดงาม และ อาคารรูปทรงแปลกตาใหทานไดถายรูปและชมสิ่งสวยงามอันนา
ประทับใจ นําทานออกเดินทางผานขุนเขาและเสนทางทอดยาวสูจอรเจีย ระหวางสองขางทาง
ชมความงามของดินแดนจอรเจีย นําทานเขาสูเมืองลาโกเดกี้(Lagodekhi) (112 km)
เมืองเล็กๆแถบชายแดนของจอรเจีย เมืองที่สงบเงียบ และ มีจุดเดนคือ ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
จากไวน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร และ ชิมไวนทองถิ่นตนตํารับ ลาโกเดก้ี 
บาย นําทานเดินทางตอสูเมือง ซิงนากี (Sighnaghi) เมืองเล็กๆที่มีประชากรไมหนาแนนมาก

นัก คงไวดวยรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบชนนบท 
ชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ ผลิตไร
ไวน เปนเมืองทองเที่ยวที่นาสนใจอีกเมืองหน่ึง
ของจอร เจี ย  นํ าท าน ชม วิห าร เซนต นี น า 
(Monastery Saint Nina) (157 km)วิ ห า ร
โบราณ อดีตเคยใชเปนที่พักของนักแสวงบุญเลื่อง
ชื่อของจอรเจีย สรางขึ้นราวๆ ศตวรรษที่ 9 และมีการใชประโยชนยาวนานตอเน่ือง ตอมาใน
ราวๆ ศตวรรษที่ 17 ไดมีการตอเติมวิหารมากขึ้น วิหารแหงน้ีไดชื่อวาวิหารที่เคยเปนที่พํานัก
ของรางองคเซนตนีนา ศาสดาหญิงผูเปนที่เล่ือมใสของชาวจอรเจ ี ย เปนผูประกาศศาสคริสต
นิกายออโธดอกซเปนศาสนาประจําชาติของประเทศจอรเจียจากน้ัน  จากน้ันนําทานออก



 

 

เดินทางสูเมือง ทบิลิซี (100 km) เมืองหลวงของประเทศจอรเจีย หัวใจแหงเศรษฐกิจและ
ความเจริญกาวหนาของอุตสาหกรรมในจอรเจีย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  Tbilisi Park Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่6  มัคเคตา – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวรี – สเตแพนมินดา – โบสถตรินีตี้ – โชว

พ้ืนเมือง 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางจากเมืองทบิลิซี มุงหนาสูเมืองมัคเคตา (Mtskheta) (24 km)เมือง

ทางดานเหนือของทบิลิซี่ นําทานชม วิหารจวารี( 
Jvari Monastery) วิหารรูปแบบศิลปะจอรเจีย
นออรธอรดอก ที่สรางราวๆศตวรรษที่ 6 มีความ
โดดเดนตรงที่ต้ังอยูบนเขาท่ีมีแมน้ํา แมน้ํามิควาวารี
และแมน้ําอรักวี จากน้ัน นําทานแวะชมวิหารสเว
ติสโคเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) เปน
โบสถเกาแกอีกแหงตั้งอยูในบริเวณเมืองมัคสเคตา
ลักษณะโบสถวิหารศิลปะแบบจอรเจียนออรธอรด
อก จากน้ันนําทานผานเสนทางสําคัญซึ่งเปนเสนทาง
ที่ ใช ใน ด าน ก ารท ห าร  เรี ย ก ว า  “Georgian 
Military Highway” สรางโดยสหภาพโซเวียต ซึ่ง
เคยถูกควบคุมภายใตการทหารของโซเวียต เสนทาง
แหงน้ีจํานําทานสูเทือกเขาคอเคซัสใหญ (Greater 
Caucasus) มีความยาวราวๆ 1,100 km ระหวางทางใหผานชมวิวป�อม Ananuri 
Fortress เปนสถานที่กอสรางอันเกาแก โดยมีกําแพงลอมรอบและตั้งตระหงานโดดเดน 
ระหวางทางจะไดชมความงามของอางเก็บน้ํา ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) จากนั้นนํา
ทานผานหุบเขาเขาสูเมือง กูดาอูรี (Gudauri) (101 km)เมืองที่ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาคอเค
ซัส เปนเมืองพักผอนยอดนิยมของชาวจอรเจีย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานเดินทางสูสเตแพนมินดา (Stepanminda) (32 km)เมืองบนหุบเขา เปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางเปนรถจิ๊ปโฟรวิวล นําทานเดินทางขึ้นสู โบสถตรีนีตี้ (St. Trinity 
Church) โบสถเกาแกตั้งอยูบนเขาสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล 2,170 เมตร เปนโบสถนิกาย
โปรเตสแตนสที่ มี ค วาม เชื่ อ ในหลักตรี
เอกภาพ  สถาป ตยกรรม น้ี ส ร างราวๆ 
ศตวรรษที่ 14 ในอดีตเปนโบสถแหงเดียวใน
จังหวัดคาวี ณ ปจจุบันโบสถแหงน้ีเปนโบสถ
ที่โดดเดนมากในดานสถาปตยกรรมมีความเปนเอกลักษณสรางบนเขาสูงชันทําใหโบสถน้ีเปน
โบสถสําคัญของประเทศจอรเจีย จากน้ันใหทานชมวิวของเทือกเขาคาซเบกิ ที่สวยงาม *** 
การเดินทางขึ้นสูยอดเขาน้ันขึ้นอยูกับสภาพอากาศเน่ืองจากในบางชวงเสนทางมีหิมะตกหนัก
อาจทําใหไดรับความไมสะดวกในการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับโปรแกรมโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของทานเปนหลัก*** ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูกรุงทบิลิ
ซี่ (154 km) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! รับชมโชวแบบประเพณีพ้ืนเมืองจอรเจีย  
ที่พัก :  Tbilisi Park Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่7  ทบิลิซี่ – เมืองอัพลิสตซิเคห – พิพิธภัณฑโจเซฟ สตาลิน 
 ยานเมืองเกาทบิลิซี่ – ป�อมนาริคารา 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสูเมือง อัพลิสตซิเคห (Uplistsikhe) (98 km) เมืองแหงน้ีดัดแปลง

