
 

 

 

รหัสทัวร VTG2000732 
ทัวรจอรเจีย อารเมเนีย ฉันและเธอ 7 วัน 5 คืน (XJ) 
ทบิลิซี ่– ซาดาโคล – ฮักหพารท – เยเรวาน – เกกฮารด – การน ี– มิสเคตา – อุพลิสชิเค – อนานูริ - คาซ
เบก ี
 

 



 

 

 
 

*บินตรงสูจอรเจีย* 
สัมผัสดินแดนแหงเทือกเขาคอเคซัส 

ทองเที่ยวเสนทางแหงอารยธรรมนับพันป  
จอรเจีย-อารเมเนีย 7 วัน 5 คืน 

ทบิลิซี่-ซาดาโคล-ฮักหพารท-เยเรวาน-เกกฮารด-การนี 
ทบิลิซี-มิสเคตา-อุพลิสชิเค-อนานูร-ิคาซเบกี 
โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) 

 เที่ยวประเทศจอรเจีย ดื่มดํ่าแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine  
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน  

ชมวิหารเกาแกที่เมืองเกกฮารด วิหารการนี พรอมเที่ยวกรุงเยเรวาน 
อิ่มอรอยกับเมนูอาหารจีนและอาหารพืน้เมืองพรอมชมโชว 

บริษัทฯ ขอนําทานเดินทางทองเท่ียวประเทศจอรเจีย ทีม่ีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซยี
และทางตะวันตกตดิกบัทะเลดําและตุรกี มเีมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดชื่อกรุงทบิลิซิ ตัง้อยูในหุบ
เขาซึ่งถูกแบงโดยแมนํา้มิตควารี โดยมคีวามนาสนใจอยูที่แหลงนํ้าแรและแหลงโบราณคดีมากกวา 
12,000 แหงทั่วประเทศ ซึ่งในจํานวนนี้ มี 4 แหงดวยกันที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย
องคการยูเนสโก และเท่ียวประเทศอารเมเนีย ประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเลทางใตของเทือกเขา
คอเคซัส เขาที่กั้นพรมแดนระหวางยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดตอกับตุรกี จอรเจีย 
อาเซอรไบจาน อิหราน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เกาแก เปนรัฐแรกในโลกที่ไดรับเอาคริสตศาสนามา
เปนศาสนาอยางเปนทางการ เมื่อ ค.ศ.301 จึงมีโบราณสถานจานวนมากกระจายอยูทั่วประเทศ 
 
ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอรเจีย ที่มีความสําคัญของประวัติศาสตรมากมาย และมี

โครงสรางสถาปตยกรรมที่สวยงามและเปนเมืองใหญสุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�ง
แมนํ้าคูราหรือเรียกวาแมนํ้ามิตควาร ี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนเมืองสเตพานทสมินดา ตั้งอยูบน
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป 
โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเปนสถาน
ที่ตั้งของโบสถเกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโดงดัง 

มิทสเคตา เมืองศูนยกลางทางศาสนาของประเทศจอรเจีย เมืองที่เกาแกที่สุดของจอรเจียอายุ
กวา 3,000 ป 

ฉันและเธอ GEORGIA-ARMENIA 



 

 

อุพลิสชิเค  เมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย ที่มีหลักฐานการตัง้ถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแลว
กวา 3000 ปกอน ชวง500 ปกอนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 

เยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอารเมเนีย ประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเลทางใตของเทือกเขา
คอเคซัส เขาที่กั้นพรมแดนระหวางยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดตอกับตุรกี จอรเจีย 
อาเซอรไบจาน อิหราน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เกาแก เปนรัฐแรกในโลกที่ไดรับเอา
คริสตศาสนามาเปนศาสนาอยางเปนทางการ เมื่อ ค.ศ.301 จึงมีโบราณสถานจานวน
มากกระจายอยูทั่วประเทศ 

เกกฮารด สถานท่ีตั้งของวิหารเกกฮารด ซึ่งเปนหนึ่งในความสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของ
อารเมเนีย เพราะเปนวิหารที่สรางอยูทามกลางเทอืกเขา สรางในสมัยศตวรรษที1่2-
13 โดยการสลักผาหินลึกเขาไปจนกลายเปนวิหารในโพรงถํ้าอันยิ่งใหญอลังการ 

