
 

 

รหัสทัวร GOH1903679 
ทัวรอารเมเนีย จอรเจีย Amazing View of the Caucasus 
Mountains 8 วัน 5 คืน (EK) 
ทะเลสาบเซวาน   บากราทาเชน   ทบิลิซี   โบสถเมเคตี 
สะพานแหงสันติภาพ   วิหารจวารี   ป�อมอันนานูรี   อนุสรณสถานรัสเซีย 
 

 



 

 

 
เยเรวาน | เซวาน | วิหารเกกฮารด | วิหารคอรวิราพ | ทบิลิซ ี| คาซเบกี้ | อัพลิสตชิเคห  

 
 
 

  
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

22.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรสต โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก  
***คณะเดินทางวันที่ 06-13 ธ.ค. 62 พรอมกันเวลา 23.30 น.*** 

วันที่ 2 ดูไบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน  
01.05 น. ออกเดินทางสู กรุงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เท่ียวบินที่ EK 385 

***คณะเดินทางวันที่ 06-13 ธ.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. เที่ยวบินที่ 
EK 377*** 

เดนิทาง ธันวาคม �� – มีนาคม 63  

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. ดไูบ – เยเรวาน – เดอะคาสเคด – จตรุสักลางเมืองเยเรเวาน 
วนัที� �. วิหารเกกฮารด์ – วิหารการน์ี – เมืองคอรว์ิราพ – วิหารคอรว์ิราพ – เยเรวาน 
วนัที� �. เซวาน – ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบิลิซี – โบสถเ์มเคตี - สะพานแห่งสนัติภาพ 
วนัที� �. วิหารจวาร–ี ป้อมอนันานรูี - อนสุรณส์ถานรสัเซีย-จอรเ์จีย – คาซเบกี� – กดูาอรู ี
วนัที� �. กอรี – พิพิธภณัฑข์องท่านสตาลิน – อพัลิสตช์ิเคห ์– วิหารสเวติสโคเวลี - อนสุาวรยีป์ระวตัศิาสตรจ์อรเ์จีย 
วนัที� �. วิหารซีโอนี – วิหารศกัดิ�สทิธิ�ของทบิลิซี – เมืองเกา่ทบิลิซี - ขึ �นกระเชา้ชมป้อมนารกิาลา – โรงอาบนํ�าโบราณ  
 – ชอ้ปปิ�งหา้ง East Point –สนามบิน – ดไูบ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 
 

ราคาเพยีง 49,900.- 



 

 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
***คณะเดินทางวันที่ 06-13 ธ.ค. 62 เดินทางถึง เวลา 07.15 น.*** 

07.50 น. นําทานเดินทางตอไปยังเมืองเยเรวาน โดยเท่ียวบินที่ FZ 0717 
***คณะเดินทางวันที่ 06-13 ธ.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 14.25 น. เที่ยวบินที่ 
FZ 0717*** 

11.10 น. ถึงสนามบินกรุงเยเรวาน (Yerevan) ประเทศอารเมเนีย (Armenia) (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 ชั่วโมง)  นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร  
***คณะเดินทางวันที่ 06-13 ธ.ค. 62 เดินทางถึง เวลา 17.45 น. หลังจากนั้น
จะนําทานรับประทานอาหารคํ่า และ นําทานเขาสูที่พัก ***  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
         บาย จากน้ันนําทานเท่ียวชมเมืองเยเรวาน นําทานชมเดอะคาสเคด (The Cascade) 

จากดานนอก ซึ่งเปนสิ่งกอสรางที่ใหญที่สุดของเยเรวาน มีลักษณะเปนแบบขั้นบนัได
ลดหลั่นกันลงมามคีวามสูงประมาณ 500 เมตร และมกีารปลอยน้ําลงมาเพื่อใหเปน
น้ําตกลงเปนสายจากใจกลางที่อยูดานบน ซึ่งสถาปตยกรรมสิ่งกอสรางน้ีถูกสรางให
เปนอนุสาวรียแหงชัยชนะของโซเวียตรัสเซยี จากน้ันนําทานผานชมโรงละครแหงชาติ
อารเมเนีย ซึ่งเปนโรงละครไวสําหรับแสดงโอเปราและบัลเลตไดรับการตั้งชื่อตาม 
Alexander Spendiaryan ในเยเรวานเปดตัวอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 20 
มกราคม ค.ศ. 1933 โดยมีการแสดงโอเปรา Almast ของ Alexander 
Spendiaryan อาคารโอเปราไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอารเมเนีย 
จากน้ันนําทานเดินทางไปยังจตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เปน
จตุรัสกลางเมืองเยเรวาน บริเวณตรงกลางจะมีสระน้ําพุขนาดใหญ และบริเวณรอบๆ
มีรานคาตางๆมากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 



