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สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 

ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  

เทีย่วจอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน 
ทบลิิซ่ี-มสิเคต้า- อนานูริ-คาซเบกี-ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท 

เซวาน-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี-กอร์วิราบ 
 โดยสายการบนิ  Emirates Airlines (EK) 

 เทีย่วประเทศจอร์เจีย ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine  
น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน  

ชมวหิารเก่าแก่ทีเ่มอืงเกกฮาร์ด วหิารการ์นี พร้อมเทีย่วกรุงเยเรวาน 

ด่ืมด ่าแสงสีกรงุทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgia Cuisine 
น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 

อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีนและอาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์ 
 

Caucasus 2 Countries  



Caucasus 2 Countries (Georgia-Armenia) 8D5N / EK on May-Nov 2020              2 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยีและอำรเ์มเนีย น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนบัพนัปี ตะลงึควำมงำม
ทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแห่งเทอืกเขำคอเคซสั ไดแ้ก่ 
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมที ่

สวยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำครูำหรอืเรยีกวำ่แมน่ ้ำมติควำรี 
คาซเบกี โดยคำซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนท์สมนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำก

ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำ
เซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีต่ ัง้ของโบสถ์เกอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโดง่ดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่อ่สรำ้งอนัเก่ำแกม่กี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้ำอรกัว ีทีถู่กสรำ้งขึน้
ใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งู
ใหญ่ตัง้ตระหงำ่น 

มิสทเคต้า ศนูย์กลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกวา่3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรงุท
บลิซิ ีประมาณ 25 กม 

เยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ ัน้พรมแดน
ระหวา่งยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิรา่น มมีรดกทางวฒันธรรมที ่
เกา่แก ่เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอาครสิต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมี
โบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 

เกกฮารด์ สถานทีต่ ัง้ของวหิารเกกฮาร์ด ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวหิารทีส่รา้ง
อยู่ท่ามกลางเทอืกเขา สรา้งในสมยัศตวรรษที1่2-13 โดยการสลกัผาหนิลกึเขา้ไปจนกลายเป็นวหิารในโพรงถ ้า
อนัยิง่ใหญ่อลงัการ 

กอรวิ์ราบ เมอืงทีต่ ัง้ของอารามสงฆโ์บราณ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องกรงุเยเรวาน ใกลก้บัชายแดนประเทศตุรก ีทีค่ร ัง้หนึง่เคย
ถูกใชเ้ป็นสถานทีจ่องจ านกับญุเกรกอรีบุ่คคลส าคญัในประวตัศิาสตร ์ มคีวามโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณ
อนัสวยงาม 

 

ก าหนดการเดินทาง     10-17 พ.ค. / 17-24 พ.ค./ 14-21 มิ.ย./ 21-28 มิ.ย.2563 
    5-12 ก.ค./ 19-26 ก.ค./ 9-16 ส.ค./ 12-19 ส.ค.2563 
    13-20 ก.ย./ 20-27 ก.ย./ 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค./ 25 ต.ค.-01พ.ย.2563  
    8-15 พ.ย. / 15-22 พ.ย./ 22-29 พ.ย.2563 
 

วนัแรก  สนามบินสวรุรณภมิู 
23.50 น. สายการบิน Emirates Airlines เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่าน

ก่อนขึน้เครื่อง (กรณุามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ - ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์) - กรงุทบิลิซี ่(จอรเ์จีย)-โบสถท์รินิต้ี 
03.30 น. ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-377 

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ นครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ดไูบเวลา
 ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 
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11.00 น. ออกจากเดินทางสู่กรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2200 
14.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูก่รงุทบิลิซ่ี 
Tbilisi เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตร์มากมาย และมโีครงสรา้ง
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้าครูาหรอืเรยีกวา่แมน่ ้ามติควารี  
น าท่านชมกรงุทบลิซิี ่ซึง่เป็นศนูย์กลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตร์
เมอืงนี้อยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศนูย์กลางการขนสง่และ
การคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหวา่งทวปีเอเชยีกบัยุโรป   
จากนัน้น าท่านชมโบสถเ์ซนต์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัว่า 
Sameba เป็นโบสถ์หลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้
ระหวา่งปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อนัดบัที ่3 ของโบสถ์ออรโ์ธด๊อกในโลก และผา่นชมโรง
อาบน ้าแรเ่กา่แก ่Bath Houses ในย่านโซโลลาก ีซึง่ทีน่ี่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัในเรือ่งบอ่น ้ารอ้นก ามะถนัธรรมชาต ิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองพร้อมชมโชว์ 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ทบิลิซี-่อนานูริ-The Memorial of Friendship-คาซเบกี-ทบิลิซี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า 
Georgian Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็น
ถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาว
ประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหวา่งรสัเซยีและจอรเ์จยี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)   
น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้าอรกัว ีเป็น
ป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถ่กูสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งู
ใหญ่ตัง้ตระหงา่นท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งล่าง
และอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรืออีกช่ือนึงคือ 
Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บง่
บอกถงึความสมัพนัธ์อนัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนี้ต ัง้อยู่บน Devil’s Valley  
ระหวา่งเมอืงกูดาอูรแีละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มคีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพ
ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งนี้ต ัง้เดน่เป็นสงา่อยู่บน
หุบเขาทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่

