
 

 

รหสัทวัร  B2B2000040 
ทัวรจอรเจีย อารมาเนีย Ultimate View of the Caucasus Mountains  
8 วัน 5 คืน 
ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสตชิเคห | เยเรวาน | เซวาน | วหิารเกกฮารด | วิหารคอรวิ
ราพ| พกับนสกรีีสอรทหรือพักบนคาซเบกี ้| บินสายการบิน Full service ระดบั 5 
ดาว 

 

 

 
 
 

 
 

Ultimate View of the Caucasus Mountains 
 จอรเ์จยี - อารเ์มเนีย  8 DAYS 5 NIGHTS 

 เดินทาง ธันวาคม 2562 – พฤษภาคม �� 

ราคาแนะนําเพียง 49,900.- 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
23.00 น. 

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร Q สายการบินการตาแอรเวย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก  

วันที่ 2 โดฮา – ทบิลิซี – คาซเบกี้ – น่ังรถ 4WD - โบสถเกอรเกตี้ – พักโรงแรมในเทือกเขา
คอเคซัส 

01.45 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา โดยสายการบิน การตาแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 837 
*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 04 เม.ย. 63 เปนตนไปออกเดินทางเวลา 02.10 
น. และเดินทางถึงเวลา 05.30 น.*** 

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการตา รอเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ  
07.15 น. นําทานเดินทางตอไปยังเมืองทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน การตาแอรเวย 

เที่ยวบินที่ QR 355  
11.30 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร 

เมืองทบิลิซีน้ัน เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําคูรา 
(Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น ทบิลิซี มี เน้ือที่
ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ลานคน เมืองน้ีถูกสรางโดย วาคตัง 
จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ไดกอต้ัง

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. โดฮา – ทบิลซิิ – คาซเบกี � – นั�งรถ �WD - โบสถเ์กอรเ์กตี � – พกัโรงแรมในเทือกเขาคอเคซสั 
วนัที� �. คาซเบกี � – อนสุรณส์ถานรสัเซีย จอรเ์จีย – ป้อมอนันานรู ี- กอร ี– พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลนิ – อพัลสิตช์ิเคห ์
วนัที� �. มิสเคตา้ – วิหารจวาร ี– อนสุาวรรียป์ระวัติศาสตรจ์อรเ์จีย – ทบิลซิ ี-เมืองเก่า – ป้อมนารกิาลา – โรงอาบนํ�าโบราณ – วิหารซีโอนี – วิหาร
สเวติสโคเวล ี 
วนัที� �. ทบิลซิี – โบสถเ์มเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮกัหพ์าท - เยเรวาน 
วนัที� �. วิหารเกกฮารด์ – วิหารการน์ี – นั�งรถ � WD ชมหนา้ผา Symphony of Stone - วิหารคอรว์ิราพ - เยเรวาน 
วนัที� �. เซวาน – อารามเซวาน – ลอ่งเรอืทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - Republic Square – สนามบิน 
วนัที� �. เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ 
 



 

 

เมืองน้ีขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซีเปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูในสายทางหน่ึงของเสนทางสาย
ไหม และปจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจาก
ความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ตั้งที่เปนจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับทวียุโรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา 
         บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปจจุบันเรียกวา เมืองสเต

ปนสมินดา(Stepansminda) ช่ือน้ีเพิ่งเปลี่ยนเมื่อป 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร
โธดอก ช่ือ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาวนาขึ้น เมืองน้ี
อยูหางจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เปนเมืองเล็กๆต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํา
เทอรกี้ ถือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สําคัญของ
ประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้อีก
ดวย จากน้ันนําทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพื่อเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส
(Caucasus) นําท านชมความสวยงามของโบสถ เกอรเกตี้  (Gergeti Trinity 
Church) หรือเรียกวาโบสถสมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรางด วย
หินแกรนิตขนาดใหญ สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 เปนโบสถช่ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่ง
เปนสัญลักษณสําคัญหน่ึงของประเทศจอรเจีย ต้ังอยูบนเทือกเขาคาซเบกี้ ที่ระดับความสูง
จากน้ําทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางได ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***)  จากน้ันนําทาน
ออกเดินทางไปยงัเมอืงกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสนทางหลวงที่สําคัญของจอรเจีย
ที่มีช่ือวา Georgian Military Highway หรือเสนทางสําหรับใชในดานทหาร ถนนสาย
น้ีเปนถนนสายสําคัญที่สุดที่ถูกสรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียอยูภายใตการควบคุมจากสหภาพ
โซเวียต เพื่อใชเปนเสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคน้ี 
ถนนแหงประวัติศาสตรน้ีเปนเสนทางที่จะนําทานขึ้นสูเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus 
Mountain) เปนเทือกเขาที่ตั้งอยูระหวางทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดวย 2 สวน คือ
เทือกเขาคอเคซัสใหญ และเทือกเขาคอเคซัสนอย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่
เปนเสนกั้นระหวางพรมแดนรัสเซียกับจอรเจีย  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก SNO KAZBEGI หรือเทียบเทา  *** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยูใน

เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งตั้งอยูในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) มีโรงแรมที่ดี 
และ เพียงพอรับไดทั้งคณะ อยูเพียง 2 โรงแรมเทาน้ัน ในกรณีที่โรงแรมเต็ม หรือใน
กรณีที่หิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางขึ้นไปได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ขอยาย
ไปพักที่เมือง Gudauri แทน *** 

วันที่ 3 คาซเบกี้ – อนุสรณสถานรสัเซีย จอรเจีย – ป�อมอันนานูรี - กอรี – พิพิธภณัฑของ
ทานสตาลิน – อพัลสิตชิเคห 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมอนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือนึ

งคือ Russia–Georgia Friendship Monument เปนอนุสรณสถานที่สรางขึ้นมาใน
ป ค.ศ. 1983 เพื่อเปนสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธอันดีของประเทศจอรเจียและ
ประเทศรัสเซีย โครงสรางทั้งหมดทํามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพ
ประวัติศาสตรของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียไวอยางสวยงาม ใหทานไดอิสระ
ถายรูปบรรยากาศและทิวทัศนอันสวยงาม นําทานชมป�อมอันนานูรี (Ananuri 
Fortress) ป�อมปราการเกาแก มีกําแพงลอมรอบต้ังอยูริมแมน้ําอรักวี ถูกสรางขึ้นใน
สมัยศตวรรษที1่6-17 ชมความงดงามขอโบสถ 2 หลังที่ต้ังอยูภายในกําแพง ซึ่งเปนโบสถ
ของชาวเวอรจิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ตั้งตระหงาน ทําใหเห็นทัศนียภาพ
ทิวทัศนอันสวยงามดานลางจากมุมสูงของป�อมปราการน้ี รวมถึงอางเก็บน้ําชินวารี 
(Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซ่ึงเปนสถานที่สําคัญสําหรับนําน้ําที่เก็บไวสงตอไป
ยังเมืองหลวงและใชผลิตไฟฟ�า ซึ่งทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวดื่มไว นําทานเดินทางตอไป



 

 

ยังเมืองกูดาอูรี ซึ่งเปนเมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มีช่ือเสียง ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของ
เทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงน้ีเปน
แหลงที่พักผอนเลนสกีในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู
ตลอดเวลา ระหวางทางใหทานไดชมทิวทัศนอันสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยูทางดานทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา 

เมืองน้ีเปนเมืองบานเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียที่ในอดีตเปน
ผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเร่ืองความ
โหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแหงน้ี นําทานชม พิพิธภัณฑของทานสตาลิน 
(Musuem of Stalin) ซึ่งเปนสถานที่รวบรวมเร่ืองราว และส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ ของส
ตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดดวย ภายในพิพิธภัณฑสตาลิน มีการจัด
แสดงชีวประวัติของสตาลินต้ังแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมือง
อัพลิสตชิเคห (Uplistsikhe) ซึ่งเปนเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย มีการต้ังถิ่นฐานใน
ดินแดนแถบน้ีกันมานานแลวกวา 3000 ปกอน ในอดีตเปนเสนทางการคาขายสินคาจาก
อินเดียไปยังทะเลดําและตอไปถึงทางตะวันตก ปจจุบันสถานที่แหงน้ีแบงออกเปน 3 สวน
คือ สวนเหนือ สวนกลาง และสวนใต ซึ่งสวนกลางจะเปนบริเวณที่ใหมที่สุด ประกอบไป
ดวยสถาปตยกรรมการสรางตัดหินและเจาะลึกเขาไปเปนที่อยูอาศัย ถํ้าสวนมากจะไมมี
การตกแตงภายในใดๆ และยังมีหองตางๆ ซึ่งคาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่
สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที ่9 ใหทานอิสระชมหมูบานที่สรางขึ้นจากถํ้าน้ีตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองทบิลิซี 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN CITY TBILISI หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 4 มิสเคตา – วิหารจวารี – อนุสาวรรียประวัติศาสตรจอรเจีย – ทบิลิซี -เมืองเกา – 

