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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   

23.00 น. 
 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน
การ์ต้าแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน โดยสาย
การบิน มาฮานแอร์  

วันท่ี 2 โดฮา – ทบิลิซิ – เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบนํ้าโบราณ – วิหารซีโอนี 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันท่ี 01 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.20 น. และเดินทางถึง

สนามบินโดฮาเวลา 05.25 น.*** 

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ  

07.15 น. นําท่านเดินทางต่อไปยังเมืองทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 355  

***คณะเดินทางตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป เดินทางถึงสนามบินเมืองทบิลิซิ เวลา 11.40 น.*** 

11.30 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนั้น เป็น
เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่นํ้ามตควารี 
(Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน 
เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้
ก่อตั้งเมืองนี้ข้ึนในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาท
สําคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัด
ระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโรป 

กลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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         บ่าย นําท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) นําท่านข้ึนกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) 
ซึ่งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครอง
มาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัดของ
ชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งช่ือให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่า
ป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสาย
ไหมที่ แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด  จากนั้นนําท่านชมโรงอาบนํ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ) 
(Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรบัแช่น้ําพุร้อนทีม่ีแรถ่ามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าในสมยัพระเจ้าวัคตัง
ที่ 1 กอร์กัซลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงทําให้ค้นพบบ่อน้ําพุร้อนแห่งนี้ข้ึน 
ลักษณะคล้ายโรงอาบน้ําเหมือนกับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ําแบบตุรกี  นําท่านชม
หมู่โรงอาบนํ้าที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย 
จากนั้นนําท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลงัใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที่ถูกสร้าง
ข้ึนในเมืองนี้ ช่ือของโบสถ์ได้นํามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็มสถานที่แห่งนี้ก็ได้มี่
ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทําลายลงโดย
ผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างข้ึนใหม่หลายครั้งด้วยก้น จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันน้ีและได้มีการ
บูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก RAMADA ENCORE TBILISI หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 3 
มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี้ – น่ังรถ 4WD  - โบสถ์เกอร์เกต้ี – พักโรงแรมใน
เทือกเขาคอเคซัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักร

ไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทาง
ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 นําท่านชม
วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธ์ิของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก 
สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขน
ขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ําสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ํามิควารี (Mtkvari river) และ
แม่น้ําอรักวี (Aragvi river) นําท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทางหลวงที่
สําคัญของจอร์เจียที่มีช่ือว่า Georgian Military Highway หรือเส้นทางสําหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้
เป็นถนนสายสําคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็น
เส้นทางหลักในการข้ามเทอืกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็นเส้นทางที่
จะนําท่านข้ึนสู่เทือกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ที่มีความยาวประมาณ 1 ,100 
กม. ที่เป็นเส้นกั้นระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอร์เจีย ระหว่างทางนําท่านชม ป้อมอันนานูรี (Ananuri 
Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีกําแพงล้อมรอบตั้งอยู่ริมแม่น้ําอรักวี ถูกสร้างข้ึนในสมัยศตวรรษที่16 -17 
ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายในกําแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมีหอคอยทรง
สี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน ทําให้เห็นทัศนีย์ภาพทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี้ 
รวมถึงอ่างเก็บน้ําชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเข่ือนซึ่งเป็นสถานที่สําคัญสําหรับนําน้ําที่เก็บไว้ส่ง
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ต่อไปยังเมืองหลวงและใช้ผลติไฟฟ้า ซึ่งทําให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไว้ดื่มไว้ นําท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกูดาอู
รี ซึ่งเป็นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ทที่มีช่ือเสียง ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือน
เมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา
(Stepansminda) ช่ือนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ได้มาพํานัก
อาศัยและก่อสร้างสถานที่สําหรับจําศีลภาสนาข้ึน เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 
กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเทอร์กี้ ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส 
(Caucasus) ที่สําคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซ
เบกี้อีกด้วย จากนั้นนําท่านข้ึนรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) 
นําท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเม
บา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ช่ือดังกลางหุบ
เขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สําคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี้ ที่ระดับความสูง
จากน้ําทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
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ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PORTA CAUCASIA หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมท่ีพักอยู่ในเมือง
คาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) มีโรงแรมท่ีดี และ เพียงพอรับได้ท้ัง
คณะ อยู่เพียง 2 โรงแรมเท่าน้ัน ในกรณีท่ีโรงแรมเต็ม หรือในกรณีท่ีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทาง
ขึ้นไปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ขอย้ายไปพักท่ีเมือง Gudauri แทน *** 

วันท่ี 4 
คาซเบกี ้– อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ – วิหาร
สเวติสโคเวลี – ทบิลิซี่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือนึงคือ Russia–Georgia 
Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างข้ึนมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึง
ความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทั้งหมดทํามาจากหินและคอนกรีต 
ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระ
ถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงาม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนี้เป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ใน
อดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมใน
การปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็น
สถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย 
ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินต้ังแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถํ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้ง