คาซเบกีเ้ป็นชือ่เมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยู่บนความสงูจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 
องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  จากนัน้น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอร์
เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา 
Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีกทีน่ิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ต ัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแมน่ ้าชคเฮร ี
อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึน้อยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะ
ถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็น
อปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั)   



Caucasus 2 Countries (Georgia-Armenia) 8D5N / EK on May-Nov 2020              4 

จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) ระหวา่งทางให้
ท่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

วนัทีสี่ ่ ทบิลิซี-่มิทสเคต้า-ทบิลิซี-นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา-ถนนชารเ์ดนี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta  ศนูย์กลางทางศาสนา

ของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกวา่3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรงุทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี น าท่านชมเมอืงมทิสเคต้าทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรอเิบเรยี ซึง่
เป็นราชอาณาจกัรเกา่ของจอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี กอ่นครสิตกาล  จากนัน้น าท่านชมวิหารจวารี Jvari 
Monastery ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิต์ศาสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิาร
แห่งนี้ต ัง้อยู่บนภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แมน่ ้ามคิวาร ีและแมน่ ้าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิส
เคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี และน าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี 
Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศนูย์กลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี
สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็น
ศนูย์กลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชือ่และหนัมานบัถอืศาสนาครสิต์ และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนา
ประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยุคโบราณที่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี 
ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุทบิลิซ่ี Tbilisi จากนัน้น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of 

Tbilisi ซึง่จะท าใหท้่านไดพ้บเหน็ความสวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่
โดยผสมผสานกนัระหวา่งศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตก
และตะวนัออกในประเทศเดยีว จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา 
Narikala Fortress สรา้งขึน้คร ัง้แรกชว่งครสิต์วรรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่มม่ี
ความสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้กีารกอ่สรา้งสว่นต่อขยาย
ออกไปอกี ซึง่ต่อมาในสมยัของกษตัรยิ์เดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิ และเมือ่พวกมองโกลได้
เขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชือ่ป้อมแห่งนี้วา่นารนิกาลา Narin Qala ซึง่มคีวามหมายถงึป้อมอนัเล็ก Little 
Fortress โดยบางสว่นไดพ้งัทลายลงเพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและถูกรือ้ท าลายไป จากนัน้น าท่านถ่ายรปูกบั
สะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชือ่มระหวา่งตวัเมอืงเกา่และเมอืง
ใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหมท่ีส่วยงามชิน้หนึ่งซึง่พาดผ่าน
แมน่ ้าครูา จากนัน้ใหท้่านเดนิเล่นย่านถนนคนเดินชารเ์ดนี Shardeni Street ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ ี
ชือ่เสยีงและกลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีปูร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง เดมิถนนแห่งนี้ชื่อ Jan 
Shardeni Kucha เป็นศนูย์รวมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษที ่9 ต่อมาจงึไดเ้ปลีย่นชือ่ถนน
มาเป็นชารเ์ดนี เพื่อเป็นเกยีรตแิกน่กัท่องเทีย่วชาวฝร ัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนี้เตม็ไปดว้ย
รา้นคา้แฟชัน่ รา้นอาหาร รา้นกาแฟเก๋มากมาย 
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า ทบิลิซี-่ซาดาโคล-ฮกัหพ์าท-เซวาน-เยเรวาน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
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น าท่านเดนิทางสูเ่มืองซาดาโคล Sadakhlo ทีอ่ยู่ทางดา้นใตซ้ึง่เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยู่ตดิกบัอารเ์มเนีย ตลอด
เสน้ทางท่านจะไดช้มววิทวิทศัน์และธรรมชาตอินัสวยของเทอืกเขาคอเคซสัน้อยทีอ่ยู่ระหวา่งอารเ์มเนียและอาร์
เซอรไ์บจาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่ประเทศ
อารเ์มเนีย ท่ีจดุผา่นแดน Bagratashen Customs Point (หมายเหตุ: เน่ืองจากกฎของกองตรวจคนเข้า
เมือง ในส่วนของกระเป๋าเดินทางผูเ้ดินทางจ าเป็นต้องขนกระเป๋าและถือสมัภาระด้วยตนเอง เพ่ือเดิน
ผา่นด่านตรวจคนเข้าเมืองจากฝัง่ประเทศจอรเ์จีย เพื่อข้ามด่านไปยงัประเทศอารเ์มเนีย)  หลงัผา่น
ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองฮกัห์พาท 
Haghpat (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมอารามฮกัห์พาท Haghpat Monastery ซึง่ถอืได้
เป็นผลงานชิน้เอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการกอ่สรา้งในยุคกลาง ถูกสรา้งขึน้โดย 
Saint Nishan ในราวศตวรรษที ่10 ซึง่อยู่ในระการขึน้ครองราชย์ของกษตัรยิ์อะบาส ที ่1 อดตีเป็นเพยีงตวั
โบสถ์เลก็ๆ ของนกับญุนิชานทีถู่กสรา้งขึน้ชว่งปีค.ศ.967ต่อมากไ็ดถู้กสรา้งขยายใหใ้หญ่โตขึน้และมกีารตกแต่ง
ดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบอารเ์มเนียน และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเซวาน Sevan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสาบเซวาน 

ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจืดและทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนีย จากนัน้น าท่านแวะชมความสวยงามของทะเลสาบ
เซวาน รอบๆทะเลสาบเตม็ไปดว้ยสถานทีพ่กัผอ่นรวมทัง้รสีอรท์ทีส่รา้งรอตอ้นรบันกัท่องเทีย่ว เดมิเมอืงนี้เป็น
หมูบ่า้นพกัอาศยัของชาวรสัเซยีทีม่ชี ือ่ว่าเยเลนอฟกา้ จนถงึปีค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลีย่นชือ่เป็นเซวานตามชือ่
ของทะเลสาบ  จากนัน้น าท่านชมอารามเซวาน Sevan Monastery หรอืมชีือ่เรยีกวา่เซวานาแว๊งค ์
Sevanavank ซึง่ค าวา่แว๊งคเ์ป็นภาษาอาร์เมเนีย มคีวามหมายว่า”โบสถ์วหิาร” สถานทีแ่ห่งนี้ต ัง้อยู่บรเิวณ
แหลมทีอ่ยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝัง่ทะเบสาบเซวาน ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญงิมาเรยีม 
ซึง่เป็นธดิาของกษตัรยิ์อะช๊อต ที ่1 ซึง่อยู่ในชว่งของการต่อสูก้บัพวกอาหรบัที่ปกครองดนิแดนแห่งนี้    ไดเ้วลา
อนัสมควรน าท่านเดนิทางสูก่รงุเยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  
 

วนัทีห่ก เยเรวาน-เกกฮารด์-การนี์-่กอรวิ์ราบ-เยเรวาน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเกกฮารด์ Geghard (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

น าท่านชมวิหารเกกฮารด์ Geghard Monastery ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในความสวยงามของอารเ์มเนียเพราะเป็น
วหิารทีส่รา้งอยู่ท่ามกลางเทอืกเขาทีส่วยงามและยงัมสีว่นทีส่รา้งโดยการตดัหนิเขา้ไปในภเูขาอีกดว้ยแมต้วั
อาคารของวหิารเกกฮารด์นี้ถูกสรา้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่12-13 แต่ส านกัสงฆ์โบราณแห่งนี้ ไดถู้กกอ่ตัง้
ขึน้ตัง้แต่เมือ่ราวศตวรรษที ่4 อสิระใหท้่านชมสว่นของหอ้งโถงของตวัโบสถ์ทีม่กีารตดัหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลกั
อย่างสวยงามทีถู่กตกแต่งดว้ยความศรทัธาในศาสนาครสิต์วหิารทีส่รา้งโดยการตดัหนิให้กลายเป็นหอ้งโถงและ
ไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 2000 และน าท่านชมวิหารการนี์ Garni Temple ซึง่ในอดตีเมือ่
ประมาณ 1,700 ปีมาแลว้บรเิวณนี้เคยเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิ์อารเ์มเนียซึง่ในปัจจุบนัยงัคงมี
หลงเหลอือยู่ใหไ้ดเ้หน็สภาพของหอ้งสรงน ้า และอาคารทรงกรกีทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่1 ตาม
พระราชประสงคข์องกษตัรยิ์ Tiridates โดยดา้นขา้งของวหิารทรงกรกีนี้มซีากโบสถ์ครสิต์ทีส่รา้งขึน้เมือ่
ครสิต์ศตวรรษที ่9 หลงเหลอือยู่ โดยตวัวหิารการน์ี่เคยถูกท าลายดว้ยแผน่ดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1679 ส าหรบั
อาคารทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนัไดร้บัการบรูณะใหม่ในสมยัสหภาพโซเวยีต เมือ่ปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซาก
ปรกัหกัพงัของเก่าผสมกบัของใหม ่และถงึแมว้า่วหิารจะถูกสรา้งแบบกรกีแต่ลวดลายบนตวัอาคารกส็รา้งดว้ย
ศลิปะแบบอาร์เมเนียทีไ่มส่ามารถหาไดใ้นวหิารกรกีทัว่ไป  
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองกอรวิ์ราบ Khor Virap (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมส านักสงฆ์แห่ง