 
กําหนดการเดินทาง   วันที่  12-18 เมษายน 2563 
 
วันแรก   (12 เม.ย.-2563) กรุงเทพฯ- (สนามบนิดอนเมือง) 
23.50 น. คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคานเตอร........ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง 

และผานขัน้ตอนการเช็คอิน เจาหนาที่คอยตอนรับและอาํนวยความสะดวกให
ทานกอนขึ้นเคร่ือง (กรุณามาใหตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ทานตอง
มาแสดงตัวของทานเอง) **กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือ
ตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้ง
กอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัวของทาน เนื่องจากรายการทัวรเปนรายการที่มี
การดําเนินการไวลวงหนาหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 

วันที่สอง (13 เม.ย.2563) ทบลิิซี่-มิทสเคตา-อุพลสิชิเค-ยาน Freedom Square - 
ทบิลิซี่ 
03.00 น.  ออกเดินทางสู กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินแอร เอเชียเอ็กซ

เที่ยวบินที่ XJ008 
(มีบริการอาหารรอนและนํ้าดื่มบนเครื่องบิน)  **อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ตอง
ชําระเงินซื้อเพิ่มเติม** 

08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี ่ประเทศจอรเจีย (เวลาประเทศจอรเจียชา
กวาไทยประมาณ 3 ชัว่โมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรบั
สัมภาระเรียบรอยแลว รถโคชรอรบัทานที่สนามบิน จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมือง
มิทสเคตา Mtskheta ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศจอรเจีย เมืองที่เกาแกที่สุด



 

 

ของจอรเจียอายุกวา3,000 ป ตั้งอยูหางจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใชเวลา
เดินทางประมาณ 35 นาที)  
นําทานชมเมืองมิทสเคตาที่ เคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึ่งเปน
ราชอาณาจักรเกาของจอรเจียในชวง 400-500ป กอนคริสตกาล  นําทานชมวิหารจ
วารี Jvari Monastery ซึ่งเปนวิหารในรูปแบบของคริสตศาสนานิกายออรโธดอก
ที่ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงนี้ตั้งอยูบนภูเขาที่มีแมนํ้าสองสายไหลมา
บรรจบกัน คือ แมนํ้ามิควารี และแมนํ้าอรักวี ซึ่งถัดจากเมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่
กวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย  จากนั้นนําทานชมวิหารสเวติ
สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สรางราวศตวรรษที่ 11 ถือเปนศูนยกลาง
ทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอรเจียสรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ชื่อ 
Arsukisdzeมีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อกีทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําให
ชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมา
เปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อป ค.ศ.337 และถือเปนสิ่งกอสรางยุคโบราณท่ี
มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูอุพลิสชิเค (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นาํทานชมเมืองถ้ํา

อุพลิสชิเค Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย ที่มี
หลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนีก้ันมานานแลวกวา 3000 ปกอน ชวง500 ป
กอนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เปนศนูยกลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และ
มีความเจริญสุดขีดคือในชวงคริสตวรรษท่ี 9 -11 กอนจะถกูรกุรานโดยชาวมองโกล
ในชวงคริสตศตวรรษที ่13 และถกูปลอยใหเปนเมืองรางไป ทานจะไดพบกับศาสน
สถานที่มีหองโถงขนาดใหญที่ชาวเพเกนPagan ใชเปนที่ประกอบพธิีกรรมซึง่เปน
ลัทธิบูชาไฟ เปนลัทธิของคนในแถบนี้กอนท่ีศาสนาคริสตจะเขาเมื่อ 1700 ปกอน 
และยังมีหองตางๆ ซึ่งคาดวาเปนโบสถเกาแกของชาวคริสต ที่สรางขึ้นในชวง
คริสตศตวรรษที่ 9  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) จากนัน้อิสระใหทานเดิน
เลนชมเมืองทบิลิซีย่าน Freedom Square  หรือเดินเลนชอปปم�งทีห่าง Galleria 
Mall ศูนยการคาใจกลางกรุงทบิลิซีท่ีเ่ต็มไปดวยรานคา รานอาหาร คาเฟ�  และสินคา
แบรนดเนมหลากหลายแบรนด **เพื่อความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซื้อ
สินคาอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย**  

  จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สาม ( 14 เม.ย.2563) ทบิลิซี่-ซาดาโคล-ฮักหพาท-เซวาน- เยเรวาน-เยเรวาน แค
สเคด 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