ถ่ินฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไป
ยังทะเลดําและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบันสถานทีแห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง 
และส่วนใต้ ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณที่ใหม่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและ
เจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย ถํ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็น
โบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านที่สร้างข้ึนจากถํ้านี้
ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มี
ชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่
ศักดิ์สิทธ์ิที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง
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ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทําให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และ
ให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่
เมืองทบิลิซี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RAMADA ENCORE TBILISI หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 5 ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักห์พาท - เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําพาท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มี

ความสําคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมือง
หลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่นํ้ามิตควารี 
(Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กา
ซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งไอบีเรีย ได้ก่อตั้งเมืองนี้ข้ึนในคริสตศวรรษที่ 4 เมืองทบิลี
ซี เป็นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ใน
ส่วนของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจาก
ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป นําท่านชม โบสถ์เมเคตี 
(Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้อง
ล่างเป็นแม่น้ํามิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พํานักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน จากนั้น
นําท่านออกเดินทางไปยังเมืองซาดาโคล(Sadakhlo) ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็นเมือง
พรมแดนที่อยู่ติดกับอาร์เมเนีย นําท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคลและเดินทางข้ามพรมแดนโดยมี เมืองบากรา
ทาเชน(Bagratashen) ที่เป็นเมืองชายแดนของอาร์เมเนียซึ่งอยู่ติดกับจอร์เจีย (ทุกท่านจะต้องลงรถ เพื่อ
มาผ่านด่านตรวจเอกสารขาออกจากจอร์เจีย จากนั้นต้องมาผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองของ
อาร์เมเนีย) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองฮักห์พาท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บ้านของจังหวัดลอรี่ ที่อยู่ทางด้านเหนือ

ของอาร์เมเนีย ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996  ชมอารามฮักห์พาท 
(Haghpat Monastery) เป็นอารามอาร์เมเนียยุคกลาง หรืออารามไบแซนไทน์ ที่มีความซับซ้อนทาง
ศาสนา สร้างขึ้นโดยนักบุญนิชาน ในศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุครุ่งเรอืง
สูงสุด และมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถ่ิน  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่กรุงเยเรวาน หรือเรียกว่า 
เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศต้ังอยู่ริมแม่นํ้าฮรัซดัน (Hrazdan River) 
กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหาร วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ ที่ตั้งอยู่ในจุดบรรจบของ
เอเชียและยุโรป ตึกรามบ้านช่องในเยเรวานมีรูปแบบคล้ายคลึงไปทางโซเวียตรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ คือจะ
สร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมบล็อกๆทึบๆ เนื่องจากเป็นหนึ่งในสหภาพโซเวียตมาก่อน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – วิหารคอร์วิราพ - เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) เป็นวิหารที่สร้างอยู่กลางเทือกเขา ในช่วง

คริสต์ศตวรรษที่ 12-13 วิหารนี้มีส่วนที่สร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขา โดยส่วนของห้องโถงของตัวโบสถ์มี
การตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลักสวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย และได้ข้ึนทะเบียนให้
เป็นมรดกโลก Unesco World heritage site เมื่อปี ค.ศ. 2000 จากนั้นนําท่านไปเที่ยวชม หุบเขาเอวาน 
(Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หน้าผาที่สูงชัน มีแม่น้ําอาซัดไหลผ่านทําให้เกิดบรรยากาศที่สวย
งดงาม จากนั้นนําท่านชมวิหารการ์นี (Garni Temple) เป็นวิหารแบบกรีก แต่ลวดลายอาคารเป็นศิลปะ
แบบอาร์เมเนีย มีอายุกว่า 1,700 ปี บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย วิหารนี้เคยถูก
ทําลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 แต่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต
เมื่อปี ค.ศ.1974 จึงทําให้สมบูรณ์อย่างที่เห็น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคอร์วิราพ (Khor Virap) ที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของกรุงเยเรวาน เป็นเมืองที่มี