กอรวิ์ราบ Khor Virap Monastery ส านกัสงฆโ์บราณทีต่ ัง้อยู่ทางบนทีร่าบอารารทั ทางตอนใตข้องกรงุ
เยเรวาน ใกล้กบัชายแดนประเทศตุรก ีคร ัง้หนึ่งเคยถูกใชเ้ป็นสถานทีจ่องจ านกับญุเกรกอรีบุ่คคลส าคญัใน
ประวตัศิาสตร ์ผูเ้ป็นแกนน าในการชกัชวนชาวอารเ์มเนียใหเ้ปลี่ยนจากลทัธ ิPaganism มานบัถอืศาสนาครสิต์ 
โบสถ์แห่งนี้ถูกสรา้งขึน้คร ัง้แรกช่วงปี ค.ศ.642 และเสรจ็สิน้การก่อสรา้งเมือ่ปลายศตวรรษที ่17 มคีวามโดด
เดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ประกอบดว้ยพื้นหลงัทีเ่ป็นแนวเทอืกเขาอารารทั ซึง่ประกอบดว้ย
ภเูขาสองลูกทีป่กคลุมดว้ยหมิะบนสว่นยอดตลอดทัง้ปี ดว้ยความสงูที ่5,137 และ 3,896 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอารเ์มเนีย  จากนัน้น าท่าน
เดนิทางกลบัสู่กรงุเยเรวาน  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  
 

วนัทีเ่จด็ เยเรวาน-สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านชมกรงุเยเรวาน น าท่านชมจตัรุสัรีพบัลิค Republic Square ผลงานชิน้เอกของสถาปนิกนาม อเลก็

ซานเดอร ์ทามาเนียน บนเนื้อทีก่ว่า 30,000 ตารางเมตรลอ้มรอบดว้ยกลุ่มอาคารสไตล์นีโอคลาสสคิอนังดงาม 
ในอดตียุคทีถู่กปกครองโดยสหภาพโซเวยีตเคยใชช้ือ่จตัุรสัเลนนิน หรอื Lenin Square แต่ถูกเปลีย่นชือ่หลงั
ประกาศอสิรภาพเป็นประเทศอาร์เมเนีย น าท่านชมและถ่ายรปูกบั Yerevan Cascade อกีหนึ่งพพิธิภณัฑ์
เปิดของเมอืงเยเรวาน ซึง่มคีวามงดงามทางศลิปะเป็นอย่างยิง่ ประกอบดว้ยกลุ่มบนัได 5 ชัน้ ซึง่รายลอ้มดว้ย
สวนดอกไมแ้ละรปูปัน้มากมาย ซึง่เป็นสว่นเชือ่มต่อไปยงัพพิธิภณัฑศ์ลิปะสมยัใหม ่โรงละครโอเปร่า และ
อนุสาวรยี์อสิรภาพ  จากนัน้อสิระใหท้่านช้อปป้ิงย่านถนน Tashir Street แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมและ
แบรนดท์อ้งถิน่ของกรงุเยเรวาน  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุเยเรวาน  
18.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินกรงุเยเรวาน โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2207 
22.00 น.  เดินทางถึงสนามบินดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 
02.05 น. เดินทางจากสนามบินนครดไูบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-384 