จากถํ้ามาเปนที่อยูอาศัยของมนุษยยุคกอนคริสตกาล ซึ่ง
เปนสถานที่ โบราณมีคุณคาทางประวัติศาสตรของ
จอรเจีย นําทานชมหมูบานถํ้า โดยแบงออกเปน 3สวน 
สวนกลางน้ันมีพื้นที่กวางและใหญที่สุด มีสถาปตยกรรม
เกาแกมากมาย โดยสรางจากการตัดหิน และเจาะลึกเขา
ไปเปนที่อยูอาศัยของ ม นุษย  ภายในถูกสรางให
เช่ือมโยงกันผานชองอุโมงคและทางเดินแคบๆ และ บาง
จุดมีการทําขั้นบันได ไปยังจุดตางๆภายในถํ้า จากการ



 

 

สํารวจโดยนักโบราณคดีไดพบเครื่องใชมากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินโบราณ ยังมี 
ของใชทําจากเซรามิคและแกะสลักลวดลายที่สวยงามอีกดวย ขาวของตั่งตางเหลาน้ีไดถูก
นําไปเก็บไวในพิพิธภัณฑสตารลินที่จะนําทานไปชมตอไป จากนั้นนําทานเขาชมพิพิธภัณฑ 
โจเซฟ สตารลิน (Joseph Stalins Museum) เปนสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใชที่
บอกเลาเรื่องราวของ สตารลิน อดีตผูนําคอมมิวนิสโซเวียตที่มีชื่อเสียงเปนอยางมาก อีกทั้งยัง
มีการแสดงอัตชีวประวัติตั้งแตเกิดจนตาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซี่ เมืองหัวใจแหงจอรเจีย ศูนยกลางความเจริญกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยี ควบคูไปกับ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแหงจอรเจียนแท เมืองที่อยูติดริมฝم�ง
แมน้ําสําคัญอยางแมน้ํา คูรา (Kura) เมืองแหงน้ีถูกสราง
โดยกษัตริยจอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เจาผู
กอตั้งนครแหงน้ี ไดฉายาวา กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี“ 
ไอบีเรีย” เมืองแหงน้ีสรางถูกสรางขึ้นราว ศริสตศตวรรษ
ที่ 4  นําทานชมยานเมืองเกาของจอรเจีย เดินไปตามเสนทางเกาใหทานไดชมบรรยากาศ
ตัวเมืองตึกราบานชองแบบจอรเจีย ใหทานไดชมความสวยงามของสุเหราซึ่งมีกลิ่นไอแหง
วัฒนธรรมโบราณ จากน้ันนําทานขึ้นกระเชาสู ป�อม นาริคารา (Narikara Fortress) ให
ทานไดชมความงามของเมืองทบิลิซี่แบบ พาโรนามารอบทิศทาง ในบรรยากาศยามเย็น 
จากนั้นนําทานลงสูตัวเมืองทบิลิซี ่

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  Tbilisi Park Hotel หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่8  ซาดาโคล – เมืองฮักพาท – อารามมรดกโลกฮักพาท – ซีแวน – ลองเรือ – อารามซี