ป�อมนาริกาลา – โรงอาบน้ําโบราณ – วิหารซีโอนี – วิหารสเวติสโคเวลี  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองมิสเคตา (Mtskheta) ซึ่งเปนเมืองหลวงแหงแรกของประเทศ
จอรเจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเปนราชอาณาจักรของจอรเจีย
ในชวง 500 ปกอนคริสตกาลต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือหางจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 
20 กม. เมืองน้ีถือไดวาเปนเมืองที่มีความเกาแกทางประวัติศาสตรแหงหน่ึงของประเทศ 
และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1994 นําทานชมวิหารจวารี (Jvari 
Monastery) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาคริสตนิกายออโธดอก 
สรางขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียสักการะนับถือวิหารแหงน้ีเปนอยางมาก ภายใน
โบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ โบสถน้ีต้ังอยูบนภูเขาที่มีแมน้ําสองสายมาบรรจบกันคือ
แมน้ํามิควารี (Mtkvari river) และแมน้ําอรักวี (Aragvi river)  จากน้ันนําทานเดินทาง
สูอนุสาวรรียประวัติศาสตรจอรเจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะ
เปนแทงหินสีดําขนาดใหญ แกะสลักเปนรูปตางๆที่สื่อถึงเร่ืองราวในอดีตของประเทศ
จอรเจีย สรางขึ้นโดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงักอสรางเมื่อป 1985 ประกอบดวยแทงเสา 16 
แทง แตละแทงสูง 35 เมตร แตละเสาจะแบงเร่ืองราวออกเปน 3 สวนน่ันคือ สวนลางสุด
เกี่ยวกับพระคัมภัรของศาสนาคริสต สวนกลางเกี่ยวกับเร่ืองของขาราชการชนช้ันสูงของ
จอรเจีย และสวนบนเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญตางๆของประเทศ ทานสามารถชมวิวเมือง
จากมุมสูงไดจากสถานที่แหงน้ี  



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเที่ยวชมเมืองเกาทบิลิซี (Old town) นําทานขึ้นกระเชาชมป�อมนาริกาลา

(Narikala Fortress) ซึ่งเปนป�อมปราการหินโบราณขนาดใหญ ต้ังอยูบนเนินเขา สราง
ขึ้นต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ตางผลัดกันเขามา
รุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมยัยัดของชาวอาหรับไดตอเติมป�อม
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 7 ตอมาพวกมองโกลต้ังช่ือใหใหมวา Narin Qala แปลวาป�อม
นอย (Little Fortress) นักประวัติศาสตรยกยองวาป�อมนาริกาลาเปนป�อมแหงหน่ึงบน
เสนทางสายไหมที่แข็งแกรงและตีไดยากที่สุด จากน้ันนําทานชมโรงอาบน้ําโบราณ หรือ 
อะบานู อุบานิ) (Abanotubani) เปนสถานที่สาหรับแชน้ําพุรอนที่มีแรถามะถัน ตาม
ตํานานเลาขานวาในสมัยพระเจาวัคตังที่ 1 กอรกัซล่ีนกเหยี่ยวของพระองคไดตกลงไปใน
บริเวณดังกลาว จึงทําใหคนพบบอน้ําพุรอนแหงน้ีขึ้น ลักษณะคลายโรงอาบน้ําเหมือนกับ
การออนเซ็นของชาวญี่ปุ�นผสมรวมกับการอาบน้ําแบบตุรกี นําทานชมหมูโรงอาบน้ําที่มี
การสรางและใหบริการต้ังแตยุคกลางจนถึงปจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย 
จากน้ันนําทานไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเปนโบสถหลังใหญของนิกาย 
ออรโธดอกที่ถกูสรางขึ้นในเมอืงน้ี ช่ือของโบสถไดนํามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขา
ไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่แหงน้ีก็ไดมี่ช่ือเปน ซิโอนีแหง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูก
สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และตอมาก็ไดถูกทําลายลงโดยผูที่บุกรุกแตก็ไดมีการสราง
ขึ้นใหมหลายคร้ังดวยกัน จนกระทั่งเปนโบสถที่ไดเห็นอยูในปจจุบันน้ีและไดมีการบูรณะ
ในชวงศตวรรษที่ 17- 19 
จากน้ันนําทานชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึง
เสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สรางราวศตวรรษที่ 11 โบสถแหงน้ีถือเปน
ศูนยกลางทางศาสนาที่ศักด์ิสิทธิ์ที่สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ 
Arsukisdze  มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาว
จอรเจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนา
ประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญ
ที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN CITY TBILISI หรือเทียบเทา  