นําทานเดินทางสูเมืองซาดาโคล Sadakhlo ที่อยูทางดานใตซึ่งเปนเมืองพรมแดนที่
อยูติดกับอารเมเนีย ตลอดเสนทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนและธรรมชาติอันสวยของ
เทือกเขาคอเคซัสนอยที่อยูระหวางอารเมเนียและอารเซอรไบจาน (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นําทานขามพรมแดนระหวางประเทศสูประเทศอารเมเนีย 
ที่จุดผานแดน Bagratashen Customs Point หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมืองและตรวจรับสมัภาระเรียบรอยแลว  นําทานเดินทางสูเมืองฮักหพาท 
Haghpat (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นําทานชมอารามฮักหพาท 
Haghpat Monastery ซึ่งถือไดเปนผลงานชิ้นเอกของทางดานศาสนาและทางดาน
สถาปตยกรรมในการกอสรางในยุคกลาง ถูกสรางขึ้นโดย Saint Nishan ในราว
ศตวรรษที่ 10 ซึ่งอยูในระการขึ้นครองราชยของกษัตริยอะบาส ที ่1 อดีตเปนเพียงตัว
โบสถเล็กๆ ของนักบุญนิชานที่ถูกสรางขึ้นชวงปค.ศ.967ตอมาก็ไดถกูสรางขยายให
ใหญโตขึ้นและมีการตกแตงดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบอารเมเนียน และไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกของโลกในปค.ศ.1996  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเซวาน Sevan (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมือง

ทีต่ั้งอยูริมทะเลสาบเซวาน ซึ่งเปนทะเลสาบนํ้าจืดและทะเลปดในประเทศอารเมเนีย 
จากนั้นนําทานแวะชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน รอบๆทะเลสาบเต็มไป
ดวยสถานที่พักผอนรวมทั้งรีสอรทที่สรางรอตอนรับนักทองเที่ยว เดมิเมืองนี้เปนหมู
บานพักอาศัยของชาวรสัเซียที่มีชื่อวาเยเลนอฟกา จนถึงปค.ศ.1935 จึงไดถกูเปลี่ยน
ชื่อเปนเซวานตามชื่อของทะเลสาบ  จากนั้นนาํทานชมอารามเซวาน Sevan 
Monastery หรือมีชือ่เรียกวาเซวานาแวงค Sevanavank ซึ่งคําวาแวงคเปนภาษา
อารเมเนีย มีความหมายวา”โบสถวิหาร” สถานที่แหงนี้ตั้งอยูบริเวณแหลมที่อยู
ทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของฝم�งทะเบสาบเซวาน ถูกสรางขึ้นในปค.ศ.874 โดยเจา
หญิงมาเรียม ซึ่งเปนธดิาของกษัตริยอะชอต ท่ี 1 ซึ่งอยูในชวงของการตอสูกับพวก
อาหรับที่ปกครองดินแดนแหงนี้   ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูกรุงเยเรวาน 
เมืองหลวงของประเทศอารเมเนีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนั้นนําทาน
ชม  เยเรวาน แคสเคด (Yerevan Cascade) ซึ่งเปนเสมือนอุทยานทางศิลปะ
ขนาดยักษ สรางเปนบนัไดขนาดมหึมา 572 ขั้น สูงกวา 500 เมตร ลาดขึ้นไปบนไหล
เขากลางใจเมือง โดยมกีารปลอยนํ้าใหตกลงมาคลายนํ้าตกจําลองดวย ดานลางสุด



 

 

เปนสวนหยอม พรอมดวยรปูประตมิากรรมลอยตัวนารัก ๆ อัดแนนดวยไอเดีย
สรางสรรค สวนดานบนก็มีลิฟต บันไดเล่ือน และบันได ใหเราเดินขึ้นไปสูจุดสูงสุดของ
ยอดเขา แลวมองกลับลงมาชมตัวเมืองเยเรวานจากมุมสูงไดกวางไกล ที่สําคัญคือใน
วันที่ฟ�าใสไรเมฆหมอก จะเห็นยอดเขาอารารัตในตํานานเรือโนอาห ยืนตระหงาน
เปนแบ็กกราวนของเมอืงอยางสุดอลังการ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้นนําทานเขาสูที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา  