แวน 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองซาดาโคล (Sadakhlo) (72km) เมืองชายแดนเขาสูประเทศ

อารเมเนีย เมืองหนาดานที่มีการตรวจตรากอนเดิน
ทางเขาสูอารเมเนีย ดินแดนแหงวัฒนธรรม นําทานผาน
จุดตรวจ แสดงเอกสารวีซา ที่ไดมีการจัดการมาแลวจาก
ทางบริษัทฯ จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮักพาท 



 

 

(Haghpat 38km)เมืองสําคัญที่มีแหลงทองเที่ยวทางโบราณสถานสําคัญอยางอารามฮัก
พาท นําทานชมอารามฮักพาท (Haghpat Monastery)โบราณสถานที่ไดรับการยกยอง
เปน มรดกโลก เปนผลงานชิ้นเอกทางดานสถาปตยกรรมและศาสนาในการกอสรางของยุค
กลาง อารามแหงน้ีสรางโดยนักบุญ นิชาน (Saint Nishan) ราวๆ ศตวรรษที่ 10 อยูในชวง
การครองราชยของกษัตริยอะบาสท่ี1 ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1669 ให
ทานไดชมตัวโบสถเกาและตอมาไดรับการขยายและตกแตงดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบ
อารเมเนียน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองซีแวน(134 km) เมืองริมทะเลสาบซีแวน (Lake Sevan) ซึ่งเปน

ทะเลสาบน้ําจืดในประเทศอารเมเนียและคอเคซัส นํา
ทาน ลองเรือทะเลสาบเซแวน ใหทานชมความงาม
ของผิวน้ําทะเลสาบเซแวน ทะเลสาบที่มีแมน้ําหลาย
สายไหลมารวมกันเกิดเปนความงามของธรรมชาติ 
จ าก น้ั น นํ าท า น ไป ช ม อ า รา ม ซี แ ว น  (Sevan 
Monastery) หรือมีชื่ออีกชื่อวา Sevanavank ซึ่งตั้งอยูดานแหลมที่อยูดานตะวันตกเฉียง
เหนือของทะเลสาบซีวาน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  Hotel Maria Resort Sevan หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่9 ซีแวน – เจอรมุก – กระเชาตาเตฟ – วหิารทาเตฟ  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู เมืองเจอรมุก (174 

km)เมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพอันดับหน่ึง
ของอารเมเนีย จุดหมายปลายทางของผูรัก
สุขภาพทั้งหลาย ใหทานผานชมบรรยากาศ
โดยรอบเขาสูตัวเมือง ใหทานไดสัมผัส
บรรยากาศอันสดชื่นของธรรมชาติและขุนเขา  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองฮาลิซอร(Halidzor Village) (113 km)เมืองแรกสูการเดินทางเขาไป
ยังวิหารทาเตฟ นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�า 
ปกแหงทาเตฟ (Tatev wing) กระเชา
ไฟฟ�าที่ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุค เปน
กระเชาไฟฟ�าที่มีเสนทางยาวที่สุดในโลก 
โดยปลายทางของกระเชาน้ีมุงสูวิหารทา
เตฟ นําทานชม วิหารทาเตฟ (Tatev 
Monastery) วิหารเกาแกบนยอดเขาที่
ราบสูงไดถูกสรางขึ้นราว ศตวรรษที่ 9 เปนที่รองรับของบิชอฟซะยูนิค ตอมาไดใชเปนที่แสวง
บุญของนักบวชมากมาย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  Hotel Armenia Wellness and Spa Jermuk หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่10  วิหารโนราแวงค – วิหารคอฟ วิราฟ – วหิารเกคฮารด – อารามการนี – เยเรวาน 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสูวิหารโนรางแวงค (Noravank Monastery) (137 km) วิหารเกาแก

สรางราวศตวรรษที่ 13 โดยนัก
สอนศาสนายูนิคเลื่องชื่อ ตัว
อาคารหลักสรางราวป  ค.ศ . 
1227  โดย เซนต ค าราเพท 
ประตูและหนาตางวิหารแหงน้ี
สรางใหมีสวนยื่นออกมาอยาง
สวยงามมีการแกะสลักลวยลาย
อ ย า ง ป ร า ณี ต ง ด ง า ม 
นอกจากน้ันมีโบสถที่สรางในป ค.ศ. 1339 เปนอนุเสาวรียฝงศพและมีการปรับปรุงใหดีขึ้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 
 



 

 