วันที่ 5 ทบิลิซี – โบสถเมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักหพาท - เยเรวาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศ
จอรเจีย ที่มีความสําคัญของประวัติศาสตรมากมาย และมีโครงสรางสถาปตยกรรมที่
สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย ต้ังอยูริมฝم�ง
แมน้ําคูรา (Kura) หรือเรียกวา แมน้ํามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น เมืองท
บิลิซี  มี เน้ือที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองน้ีถูกสรางโดย วาคตัง กอรกาซาลี  
(Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจอรเจียแหงไอบีเรีย ไดกอต้ังเมืองน้ีขึ้นในคริสต
ศวรรษที่ 4 เมืองทบิลีซี เปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร เมืองน้ีอยูในสวนของเสนทางสายไหม และปจจุบันยังมี
บทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทาง
ยุทธศาสตรในแงที่ต้ังที่เปนจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับยุโรป นําทานชม โบสถเมเคตี 
(Metekhi Church) เปนโบสถเกาแกที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 12 ตั้งอยูบริเวณ
ริมหนาผาที่เบ้ืองลางเปนแมน้ํามิตคาวารี ในอดีตถูกใชเปนป�อมปราการ และที่พํานักของ
กษัตริย ในบริเวณเดียวกัน จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยังเมืองซาดาโคล(Sadakhlo) 
ที่อยูทางตอนใตของประเทศจอรเจีย ซึ่งเปนเมืองพรมแดนที่อยูติดกับอารเมเนีย นําทาน
ผานด านเมื องซาดาโคลและเดินทางขามพรมแดนโดยมี  เมื องบากราทาเชน
(Bagratashen) ที่เปนเมืองชายแดนของอารเมเนียซึ่งอยูติดกับจอรเจีย (ทุกทานจะตอง
ลงรถ เพื่อมาผานดานตรวจเอกสารขาออกจากจอรเจีย จากน้ันตองมาผานดานการตรวจ



 

 

เอกสารคนเขาเมืองของอารเมเนีย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองฮักหพาท (Haghpat) เปนเมืองในหมูบานของจังหวัดลอร่ี 

ที่อยูทางดานเหนือของอารเมเนีย ซึ่งองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป 
ค.ศ.1996 ชมอารามฮักหพาท (Haghpat Monastery) เปนอารามอารเมเนียยุค
กลาง หรืออารามไบแซนไทน ที่มีความซับซอนทางศาสนา สรางขึ้นโดยนักบุญนิชาน ใน
ศตวรรษที่ 10 ซึ่งเปนตัวแทนของสถาปตยกรรมทางศาสนาในยุครุงเรืองสูงสุด และมี
รูปแบบอันเปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น  จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเยเรวาน หรือ
เรียกวา เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศต้ังอยูริม
แมน้ําฮรัซดัน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเปนศูนยกลางการบริหาร วัฒนธรรม 
และอุตสาหกรรมของประเทศ ที่ต้ังอยูในจุดบรรจบของเอเชียและยุโรป ตึกรามบานชองใน
เยเรวานมีรูปแบบคลายคลึงไปทางโซเวียตรัสเซียเปนสวนใหญ คือจะสรางเปนทรง
สี่เหลี่ยมบล็อกๆทึบๆ เน่ืองจากเปนหน่ึงในสหภาพโซเวียตมากอน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรือเทียบเทา 

 
 