 
วันที่สี ่ (15 เม.ย.2563) เยเรวาน-เกกฮารด-การนี-ฮักหพาท-ซาดาโคล (จอรเจีย) -

ทบิลิซี่ 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   
 จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเกกฮารด Geghard (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) นําทานชมวิหารเกกฮารด Geghard Monastery ซึ่งถอืเปนหนึ่งในความ
สวยงามของอารเมเนียเพราะเปนวิหารที่สรางอยูทามกลางเทือกเขาที่สวยงามและยัง
มีสวนที่สรางโดยการตดัหินเขาไปในภูเขาอีกดวยแมตวัอาคารของวหิารเกกฮารดนีถู้ก
สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 12-13 แตสํานักสงฆโบราณแหงนี้ ไดถูกกอตั้งขึ้น
ตั้งแตเมื่อราวศตวรรษที่ 4 อิสระใหทานชมสวนของหองโถงของตัวโบสถที่มีการตัดหิน
สรางเปนโดมแกะสลักอยางสวยงามที่ถูกตกแตงดวยความศรัทธาในศาสนาคริสต
วิหารที่สรางโดยการตดัหินใหกลายเปนหองโถงและไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก
เมื่อป ค.ศ. 2000 และนําทานชมวิหารการนี Garni Temple ซึง่ในอดีตเมื่อ
ประมาณ 1,700 ปมาแลวบริเวณนี้เคยเปนพระราชวงัฤดูรอนของกษัตริยอารเมเนีย
ซึ่งในปจจุบันยงัคงมีหลงเหลืออยูใหไดเห็นสภาพของหองสรงนํ้า และอาคารทรงกรกีที่
ถูกสรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษท่ี 1 ตามพระราชประสงคของกษัตริย Tiridates 
โดยดานขางของวิหารทรงกรกีนี้มีซากโบสถคริสตที่สรางขึ้นเมื่อคริสตศตวรรษท่ี 9 
หลงเหลืออยู โดยตัววหิารการนี่เคยถกูทําลายดวยแผนดินไหวเมื่อป ค.ศ. 1679 
สําหรับอาคารที่เห็นอยูในปจจุบันไดรับการบูรณะใหมในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อป 
ค.ศ.1974 โดยใชเศษซากปรกัหักพังของเกาผสมกับของใหม และถงึแมวาวิหารจะถกู
สรางแบบกรีกแตลวดลายบนตัวอาคารก็สรางดวยศิลปะแบบอารเมเนียที่ไมสามารถ
หาไดในวิหารกรกีทั่วไป  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บาย นําทานเดินทางผานเมืองฮักหพาท Haghpat เพ่ือขามดานพรมแดนระหวางประเทศ

ที่จุดผานแดน Bagratashen Customs Point (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 



 

 

ชั่วโมง) นําทานขามพรมแดนระหวางประเทศสูเมืองซาดาโคล ประเทศจอรเจีย 
หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอยแลว รถโคชรอรับ
และนําทานเดินทางสูกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอรเจีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พรอมชมโชวพืน้เมือง 
จากนั้นนําทานเขาสูที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา  
 

วันที่หา (16 เม.ย.2563) ทบลิิซี่-ชมยานเมืองเกา-นั่งกระเชาไฟฟ�า-ป�อมปราการนา
ริกาลา-โบสถเมเตหคี-โบสถทรินิตี้-ชอปปم�ง East Point -ทบิลิซี 