บาย นําทานชมวิหารคอฟ วิราฟ (Khor Virap Monastery)(80km)เปนวิหารที่มีชื่อเสียง
สร างขึ้ น เป นอ นุสรณ สถาน
สําหรับการเขารวมพิธีจารึก
แสวงบุ ญ ให กั บ นั กบุ ญ ผู มี
ชื่อเสียง นามวา กรีกอร ลูซาสอ
ริ ช  ( Grigor Lusavorich) 
จากนั้นนําทานชมวิหารเกก
ฮ า ร ด  ( Geghard 
Monastery) ซึ่ ง เป นห น่ึ งใน
วิหารที่สวยงามแหงหน่ึงของ
ดินแดนอารเมเนีย ดวยศิลปะแบบอารเมเนียนเปนวิหารกลางเทือกเขามีสวนที่สรางโดยการ
เจาะเขาไปในภูเขาหิน ตัวอาคารแหงน้ีสรางราวๆ คริสตวรรษที่ 12-13 ดวยความสวยงามขอ
ตัวสถาปตยกรรมที่ถูกจัดวางอยูกลางขุนเขาสีเขียวทําใหเปนวิหารที่งดงามอีกแหงของ
อารเมเนีย จากน้ันนําทานชมอารามการนี (Garni Temple) (79km)เปนสถาปตยกรรม
ทรงกรีกโบราณ สรางโดยกษัตริยทิริดาเทส ที่ 1 (Tiridates I) เปนความเชื่อโบราณสราง
สรางถวายแดทานเทพ Mihr เทพแหงแสงของสรวงสวรรคและในนิทานปกรนัมโบราณของ
อารเมเนียจัดเปนทวยเทพแหงความสัตยจริง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  Ani Plaza Hotel Yerevan หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่11  เยเรวาน – วิหารเอคมิอัดซิน – วิหารซวารนอทต – สนามบิน 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสูเมือง เอคมิอัดซิน(Echmiadzin) (20km)เมืองที่มีความสําคัญตอ

ชนชาวอารเมเนียนในอดีต เปน
เมืองที่ผูศรัทธาในดานศาสนามา
รวมตัวกันอีกทั้งมีความศักดิ์สิทธ
อีกดวย นําทานชม วิหารเอคมิ
อั ด ซิ น  ( Echmiadzin 
Cathedral) วิหารแหงพระแม



 

 

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

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเยเรวาน (Yerevan) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของดินแดน

อารเมเนียตั้งอยูริมแมน้ําสําคัญอยาง
แม น้ํา ฮราซดาน กรุงเยเรวานเปน
หัวใจของการบริหาร วัฒนธรรม และ 
อุสาหกรรมการคมนาคมทางรถไฟและ
การคาทางเกษตรกรรมของประเทศ 
อีกทั้งยังมีการผลิตโลหะ เครื่องจักร 
และ ผลิตภัณฑตางๆออกสูตลาดโลก 
ใหทานแวะถายรูปกับ เดอะ คาสเคด (The Cascade) เปนสิ่งกอสรางที่ใหญที่สุดใน
เยเรวานซึ่งเปนขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมา มีการปลอยน้ําไหลลงมาสวยงามราวกับสรวงสวรรค 
จากนั้นนําทานสูตลาดกลาง (Pak Shuka Market) อิสระใหทานชอปปم�งเลือกของฝาก
พื้นเมืองมากมาย อาทิ เครื่องหนัง เครื่องเงิน และ งานศิลปะทํามือ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 กอนเดินทางกลับใหทานไดแวะชมจตุรัสกลางเมือง (Republic Square) เปนสถานที่

ตั้งอยูใจกลางเมืองเยเรวายน ใหทานชมความงามของน้ําพุประกอบดนตรี (Fountains 
Show) ยามคํ่าคืน ใหทานไดดูความงามของน้ําพุและดนตรีที่พวยพุง ประดับไฟหลากสีใน
ยามคํ่า เก็บภาพความประทับใจไมรูลืม ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบินเพ่ือเดินทางกลับ 

วันที่12  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 เน่ืองจากสภาพ ลม ,
ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทาง
คณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึง
ผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง  

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

 

ต.ค.-มี.ค. 2563 89,900 89,900 89,900 17,000 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บากู // เยเรวาน-กรงุเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายไม
อนุญาตใหคนขับรถเกนิ 12ช.ม./วัน  

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

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาทําวีซาของประเทศอารเมเนีย 
 คาทําวีซาของประเทศอาเซอรไบจาน 
 น้ําด่ืม 1 ขวดตอวัน  



 

 

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

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาทิปพนักงานขับรถคาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทาน
เน่ืองจากป�องกันการสญูหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขา มาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  
 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระ 35,000.- กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือ
เดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอย
กวา 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  25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

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

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

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



 

 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะ
สํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลและกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับ    

สายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ 
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 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 ฉบบั ( 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 

 