วันที่ 6 วิหารเกกฮารด – วิหารการนี – น่ังรถ 4 WD ชมหนาผา Symphony of Stone - 
วิหารคอรวิราพ - เยเรวาน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู วิหารเกกฮารด (Geghard Monastery) เปนวิหารที่สรางอยูกลาง

เทือกเขา ในชวงคริสตศตวรรษที่ 12-13 วิหารน้ีมีสวนที่สรางโดยการตัดหินเขาไปในภูเขา 



 

 

โดยสวนของหองโถงของตัวโบสถมีการตัดหินสรางเปนโดมแกะสลักสวยงาม ซึ่งเปนหน่ึง
ในความสวยงามของอารเมเนีย และไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก Unesco World 
heritage site เมื่อป ค.ศ. 2000 จากน้ันนําทานไปเที่ยวชม หุบเขาเอวาน (Avan 
Canyon) ที่มีความสวยงามของ หนาผาที่สูงชัน มีแม น้ําอาซัดไหลผานทําให เกิด
บรรยากาศที่สวยงดงาม จากน้ันนําทานชมวิหารการนี (Garni Temple) เปนวิหารแบบ
กรีก แตลวดลายอาคารเปนศิลปะแบบอารเมเนีย มีอายุกวา 1,700 ป บริเวณน้ีเคยเปน
พระราชวังฤดูรอนของกษัตริยอารเมเนีย วิหารน้ีเคยถูกทําลายดวยแผนดินไหวเมื่อป ค.ศ. 
1679 แตไดรับการบูรณะซอมแซมประกอบใหมในสมัยสหภาพโซเวียตเมื่อป ค.ศ.1974 
จึงทําใหสมบูรณอยางที่เห็น นําทานขึ้นรถขับเคลื่อน 4 WD ชมหนาผา Symphony of 
Stone ซึ่งเปนหนาผาหิบะซอลตที่ถูกกัดกรอนจากทางน้ําและกระแสลมในชองเขา จน
กลายเปนหินทรงแปดเหลี่ยมเรียงตัวกันเหมือนปลองออรแกน งดงามประหลาดตา ให
ทานไดอิสระถายรูปกับสิ่งมหัศจรรยตามธรรมชาติแหงน้ีตามอัธยาศัย 

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

เยเรวาน เปนเมืองที่มีความสําคัญและมีช่ือเสียงของชาวอารเมเนีย ผูที่อาศัยอยูตามสวน
ตางๆ ทั่วโลกที่จะตองเดินทางมาทําพิธีจาริกแสวงบุญที่แหงน้ี เพราะตามหลักฐานทา งป
ระวัติศาสตรไดมีการบันทึกเหตุการณในยุคโบราณวา กษัตริยิทิ ริเดท ของพากัน
อารเมเนียนไดจับนักบุญเกกอร่ี ขังคุกไวในถํา้ ผูซึ่งไดทําการเผยแผและใหความกระจางใน
เร่ืองของศาสนา และยังเปนพระสังฆราชองคแรกของชาวอารเมเนีย และตอมาสถานที่
แหงน้ีเปนที่ รูจักกันก็ คือ คอรวิราพ นําทานไปชมวิหารคอรวิราพ (Khor Virap 
Monastery) เปนโบราณสถานที่เกาแกและมีช่ือเสียงที่สุดแหงหน่ึงในอารเมเนีย เคย
เปนสถานที่จองจํานักบุญเกรกอรีนานถึง 13 ปในคุกใตดินที่แทบจะมืดมิด วิหารคอรวิรา
พจึงกลายเปนสถานที่แสวงบุญสําหรับคริสตศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ จากวิหารน้ีทานจะ
มองเห็นยอดเขาอารารัต สูง 5,137 เมตร ในเขตตุรกีไดอยางชัดเจน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 เซวาน – อารามเซวาน – ลองเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - Republic 
Square – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยังเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งต้ังอยูริมทะเลสาบเซวาน 

(Lake of Sevan) ซึ่งเปนทะเลสาบน้ําจืดในประเทศอารเมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบ
แหงน้ีเปนหน่ึงในทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอมรอบไปดวยแมน้ํา



 

 