เชา รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม 
จากนั้นนําทานเท่ียวชมยานเมืองเกาของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะ
ทําทานไดพบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบานเรือนท่ีเปนสถาปตยกรรมอัน
โดดเดนโดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป ทําใหจอรเจียมี
เอกลักษณและสัญลักษณของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดยีว จากนั้นนําทาน
นั่งกระเชาไฟฟ�า Cable Car ขึ้นชมป�อมปราการนาริกาลา Narikala 
Fortress สรางขึ้นครัง้แรกชวงคริสตวรรษที ่4 ในรปูแบบของชูริส ทซิเค อัน
หมายถึงรปูแบบที่ไมมคีวามสมํ่าเสมอกัน และตอมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของ
ราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางสวนตอขยายออกไปอีก ซึ่งตอมาในสมัยของกษัตริย
เดวิด ป ค.ศ.1089-1125 ไดมกีารสรางเพ่ิมเติม และเมื่อพวกมองโกลไดเขามายึด
ครอง ก็ไดเรียกชื่อป�อมแหงนี้วานารินกาลา Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป�อมอัน
เล็ก Little Fortress โดยบางสวนไดพังทลายลงเพราะวาเกิดแผนดินไหวและถูกรื้อ
ทําลายไป  
นําทานแวะถายรูปกับโรงอาบนํ้าแรเกาแก Bath Houses ในยานโซโลลากี ซึง่ที่นี่
มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องบอนํ้ารอนกํามะถันธรรมชาติ  จากนั้นนําทานแวะชมโบสถเม
เตหคี Metekhi Church โบสถที่มีประวตัศิาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยู
บริเวณรมิหนาผาของแมนํ้ามทวาร ีเปนโบสถหนึ่งที่สรางอยูในบริเวณที่มีประชากร
อาศัยอยู ซึ่งเปนประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน กษัตริยวาคตัง ที่ 1 แหงจอรกาซาลี ได
สรางป�อมและโบสถไวที่บริเวณนี้ ตอมาในป ค.ศ.1278-1284 ไดมีการสรางขยาย
โดยกษตัริย เซ็นต เดมทิรีอัส ที่ 2 ใหมีโดมสูงเปนสัญลักษณของโบสถในนิกายออร
โธดอก ตอมาไดถูกทําลายและไดมีการกอสรางขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปค.ศ.1235 ได
ถูกพวกมองโกลบกุทําลายและก็ไดสรางขึ้นใหมอีกครัง้  จากนั้นนําทานถายรูปกบั
สะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชื่อม



 

 

ระหวางตัวเมืองเกาและเมืองใหม เปดใชงานครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 2010  จดัวาเปน
งานสถาปตยกรรมยุคใหมที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึง่พาดผานแมนํ้าคูรา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานแวะชมและถายรูปภายนอกกับโบสถทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral 

วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ที่เรียกกันวา Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจกัรออร
โธดอกจอรเจียตั้งอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางป 1995 ถึง ป 
2004 และเปนวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก  
จากนั้นนําทานเดินทางสู East Point Shopping Mall หางสรรพสินคาที่ใหญ
ที่สุดของจอรเจียแหลงรวมสินคาแบรนดเนมชัน้นําในราคาพิเศษ อาท ิZara, Aldo, 
Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, Columbia, 
Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore,Calzedonia, 
Ecco, G-Shock, GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, 
Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New Balance, 
Levi’s เปนตน  
**เพื่อความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซื้อสินคา  อสิระรับประทานอาหาร
คํ่าตามอัธยาศัย** 
จากนั้นนําทานเขาสูที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา  

 
วันที่หก  (17 เม.ย.2563) ทบลิิซี่-อนานูร-ิกูดาอูรี-The Memorial of 
Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี่ 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

จากนั้นนําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญซึ่งเปนเสนทางสําหรับใชในดาน
การทหารที่เรียกวา Georgian Military Highway ที่สรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียตก
อยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียต เปนถนนเสนทางเดียวที่จะนําทานเดินทาง
สูเทือกเขาคอเคซัสใหญ หรือ Greater Caucasus ที่มคีวามยาวประมาณ1,100 
กม.ท่ีเปนเสนกั้นพรมแดนระหวางรัสเซยีและจอรเจีย นําทานชมป�อมอนานรูี 
Ananuri Fortress สถานที่อันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและตั้งอยูริมแมนํ้าอรักวี 
เปนป�อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึ่งภายในยังมีโบสถ 2 หลังท่ีถูกสรางไดอยาง
งดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญตั้งตระหงานทามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป�อมนี้
เองทําใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของเบื้องลางและอางเก็บนํ้าซินวาลี  จากนั้นนํา
ทานเดินทางสูเมืองกูดาอูรี Gudauri (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมือง
สําหรับสกีรีสอรทท่ีมีชือ่เสียงที่ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญที่มี



 

 

ความสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้เปนแหลงที่พักผอน
เลนสกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถงึเดือนเมษายน นําทาน
แวะชมและถายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อคอื Russia–
Georgia Friendship Monument อนุสรณสถานที่สรางขึ้นมาในป ค.ศ. 1983 
เพ่ือเปนสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธอันดีของประเทศจอรเจยีและประเทศ
รัสเซีย โดยอนุสรณสถานนี้ตั้งอยูบน Devil’s Valley  ระหวางเมืองกูดาอูริและคาซ
เบก ีเปนอนุสรณสถานขนาดใหญที่มีความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพ
ประวตัิศาสตรของประเทศจอรเจียและประเทศรัสเซียละดวยความที่อนุสรณสถาน
แหงนี้ตั้งเดนเปนสงาอยูบนหุบเขาท่ีมีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบกับ
ตั้งอยูใกลถนนใหญ จึงทําใหสถานที่แหงนี้มีผูคนแวะมาเยี่ยมเยียนและถายรูปกนั
ตลอดทั้งวัน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกีช้ื่อเมืองดั้งเดิม ในปจจุบนัได