 

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN หรือเทียบเทา  

วันที่ 3 วิหารเกกฮารด – วิหารการน ี– เมืองคอรวิราพ – วิหารคอรวิราพ – เยเรวาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู วิหารเกกฮารด (Geghard Monastery) เปนวิหารที่สรางอยู
กลางเทือกเขา ในชวงคริสตศตวรรษที่ 12-13 วิหารน้ีมีสวนที่สรางโดยการตัดหินเขา
ไปในภูเขา โดยสวนของหองโถงของตัวโบสถมีการตัดหินสรางเปนโดมแกะสลัก
สวยงาม ซึ่งเปนหน่ึงในความสวยงามของอารเมเนีย และไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดก
โลก Unesco World heritage site เมื่อป ค.ศ. 2000 จากน้ันนําทานไปเที่ยว
ชม หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หนาผาท่ีสูงชัน มีแมน้ําอา
ซัดไหลผานทําใหเกิดบรรยากาศที่สวยงดงาม จากน้ันนําทานชมวิหารการนี (Garni 
Temple) เปนวิหารแบบกรีก แตลวดลายอาคารเปนศิลปะแบบอารเมเนีย มีอายุกวา 
1,700 ป บริเวณน้ีเคยเปนพระราชวังฤดูรอนของกษัตริยอารเมเนีย วิหารน้ีเคยถูก
ทําลายดวยแผนดินไหวเมื่อป ค.ศ. 1679 แตไดรับการบูรณะซอมแซมประกอบใหม
ในสมัยสหภาพโซเวียตเมื่อป ค.ศ.1974 จึงทําใหสมบูรณอยางที่เห็น 

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

กรุงเยเรวาน เปนเมืองที่มีความสําคัญและมีชื่อเสียงของชาวอารเมเนีย ผูที่อาศัยอยู



 

 

ตามสวนตางๆ ทั่วโลกที่จะตองเดินทางมาทําพิธีจาริกแสวงบุญที่แหงน้ี เพราะตาม
หลักฐานทางประวัติศาสตรไดมีการบันทึกเหตุการณในยุคโบราณวา กษัตริยทิริเดท 
ของพากันอารเมเนียนไดจับนักบุญเกกอรี่ ขังคุกไวในถํ้า ผูซึ่งไดทําการเผยแผและให
ความกระจางในเรื่องของศาสนา และยังเปนพระสังฆราชองคแรกของชาวอารเมเนีย 
และตอมาสถานที่แหงน้ีเปนที่รูจักกันก็ คือ คอรวิราพ นําทานไปชมวิหารคอรวิราพ 
(Khor Virap Monastery) เปนโบราณสถานที่เกาแกและมีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึง
ในอารเมเนีย เคยเปนสถานที่จองจํานักบุญเกรกอรีนานถึง 13 ปในคุกใตดินที่แทบจะ
มืดมิด วิหารคอรวิราพจึงกลายเปนสถานที่แสวงบุญสําหรับคริสตศาสนิกชนจากทั่ว
สารทิศ จากวิหารน้ีทานจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สูง 5,137 เมตร ในเขตตุรกีได
อยางชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BEST WESTERN หรือเทียบเทา  

วันที่ 4 เซวาน – ทะเลสาบเซวาน – บากราทาเชน – ทบิลิซี – โบสถเมเคตี –  
สะพานแหงสันติภาพ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยังเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งตั้งอยูริมทะเลสาบเซวาน 