หลายสาย เชน แมน้ําแมน้ําฮราซดาน และแมน้ํามาสริค ใหทานไดชมความสวยงามของ
ตัวเมืองและทะเลสาบเซวานที่เต็มไปดวยสถานที่พักผอนรีสอรทของนักทองเที่ยวตัวเมือง
น้ีต้ังอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 1900 เมตร และต้ังอยูหางจากเมืองหลวงเยเรวาน
ประมาณ 65 กม. เมืองน้ีถูกสรางขึ้นในปค.ศ.1842 ซึ่งเปนหมูบานพักอาศัยของชาว
รัสเซียที่มีช่ือวาเยเลนอฟกา (Yelenovka) จนถึงป ค.ศ.1935 จึงไดถูกเปลี่ยนช่ือเปน 
เซวาน นําทานไปชมอารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือเรียกวาเซวานา
แวงค (Sevanavank) ซึ่งคําวา แวงค เปนภาษาอารเมเนีย มีความหมายวา โบสถวิหาร 
สถานที่แหงน้ีต้ังอยูบริเวณแหลมที่อยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของฝم�งทะเบสาบเซวาน
ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ.874 โดย เจาหญิงมาเรียม ซึ่งอยูในชวงของการตอสูกับพวกอาหรับ
ที่ปกครองดินแดนแหงน้ี นําทานลองเรือทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความ
สวยงามของทะเลสาบน้ําจืดที่มีความใหญ มีแมน้ําที่เกิดจากภูเขาไดไหลลงมาทั้งหมดมี 
28 สาย (การลองเรือน้ันขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอื้ออํานวย และสะดวกตอการ
ลองเรือ ณ วันดังกลาว ในกรณีที่มีไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ คืน
เงิน 2.5 USD ตอทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทานเที่ยวชมเมืองเยเรวาน นําทานชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จาก

ดานนอก ซึ่งเปนส่ิงกอสรางที่ใหญที่สุดของเยเรวาน มีลกัษณะเปนแบบขั้นบันไดลดหลั่น
กันลงมามคีวามสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปลอยน้ําลงมาเพื่อใหเปนน้ําตกลงเปน
สายจากใจกลางทีอ่ยูดานบน ซ่ึงสถาปตยกรรมสิ่งกอสรางน้ีถกูสรางใหเปนอนุสาวรียแหง
ชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย จากน้ันนําทานผานชมโรงละครแหงชาติอารเมเนีย ซ่ึงเปนโรง
ละครไวสําหรับแสดงโอเปราและบัลเลตไดรับการต้ังช่ือตาม Alexander 
Spendiaryan ในเยเรวานเปดตัวอยางเปนทางการเมือ่วันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1933 
โดยมีการแสดงโอเปรา Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปรา
ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอารเมเนีย จากน้ันนําทานเดินทางไปยังจตุรสักลาง



 

 

เมืองเยเรเวาน (Republic Square) เปนจตุรัสกลางเมืองเยเรวาน บริเวณตรงกลาง
จะมีสระน้ําพุขนาดใหญ และบริเวณรอบๆมีรานคาตางๆมากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซือ้
สินคาตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

วันที่ 8 เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ 
02.45 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงโดฮา โดยสายการบิน การตาแอรเวย เที่ยวบินที ่ QR 286 

*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 28 มี.ค. 63 เปนตนไปออกเดินทางเวลา 03.00  
น. และเดินทางถึงเวลา 04.55 น.*** 

04.40 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา รอเปล่ียนเคร่ือง 
07.15 น. ออกเดินทางสูสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบิน การตาแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 

832 
*** คณะออกเดินทางวันที่ 14-21  ม.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 08.35 น. และ 
เดินทางถึงเวลา 18.55 น. เที่ยวบินที่ QR 838*** 
*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 28 มี.ค. 63 เปนตนไปออกเดินทางเวลา 08.30 
น. และเดินทางถึงเวลา 19.00 น.*** 



 

 

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ   
 

ราคาแนะนําเพียง 
Ultimate View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 

จอรเจยี อารเมเนีย โดยสายการบินการตา แอรเวย (QR) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ทานละ 

วันที่ 14 – 21 ม.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 22,050 5,900.- 

วันที่ 21 – 28 ม.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 22,050 5,900.- 

วันที่ 01 – 08 ก.พ. 63 51,900.- 51,900.- 51,900.- 24,050 5,900.- 

วันที่ 08 – 15 ก.พ. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 22 – 29 ก.พ. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