12.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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หมายเหตสุถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จียและอารเ์มเนีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั
อ่ืนๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเขา้ชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของ
รฐับาล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้าเยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียและอารเ์มเนีย ท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย 
มองโกเลยี  ดงันัน้อาหารส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  ดงันัน้อาหารจะ
ได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชีย อาจมีส่วนผสมของผกัและเคร่ืองเทศ 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียและอารเ์มเนีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่
ในอดีต ท าให้ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหาร
ต้องใช้ผา้คลุมศรีษะ ดงันัน้กรุณาเตรียมผ้าคลุมศรีษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหาร
จะมีผา้คลุมให้  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จียและอารเ์มเนีย โดยเฉพาะม้ือกลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 
น. ส่วนม้ือค า่เรว็ท่ีสุดคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

 
 

อตัราค่าเดินทาง  10-17 พ.ค. / 17-24 พ.ค./ 14-21 มิ.ย./ 21-28 มิ.ย.2563 
    5-12 ก.ค./ 19-26 ก.ค./ 9-16 ส.ค./ 12-19 ส.ค.2563 
    13-20 ก.ย./ 20-27 ก.ย./ 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค./ 25 ต.ค.-01พ.ย.2563  
    8-15 พ.ย. / 15-22 พ.ย./ 22-29 พ.ย.2563 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 

**ไมร่วมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ 2,000 บาทโดยเรียกเกบ็
และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวน 25 ท่าน ตามล าดบั และจะต้องช าระเงินค่า

ทวัรเ์ตม็จ านวน หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

อตัราน้ีรวมบริการ 

Amazing Caucasus 2 Countries  
ทวัร ์จอรเ์จีย-อารเ์มเนีย 8 วนั 5 คืน/ EK  

อตัราค่าบริการทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 49,900 
พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 6,500 
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 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Emirates Airlines เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-ทบลิซิ ี// เยเรวาน-ดูไบ-กรุงเทพฯ 
ชัน้ประหยดั 

 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่น ้าดื่มแจกบนรถ 2 ขวด/ท่าน/วนั  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ์ 

500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บรษิทัประกนั) (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ)  

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่
16 ม.ค.2563 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ
เงือ่นไขของสายการบนิ   

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 

 คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอารเ์มเนียและค่าบริการ ท่านละ 1,000 บาท เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ท่านละ 2,000 บาท เรียก

เกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบหุรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัตา่ง ๆ  

การช าระเงิน  
ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 35 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

การยกเลิกและเง่ือนไขการจองทวัร ์
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 หากมกีารยกเลกิ 46-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าคา่ตัว๋โดยสารซึง่เงือ่นไขเป็นไปตามทีท่าง
สายการบนิเรยีกเกบ็ 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 35 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมดและไม่

สามารถเลื่อนวนัเดนิทางได ้และคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้เชน่ คา่วซี่า,คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, ค่ามดัจ าหอ้งพกั
และคา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไมใ่หผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง
สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์
เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารรณรงค์เรือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่ง
การสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชม
ไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิัทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอารเ์มเนีย 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  (สามารถสแกนเป็นภาพสี ไฟล ์PDF, JPG แบบชดัเจนส่งมาโดยไม่

ต้องใช้พาสปอรต์เล่มจริง แต่กรณีทีไ่ม่สามารถสแกนไฟลภ์าพเข้าในระบบวีซ่าได้ ต้องส่งพาสปอรต์ตวัจริง
มาแทน ทัง้น้ีห้ามถ่ายจากกล้องหรือมือถือโดยเดด็ขาด) 
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสี

หรอืบิก๊อายส ์** 
***รวมทัง้ต้องโชวต์ัว๋เครื่องบิน , ใบจองโรงแรม กบัทางเจ้าหน้าท่ี Immigration at Land Border  ด้วย*** 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูต
ไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้  
***  ***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
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***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่
ระบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                   

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

 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าอารเ์มเนีย 

 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)............................................................................................................... .................... 
 

ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย)....................................................     

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วนัเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ........... ................. 

 วนัออกหนังสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 

2.  สถานภาพ   ....... โสด   .......   แตง่งานจดทะเบียน   ....... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   .......  หยา่     

....... หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์....................    โทรศพัทบ์า้น .................................  โทรศพัทมื์อถือ
.................................   
 

5.  ช่ือสถานท่ีท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 

6.  ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) .......................................................................... .............. 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................. .................... 
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 โทรศพัท ์ .................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 E-mail: ..................................................................(จ าเป็นตอ้งกรอก) 
 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)...................................          

 