(Lake of Sevan) ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดในประเทศอารเมเนียและคอเคซัส 
ทะเลสาบแหงน้ีเปนหน่ึงในทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดในโลก ทะเลสาบเซวาน
ลอมรอบไปดวยแมน้ําหลายสาย เชน แมน้ําแมน้ําฮราซดาน และแมน้ํามาสริค ใหทาน
ไดชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานที่เต็มไปดวยสถานที่พักผอนรี



 

 

สอรทของนักทองเที่ยวตัวเมืองน้ีตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 1900 เมตร 
และตั้งอยูหางจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองน้ีถูกสรางขึ้นในปค.ศ.
1842 ซึ่งเปนหมูบานพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีชื่อวาเยเลนอฟกา (Yelenovka) 
จนถึงป ค.ศ.1935 จึงไดถูกเปลี่ยนชื่อเปน เซวาน นําทานไปชมอารามเซวาน 
(Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกวาเซวานาแวงค (Sevanavank) ซึ่งคําวา 
แวงค เปนภาษาอารเมเนีย มีความหมายวา โบสถวิหาร สถานที่แหงน้ีตั้งอยูบริเวณ
แหลมที่อยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของฝم�งทะเลสาบเซวานถูกสรางขึ้นในป ค.ศ.
874 โดย เจาหญิงมาเรียม ซึ่งอยูในชวงของการตอสูกับพวกอาหรับที่ปกครอง
ดินแดนแหงน้ี นําทานลองเรือทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงาม
ของทะเลสาบน้ําจืดที่มีความใหญ มีแมน้ําที่เกิดจากภูเขาไดไหลลงมาทั้งหมดมี 28 
สาย (การลองเรือนั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอื้ออํานวย และสะดวกตอการ
ลองเรือ ณ วันดังกลาว ในกรณีที่มีไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
คืนเงิน 2.5 USD ตอทาน) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ที่เปนเมืองชายแดนของ

อารเมเนียซึ่งอยูติดกับจอรเจีย นําทานผานดานเมืองซาดาโคลและเดินทางขาม
พรมแดนสูประเทศจอรเจีย (ทุกทานจะตองลงรถ เพ่ือมาผานดานตรวจเอกสารขาออก
จากประเทศอารเมเนีย) จากน้ันตองมาผานดานการตรวจเอกสารคนเขาเมืองของ
จอรเจีย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นําทานชมทัศนียภาพ
บรรยากาศของเมืองทบิลิซี  (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร เจีย ที่มี
ความสําคัญของประวัติศาสตรมากมาย และมีโครงสรางสถาปตยกรรมที่สวยงาม 
เมืองหลวงทบิลิซี เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าคู
รา (Kura) หรือเรียกวา แมนํ้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น เมืองทบิลิซี มี
เน้ือที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองน้ีถูกสรางโดย วาคตัง กอรกาซาลี (Vakhtang 
Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงไอบีเรีย ไดกอตั้งเมืองน้ีขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 
เมืองทบิลีซี เปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเค
ซัส ในประวัติศาสตร เมืองน้ีอยูในสวนของเสนทางสายไหม และปจจุบันยังมีบทบาท
สําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทาง



 

 

ยุทธศาสตรในแงที่ต้ังที่เปนจุดตัดระหวางทวปีเอเชียกับยุโรป นําทานชม โบสถเมเคตี 
(Metekhi Church) เปนโบสถเกาแกที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู
บริเวณริมหนาผาที่เบื้องลางเปนแมน้ํามิตคาวารี ในอดีตถูกใชเปนป�อมปราการ และที่
พํานักของกษัตริย ในบริเวณเดียวกัน จากน้ันนําทุกทานชมสะพานแหงสันติภาพ 
(The Bridge of Peace) เปนอีกหน่ึงงานสถาปตยกรรมที่นาสนใจในเมืองทบิลิซี 
ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi โดยสะพานมีความ
ยาวประมาณ 150 เมตร มีลักษณะการออกแบบรวมสมัย เปดอยางเปนทางการเมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางน้ันถูกออกแบบและสรางที่อิตาลี และนําเขามา
โดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเขามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี ที่ตั้ง น้ันอยูบนแม น้ํา 
Mtkvari River สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง  