29 ก.พ. – 07 มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 07 – 14 มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 14 – 21 มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 21 – 28 มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

28 มี.ค. – 04 เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 25,050 5,900.- 

วันที่ 04 – 11 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 28,550 6,900.- 

วันที่ 08 – 15 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 28,550 6,900.- 

วันที่ 18 – 25 เม.ย. 63 54,900.- 54,900.- 54,900.- 27,050 6,900.- 

25 เม.ย. – 02 พ.ค. 63 54,900.- 54,900.- 54,900.- 27,050 6,900.- 

วันที่ 02 – 09 พ.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 26,050 6,900.- 

วันที่ 09 – 16 พ.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 26,050 6,900.- 

วันที่ 16 – 23 พ.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 26,050 6,900.- 

วันที่ 23 – 30 พ.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 26,050 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวซีา
ไดทันที 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ช่ัวโมงตดิตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม

ไดจากเจาหนาที่) 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท  

 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาธรรมเนียมวีซาอารเมเนีย 
10. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วย
จากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (36 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริ 

 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียม

เอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทาง

กับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการ
ขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพจิารณาวีซาทีค่อนขางนานและ
อาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอ
วีซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัท
ดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่น
คํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไม
ต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัด
จําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดาน



 

 

สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่ น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 

10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็ บ ค า ใ ช จ า ย  ท า น ล ะ 

20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์  เก็บ

คาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง

และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะ
ตอไปแต ทั้ ง น้ี ท านจะต องเสียค าใชจ ายที่ ไม สามารถ เรียก คืนได คื อ 
คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคา
ต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองเดีย่ว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
1. สําเนาสหีนังสือเดินทางทีชั่ดเจน (ไมใชถายจากมือถือ) และวัน

หมดอายุหนังสือเดนิทางตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับถงึประเทศไทย  

2. รูปถาย รูปสี ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 รูปพ้ืนหลังสีขาว
เทาน้ัน (ถายไมเกิน 6 เดือน)  
             -  กรณุากรอกช่ือของบดิา-มารดาของผูที่เดินทาง 
และช่ือคูสมรส (กรณีผูหญิงที่แตงงานแลว) 

3.  กรณีผูเดนิทางอายุไมถงึ 20 ปบริบูรณ   
3.1.  หากเด็ก ไมไดเดินทาง กับบดิาและมารดา (ทั้งบิดาและมารดา

จะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มี

เอกสารประกอบการขอวีซา(อารมีเนีย) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วันทําการ 

การย่ืนวีซา ทานไมตองมาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา 



 

 

ความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก) จากอําเภอตนสังกดั (ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ) พรอมหนาพาสปอรตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองคา
ใชจาย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
 

3.2. หากเดก็เดนิทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จาก
อําเภอตนสังกดั (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย 

3.3. หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จาก
อําเภอตนสังกดั (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
บิดามาดวย  

           รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวซีาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียง
ขอมูลเบื้องตนทีท่างบรษัิทฯ ไดจัดทาํขึ้นจากประสบการณและระเบียบ
ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และ
คุณสมบตัิของลูกคาในแตละราย 

 

****หมายเหตุ : ทาง สถานทูต Armenia อาจมีการ ขอรายละเอียด
เพ่ิมเติม จากที่ไดแจงไว ขึ้นอยูกับ   การพิจารณาของเจาหนาที่ และ
เอกสาร ของแตละทาน  การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต 
ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกให แก ผู เดินทางเท า น้ัน  อัตรา
คาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ  หากทานโดนปฏิเสธการ
ขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา และ
มสีิทธิ์ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา**** 



 

 

แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศอารเมเนีย 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง  
เน่ืองจากจะมผีลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………… 
7. สัญชาตปิจจุบัน ...............................สัญชาตโิดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                 แตงงาน               แตงงาน 
(ไมจดทะเบียน)               

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

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

    หมายเลขโทรศัพท.................................................................. 
11. อาชีพปจจุบัน....................................................................................................... 
12. ช่ือบริษัท ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน/นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ 

ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  

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



 

 

หมายเหต ุการอนุมัตวิีซาเปนดลุพินิจของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมมี
สวนเกี่ยวของใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษัิทเปนเพียงตัวกลางและคอยบรกิาร
อํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 