เปลี่ยนมาเปนเมืองสเตพานทสมินดา ตั้งอยูบนความสูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 
1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งป โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 
องศาเซลเซียสเลยทีเดียว  นําทานเปลีย่นเปนนั่งรถจ๊ีป 4WD เพื่อชมความสวยงาม
ของโบสถเกอรเกตี้ Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 
หรือมีอีกชื่อเรียกกนัวาทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซึ่งเปนชื่อเรียกที่นิยม
กันของโบสถศกัดิ์แหงนี้สถานที่แหงนี้ตั้งอยูริมฝم�งขวาของแมนํ้าชคเฮรี อยูบนเทือกเขา
ของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่แหงนี้ ขึน้อยูกับสภาพ อากาศ ซึ่งเสนทาง
อาจจะถูกปดกั้นดวยหิมะที่ปกคลุมอยูหรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ
ทางธรรมชาติ  ซึ่งอาจจะเปนอุปสรรคแกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคํานึงถงึความปลอดภัยและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)  จนไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสู
เมืองทบิลิซี  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพสองขาง
ทาง หรือพักผอนตามอัธยาศัย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรอืระดับเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด (18 เม.ย.2563) กรงุทบิลิซี - กรุงเทพฯ 
เชาตรู  นําทานเช็คเอาทออกจากโรงแรมที่พัก เพื่อนําทานเดินทางสูสนามบิน
กรุงทบิลิซ ี
08.30 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร เอเชียเอ็กซ 

เที่ยวบินที่ XJ009  
(มีบริการอาหารรอนและนํ้าดื่มบนเครื่องบิน) **อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ตอง
ชําระเงินซื้อเพิ่มเติม** 

19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 
**กรณีที่บางทานเดินทางกลับตางประเทศหรือตางจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลา
การเดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองต๋ัวโดยสารสวนตัว
ของทาน เนื่องจากรายการทัวรเปนรายการที่ไดมีการดําเนินการไวลวงหนาหลาย
เดือนเมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 

 

 
 
 
รายการทวัรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ
อื่นๆ ทีไ่มคาดคิดหรอืมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  หรอืสถานที่ใดทีไ่มสามารถเขา
ชมไดดวยสาเหตุตางๆ หรือสถานที่ปดโดยมิไดรับแจงใหทราบลวงหนา  บริษัทฯ ขออนุญาต

ทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให ทั้งนี้เพื่อประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ สถานที่ทองเที่ยวตางๆในจอรเจียอาจจะปดโดยไมมีการแจงลวงหนา เชน 
- อนุสาวรีย,โบสถและสถานที่สําคัญ ปดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแมแตสถานที่

ทองเที่ยวสําคัญอื่นๆ อาจจะปดโดยไมไดมีการแจงลวงหนา หรอืการเขาชมที่เปนแขก
ของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาล,หรอืกรณีที่ผูปกครองรัฐเขาเย่ียมชม อาจจะปด
โดยไมไดมีการแจงลวงหนา เปนตน 

- เนื่องจากเปนประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติทั้งรัสเซีย เปอรเซีย 
มองโกเลีย  ดังนั้นอาหารสวนใหญจะไดรับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน  

- โดยปกติรานอาหารสวนใหญในจอรเจีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-
14.00 น. สวนมื้อคํ่าเร็วที่สุดคือเริ่มเวลา 19.00 น.เปนตนไป 

- เนื่องจากประเทศจอรเจียประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายออโทด็อกซเปน
หลักมาตั้งแตในอดีต ทําใหประเทศแหงนี้มโีบสถและวิหารที่เกาแกที่เปดให
นักทองเที่ยวเขาชม  ซ่ึงเวลาเขาโบสถหรือวิหารตองใชผาคลุมศรีษะ ดังนัน้กรุณา
เตรียมผาคุลมศีรษะไปดวย หรือกรณีที่ไมไดนําติดตัวไปทางโบสถหรือวิหารจะมีผา
คลุมให 