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเทา  

วันที่ 5 วิหารจวาร–ี ป�อมอันนานูร ี- อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย – คาซเบก้ี  
– กูดาอูร ี

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองมิสเคตา (Mtskheta) ซึ่งเปนเมืองหลวงแหงแรกของประเทศ

จอรเจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเปนราชอาณาจักรของ
จอรเจียในชวง 500 ปกอนคริสตกาลตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือหางจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 20 กม. เมืองน้ีถือไดวาเปนเมืองที่มีความเกาแกทางประวัติศาสตรแหงหน่ึง
ของประเทศ และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1994 นําทานชม



 

 

วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา
คริสตนิกายออโธดอก สรางขึ้นเมื่อคริสตศตวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือ
วิหารแหงน้ีเปนอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ โบสถนี้ตั้งอยูบนภูเขาท่ี
มีแมน้ําสองสายมาบรรจบกันคือแมน้ํามิควารี (Mtkvari river) และแมน้ําอรักวี 
(Aragvi river)  นําทานออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทาง
เสนทางหลวงที่สําคัญของจอรเจียที่มีชื่อวา Georgian Military Highway หรือ
เสนทางสําหรับใชในดานทหาร ถนนสายน้ีเปนถนนสายสําคัญที่สุดที่ถูกสรางขึ้นใน
สมัยที่จอรเจียอยูภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเปนเสนทางหลักใน
การขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคน้ี ถนนแหงประวัติศาสตรน้ีเปน
เสนทางที่จะนําทานขึ้นสูเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เปนเทือกเขาที่
ตั้งอยูระหวางทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดวย 2 สวน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ 
และเทือกเขาคอเคซัสนอย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เปนเสนกั้นระหวาง
พรมแดนรัสเซียกับจอรเจีย ระหวางทางนําทานชมป�อมอันนานูรี (Ananuri 
Fortress) ป�อมปราการเกาแก มีกําแพงลอมรอบตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี ถูกสรางขึ้น
ในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ 2 หลังที่ตั้งอยูภายในกําแพง ซึ่ง
เปนโบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ตั้งตระหงาน ทําให
เห็นทัศนียภาพทิวทัศนอันสวยงามดานลางจากมุมสูงของป�อมปราการน้ี รวมถึงอาง
เก็บน้ําชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเปนสถานที่สําคัญสําหรับนํา
น้ําที่เก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวงและใชผลิตไฟฟ�า ซึ่งทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวดื่ม
ไว นําทานเดินทางตอไปยังเมืองกูดาอูรี ซึ่งเปนเมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มีชื่อเสียง 
ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 
2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลงที่พักผอนเลนสกีในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือน
เมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา ระหวางทางใหทานไดชมทิวทัศนอัน
สวยงาม  



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชมอนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย (Memorial of Friendship) หรืออีก
ชื่อหน่ึงคือ Russia–Georgia Friendship Monument เปนอนุสรณสถานที่
สรางขึ้นมาในป ค.ศ. 1983 เพื่อเปนสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธอันดีของ
ประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซีย โครงสรางทั้งหมดทํามาจากหินและคอนกรีต 
ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตรของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียไวอยาง
สวยงาม ใหทานไดอิสระถายรูปบรรยากาศและทิวทัศนอันสวยงาม จากน้ันนําทาน
เดินทางตอไปยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปจจุบันเรียกวา เมืองสเตปนสมินดา
(Stepansminda) ชื่อน้ีเพิ่งเปลี่ยนเมื่อป 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโธดอก 
ชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาวนาขึ้น เมืองน้ีอยู
หางจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เปนเมืองเล็กๆตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํา
เทอรกี้ ถือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สําคัญ
ของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจุดชมวิวของยอดเขา
คาซเบกี้อีกดวย จากน้ันนําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพื่อเขาสูใจกลาง
หุบ เขาคอเคซัส(Caucasus) นําท านชมความสวยงามของโบสถ เกอร เกตี้  
(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวาโบสถสมินดา ซาเมบา (Tsminda 
Sameba) สรางดวยหินแกรนิตขนาดใหญ สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 เปนโบสถชื่อดัง
กลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปนสัญลักษณสําคัญหน่ึงของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบน
เทือกเขาคาซเบกี้ ที่ระดับความสูงจากนํ้าทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่มีหิมะตก
หนัก จนไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ***) จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MARCO POLO หรือเทียบเทา  

วันที่ 6 กอรี – พิพิธภัณฑของทานสตาลิน – อัพลิสตชิเคห – วิหารสเวติสโคเวลี - 
อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยูทางดานทิศตะวันตกของเมืองมิส

เคตา เมืองน้ีเปนเมืองบานเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียที่
ในอดีตเปนผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมี
ชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแหงน้ี นําทานชม พิพิธภัณฑ
ของทานสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเปนสถานที่รวบรวมเรื่องราว และ
สิ่งของเครื่องใชตางๆ ของสตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดดวย ภายใน
พิพิธภัณฑสตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 
จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองอัพลิสตชิเคห (Uplistsikhe) ซึ่งเปนเมืองถํ้า
เกาแกของจอรเจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ปกอน 
ในอดีตเปนเสนทางการคาขายสินคาจากอินเดียไปยังทะเลดําและตอไปถึงทาง
ตะวันตก ปจจุบันสถานทีแหงน้ีแบงออกเปน 3 สวนคือ สวนเหนือ สวนกลาง และสวน
ใต ซึ่งสวนกลางจะเปนบริเวณที่ใหมที่สุด ประกอบไปดวยสถาปตยกรรมการสรางตัด
หินและเจาะลึกเขาไปเปนที่อยูอาศัย ถํ้าสวนมากจะไมมีการตกแตงภายในใดๆ และยัง
มีหองตางๆ ซึ่งคาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษท่ี 
9 ใหทานอิสระชมหมูบานที่สรางขึ้นจากถํ้าน้ีตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานชมวิหารสเวติสโคเวลี  (Svetitskhoveli Cathedral) หรือ

หมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สรางราวศตวรรษที่ 11 โบสถ
แหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิก
ชาวจอรเจีย ชื่อ Arsukisdze  มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปน
ศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต และให
ศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปน
สิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟ
รสโกอยางงดงาม จากน้ันนําทานเดินทางสูอนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย (The 



 

 

Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเปนแทงหินสีดําขนาดใหญ แกะสลักเปนรูป
ตางๆที่สื่อถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกชื่อดัง
กอสรางเมื่อป 1985 ประกอบดวยแทงเสา 16 แทง แตละแทงสูง 35 เมตร แตละเสา
จะแบงเรื่องราวออกเปน 3 สวนน่ันคือ สวนลางสุดเกี่ยวกับพระคัมภีรของศาสนา
คริสต สวนกลางเกี่ยวกับเรื่องของขาราชการชนชั้นสูงของจอรเจีย และสวนบน
เกี่ยวกับเหตุการณสําคัญตางๆของประเทศ ทานสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงไดจาก
สถานที่แหงน้ีจากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซ ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 
วิหารซีโอน ี– วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – เมืองเกาทบิลิซี –  
ขึ้นกระเชาชมป�อมนาริกาลา – โรงอาบนํ้าโบราณ – ชอปปم�งหาง East Point 
 - สนามบิน – ดูไบ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเปนโบสถหลังใหญของนิกาย ออร

โธดอกที่ถูกสรางขึ้นในเมืองน้ี ชื่อของโบสถไดนํามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขา
ไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่แหงน้ีก็ไดมี่ชื่อเปน ซิโอนีแหง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) 
ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และตอมาก็ไดถูกทําลายลงโดยผูที่บุกรุกแตก็ไดมี
การสรางขึ้นใหมหลายครั้งดวยกนั จนกระทั่งเปนโบสถที่ไดเห็นอยูในปจจุบันน้ีและไดมี
การบูรณะในชวงศตวรรษที่ 17- 19 หลังจากนั้นนําทานชมวิหารศักดิ์สิทธ์ิของทบิลิซี 



 

 