 
 
 
อัตราคาเดินทาง วันที่ 12-18 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 

**ราคานีร้วมรายการทัวรตั๋วเคร่ืองบิน** 
อัพเกรดที่นั่งเปนที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบดเพิ่มทานละ 15,000 บาท 

และอาหารเหมือนชัน้ประหยัด 
 

**ไมรวมคาวีซา,คาบริการทานละ 1,000 บาท และคาทิปทานละ2,500บาท 
โดยเรียกเก็บและชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํา้มัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพิ่มเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 

Charter Georgia-Armenia 
ทัวรจอรเจีย-อารเมเนีย 7 วัน 5 คืน / XJ 

อัตราคาทัวร 

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 39,900.- 
ทานที่ตองการพักเดี่ยวเพิ่มทานละ 5,900.- 



 

 

หมายเหตุ 
 อัตราคาเดินทางนี้ตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํา่กวา 35 ทาน**ไมมรีาคา

เด็ก**และจะตองชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันท ี
 เนื่องจากเปนตั๋วราคาโปรโมชั่น  กรณีที่จองและออกตั๋วแลวไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยน

คนเดินทางได และไมสามารถทํารีฟนดตั๋วไดเชนกัน  

อัตรานี้รวมบริการ 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทยแอร เอเชียเอ็กซ เสนทางกรุงเทพฯ -ทบิลิซี//ทบิลิ

ซ-ีกรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
 คาโรงแรมทีพ่ักตามรายการที่ระบ ุ(2 ทานตอหอง)เนื่องจากโรงแรมสวนใหญไมมีหองพักแบบ 3 

เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ทาน ทานตองพักเปน 2 หอง (1 Twin + 1 Single) 
โดยชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆคาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, คารถรบัสงระหวางนําเท่ียวตาม
รายการที่ระบ ุ

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรงุเทพฯท่ีคอยอํานวย

ความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 
 คานํ้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ทาน/วัน 
 คาประกันอุบัติเหตแุบบหมูคณะคุมครองในวงเงิน 1,000,000 บาท เด็กอายุตํ่ากวา 1 ป และ

ผูใหญที่อายุเกิน 75 ป กรมธรรม 500,000 บาท (เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรมบริษัทประกัน) 
(เฉพาะคารักษาพยาบาลเทานั้น ไมไดรวมถึงคาใชจายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาตั๋ว
โดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหาร หรืออื่นๆ ทั้งนี้เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 

 คาภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ่งเปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 22 พ.ย.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคานํ้ามนั
หรือภาษีใดๆ จะตองมกีารชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน 

อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คานํ้าหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม/จํากัด 1 ใบ/

ทาน) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง คา

โทรศัพท  คาซกัรดี ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

 คาธรรมเนียมการยื่นวีซาอารเมเนียและบริการดานเอกสาร ทานละ 1,000 บาท เรียกเก็บ
และชาํระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย 

 คาทิปคนขับ,คาทิปไกดทองถิ่น,คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาทที่จะเรียกเก็บใน
อินวอยซพรอมคาทัวรงวดสุดทาย 

 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาทิปพนักงานยกกระเป�า ซึ่งขึ้นอยูกับอตัราเรียกเกบ็คาบริการจากแตละโรงแรม ซึ่งทานจะตอง

ดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
 ทัวรไมมีแจกกระเป�าหรือของที่ระลึก 
 ไมมีสัญญาณ Wifi บนรถและไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม โดยทานสามารถซื้อซิมการดไดที่

สนามบินทบิลิซ ี
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องดืม่และคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา

โทรศัพท คาซักรีดฯลฯ หรือคาใชจายอื่นๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคานํ้ามัน, คาธรรมเนียมวี
ซาท่ีนอกเหนือจากที่ระบุหรือคาแปล 
เอกสาร, คาบริการที่เกี่ยวกับวีซา หรืออื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 

 คาประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถตดิตอ
ไดจากบริษัทประกันภยัตาง ๆ  

การชําระเงิน  
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามดัจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการจอง
ทัวรสวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 35 วันทําการ  

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทัวร 
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคามัดจําคาตั๋ว

โดยสารซึ่งเงือ่นไขเปนไปตามที่ทางสายการบนิเรียกเก็บ 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินมดัจําท้ังหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 35 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวรทัง้หมด 
 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิผูโดยสารตองชําระคามดัจํา 20,000.- 

บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมคืนคาทัวรทั้งหมดและไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่ไมสามารถ
คืนเงินได เชน คาตั๋วเครื่องบิน, คามัดจําหองพักและคาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆ เปนตน 



 

 

 กรณีที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาที่ทัวร
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 หากผูโดยสารทานใดวซีาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการไมคืนคามดัจํา  

 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกดิขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรอื
หนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

o บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืน
เงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธไมใหผูเดินทางเขาประเทศ อันสืบ
เนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือ
บางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาต ิหรอื คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึง่จะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรบัผิดชอบคาใชจายในนํา้หนักสวนที่เกิน 



 

 

o ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานท่ีตองใชวลีแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบริษทัฯ ใหทราบลวงหนาตั้งแตเริ่มจองทัวร เนื่องจากกฏทางดานการรักษา
ความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรบัความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  

o ในประเทศตาง ๆ ที่มกีารรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะ
มีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี ่ทั้งนี้
เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรบัการ
ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมนั้น 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรอื 
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เนื่องจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  

o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึง่เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดงันั้นขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง
อาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงเด่ียว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตยีงพับเสริม หรือ
อาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  



 

 

3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาด
กะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

เอกสารในการยื่นวีซาประเทศอารเมเนีย 
o หนังสือเดินทางมีอายไุมตํ่ากวา 6 เดือน  (สามารถสแกนเปนภาพสี ไฟล PDF, JPG แบบ

ชัดเจนสงมาโดยไมตองใชพาสปอรตเลมจริง แตกรณีที่ไมสามารถสแกนไฟลภาพเขาใน
ระบบวีซาได ตองสงพาสปอรตตัวจริงมาแทน ทั้งนี้หามถายจากกลองหรือมือถือโดย
เด็ดขาด) 
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนบัแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใชได แต

หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่
กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวซีาอยางนอยไมตํ่ากวา 3 หนา   
o หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรียมเลมเกาใหดวยเนื่องจากประวตัิการ

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับรษิัททัวร หากมีการ

สูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
o รูปถายสขีนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทานั้น เนื่องจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา (ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดับบดบังหนาตา, 

หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบิ๊กอายส ** 
***รวมทั้งตองโชวตั๋วเครื่องบิน , ใบจองโรงแรม กับทางเจาหนาที่ Immigration at 
Land Border  ดวย*** 

*** การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดนิทางเขาประเทศ และถึงแมวา
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารอง
ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  ***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติ
ในนามของบริษัทฯ 



 

 

***   เมื่อทานไดชําระเงินคามดัจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯท่ีได
ระบุไวโดยทั้งหมด 

** กรณีมกีารขอใชหนงัสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบรษิัท
ทัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไม
สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานนั้นจะตองมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตาม
กําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทาง
ไปทองเท่ียวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานงึถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก                   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาอารเมเนีย 
 

 
1.  ชื่อ-สกุล 
(ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

ชื่อ-สกุลเดิม กรณมีีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกลุเดิม กอนแตงงาน 

(ภาษาไทย)....................................................     หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ 

วันเกิด .................................. สถานทีเ่กิด ............................ 

 วันออกหนังสือเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสือเดินทาง 
....................................... 
2.  สถานภาพ   ....... โสด   .......   แตงงานจดทะเบียน   ....... แตงงานไมจดทะเบียน   .......  
หยา     ....... หมาย 
3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมกต็าม กรุณากรอกรายละเอียด

ของ คูสาม-ีภรรยา 



 

 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล

........................................................................................................................ 

      วันเกดิ ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา 

..................................... 

 

4.  ที่อยูปจจุบัน
(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................... 
 รหัสไปรษณีย ....................    โทรศัพทบาน .................................  โทรศัพทมือถือ
.................................   
 
5.  ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา 
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 
6.  ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศกึษา (ภาษาอังกฤษ) 

........................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................

. 

 ตําแหนงหนาท่ี (ภาษาอังกฤษ) 

..................................................................................................................... 

 โทรศัพท ��.................................  หมายเลขตอภายใน (ถามี) 
���................................. 
 E-mail: ..................................................................(จําเปนตองกรอก) 
 
7.  ชื่อบคุคลท่ีรวมเดินทางไปดวย...................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมครั้งนี ้(ระบุ)...................................          

 
 
 
 