(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่ เรียกกันวา Sameba เปนโบสถหลักของ
คริสตจักรออรโธดอกจอรเจียตั้งอยูในทบิลิซี สรางขึ้นระหวางป 1995 และป 2004 
และเปนวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก หลังจากน้ันนําทาน
เที่ยวชมเมืองเกาทบิลิซี  (Old town) นําทานขึ้นกระเชาชมป�อมนาริกาลา
(Narikala Fortress) ซึ่งเปนป�อมปราการหินโบราณขนาดใหญ ตั้งอยูบนเนินเขา 
สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ตางผลัดกัน
เขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยัดของชาวอาหรับได
ตอเติมป�อมในชวงคริสตศตวรรษที่ 7 ตอมาพวกมองโกลตั้งชื่อใหใหมวา Narin 
Qala แปลวาป�อมนอย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรยกยองวาป�อมนาริกา
ลาเปนป�อมแหงหน่ึงบนเสนทางสายไหมที่แข็งแกรงและตีไดยากที่สุด จากน้ันนําทาน
ชมโรงอาบนํ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบาน ิ(Abanotubani) เปนสถานที่สาหรับแช
น้ําพุรอนที่มีแรถามะถัน ตามตํานานเลาขานวาในสมัยพระเจาวัคตังที่ 1 กอรกัซลี่นก
เหยี่ยวของพระองคไดตกลงไปในบริเวณดังกลาว จึงทําใหคนพบบอน้ําพุรอนแหงน้ีขึ้น 
ลักษณะคลายโรงอาบน้ําเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุ�นผสมรวมกับการอาบน้ํา
แบบตุรกี นําทานชมหมูโรงอาบนํ้าที่มีการสรางและใหบริการตั้งแตยุคกลางจนถึง
ปจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย จากน้ันนําทานเดินทางไปยังหาง East 
Point ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�ง สินคาแบรนด
เนมมากมาย อาทิ เชน ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES 
& KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI 
SO, NEW BALANCE, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA 
และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 นําเดินทางสู สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  
 16.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงดูไบ เท่ียวบนิที่ FZ 0712 
20.15 น. ถึงกรุงดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
22.35 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK 374 
วันที่ 8 กรุงเทพฯ 

07.35 น.
  

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 



 

 

อัตราคาบริการ  Amazing View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 
อารเมเนีย จอรเจีย โดยสายการบินเอมิเรสต เอมิเรสต (EK) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

06-13 ธ.ค. 62 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.- 6,900.- 
18 – 25 ก.พ. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.- 6,900.- 
19 - 26 มี.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 32,900.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาธรรมเนียมวีซาอารเมเนีย 
10. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 



 

 

1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (30 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
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 เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา



 

 

และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

 
1. สําเนาสีหนังสือเดินทางที่ชัดเจน (ไมใชถายจากมือถือ) และวัน

หมดอายุหนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  

เอกสารประกอบการขอวีซา(อารมีเนีย) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วันทําการ 

การย่ืนวีซา ทานไมตองมาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา 



 

 

2. รูปถาย รูปสี ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 รูปพ้ืนหลังสีขาวเทานัน้ (ถายไมเกิน 6 
เดือน)  
             -  กรุณากรอกช่ือของบิดา-มารดาของผูที่เดินทาง และชื่อคูสมรส (กรณี
ผูหญิงที่แตงงานแลว) 

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

หนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับ
เด็ก) จากอําเภอตนสังกัด (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พรอมหนาพาสปอรตของบิดา
และ มารดา + หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
 

3.2. หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตน
สังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

3.3. หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย  

           รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี ้เปนเพียงขอมูลเบื้องตน
ที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทาํขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย 

 

****หมายเหตุ : ทาง สถานทูต Armenia อาจมีการ ขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากที่
ไดแจงไว ขึ้นอยูกับ   การพิจารณาของเจาหนาที่ และเอกสาร ของแตละทาน  การ
อนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทานั้น อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ  หากทานโดนปฏิเสธ
การขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา และมีสิทธิ์
ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา**** 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศอารเมเนีย 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………… 
7. สัญชาติปจจบุัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ       โสด                 แตงงาน               แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

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

10. ที่อยู / อีเมลของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศัพท.................................................................. 
11. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
12. ชื่อบรษิัท ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สาํหรับนักเรียน/นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของ

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

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู

เดินทางเทานั้น 