ความสําคัญและมีช่ือเสียงของชาวอาร์เมเนีย ผู้ที่อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกที่จะต้องเดินทางมาทําพิธี
จาริกแสวงบุญที่แห่งนี้ เพราะตามหลักฐานทา งประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกเหตุการณ์ในยุคโบราณว่า กษัต
ริยิทิริเดท ของพากันอาร์เมเนียนได้จับนักบุญเกกอรี่ ขังคุกไว้ในถํ้า ผู้ซึ่งได้ทําการเผยแผ่และให้ความกระจ่าง
ในเรื่องของศาสนา และยังเป็นพระสังฆราชองค์แรกของชาวอาร์เมเนีย และต่อมาสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกัน
ก็ คือ คอร์วิราพ นําท่านไปชมวิหารคอร์วิราพ (Khor Virap Monastery) เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และ
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มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในอาร์เมเนีย เคยเป็นสถานที่จองจํานักบุญเกรกอรีนานถึง 13 ปีในคุกใต้ดินที่แทบจะ
มืดมิด วิหารคอร์วิราพจึงกลายเป็นสถานที่แสวงบุญสําหรับคริสต์ศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ จากวิหารนี้ท่าน
จะมองเห็นยอดเขาอารารัต สูง 5,137 เมตร ในเขตตุรกีได้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 เซวาน – อารามเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - Republic Square – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นนําท่านออกเดินทางไปยังเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่ง
เป็นทะเลสาบน้ําจืดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ําจืดทีใ่หญ่ที่สุด
ในโลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ําหลายสาย เช่น แม่น้ําแม่น้ําฮราซดาน และแม่น้ํามาสริค ให้
ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานที่ เต็มไปด้วยสถานที่พั กผ่อนรีสอร์ทของ
นักท่องเที่ยวตัวเมืองนี้ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ 1900 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวง
เยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1842 ซึ่งเป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีช่ือว่า
เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนช่ือเป็น เซวาน นําท่านไปชมอารามเซวาน 
(Sevan Monastery) หรือมีช่ือเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ (Sevanavank) ซึ่งคําว่า แว๊งค์ เป็นภาษา
อาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถ์วิหาร สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแหลมที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
ของฝั่งทะเบสาบเซวานถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.874 โดย เจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับพวก
อาหรับที่ปกครองดินแดนแห่งนี้ นําท่านล่องเรือทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของ
ทะเลสาบน้ําจืดที่มีความใหญ่ มีแม่น้ําที่เกิดจากภูเขาได้ไหลลงมาทั้งหมดมี 28 สาย (การล่องเรือน้ันขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศเอ้ืออํานวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วันดังกล่าว ในกรณีท่ีมีไม่สามารถล่องเรือได้ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ คืนเงิน 2.5 USD ต่อท่าน) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นนําท่านเที่ยวชมเมืองเยเรวาน นําท่านชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากด้านนอก ซึ่งเป็น
สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ทีสุ่ดของเยเรวาน มีลักษณะเป็นแบบข้ันบนัไดลดหลั่นกันลงมามีความสูงประมาณ 500 
เมตร และมีการปล่อยน้ําลงมาเพื่อใหเ้ป็นนํ้าตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยู่ด้านบน ซึ่งสถาปัตยกรรม
สิ่งก่อสร้างนี้ถูกสร้างให้เป็นอนุสาวรีย์แหง่ชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย จากนั้นนําท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติ
อาร์เมเนีย ซึ่งเป็นโรงละครไว้สําหรับแสดงโอเปร่าและบลัเลต่์ได้รับการตัง้ช่ือตาม Alexander 
Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมือ่วันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1933 โดยมีการแสดงโอเป
ร่า Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปร่าได้รับการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอาร์เมเนีย 
จากนั้นนําท่านเดินทางไปยงัจตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตรุัสกลางเมืองเยเรวาน 
บริเวณตรงกลางจะมสีระน้ําพุขนาดใหญ่ และบรเิวณรอบๆมีร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้อสิระเลือกซื้อ
สินค้าตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วันท่ี 8 เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ 
03.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรงุโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์ เที่ยวบินที่  QR 286 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันท่ี 25 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 02.45 น. และเดินทางถึง

สนามบินโดฮาเวลา 04.45 น.*** 

04.55 น. เดินทางถึงกรงุโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง 
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08.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์ เที่ยวบินที่ QR 832 

***คณะเดินทางวันท่ี 18-25 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 08.15 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯเวลา 19.00 

น.*** 

***คณะเดินทางตั้งแต่วันท่ี 25 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 07.05 น. และเดินทางถึง

กรุงเทพฯเวลา 17.45 น.*** 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ   

 

อัตราค่าบริการ  Ultimate View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 
จอร์เจีย อาร์เมเนีย โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR) 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

วันที่ 20-27 ก.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วันที่ 18-25 ต.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วันที่ 25 ต.ค.-01 
พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วันที่ 01-08 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วันที่ 08-15 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วันที่ 22-29 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วันที่ 06-13 ธ.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวี

ซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์
โดยอัตโนมัต ิ
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3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ 
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

5. การยืน่วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่
คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจอง
ได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มี
ความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1  ค่าต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาร์เมเนีย 
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช้ิน,  ค่า
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รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (36 USD) 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 USD) 
 
 
 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วย
ให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้อง
แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการ
พิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ํา
กว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการยื่นคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรบัติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 
หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าต๋ัวเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บค่ามัดจาํต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
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2.  หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น
อย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สาย
การบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหา
ทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ
ทําการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัด
จํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัด
จําตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์
ทั้งหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียง
ใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
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3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะ
ทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 

 

1. สําเนาสีหนังสือเดินทางท่ีชัดเจน (ไม่ใช่ถ่ายจากมือถือ) และวันหมดอายุหนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  

2. รูปถ่าย รูปสี ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 รูปพ้ืนหลังสีขาวเท่าน้ัน (ถ่ายไม่เกิน 6 
เดือน)  
             -  กรุณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผู้ท่ีเดินทาง และชื่อคู่สมรส (กรณี
ผู้หญิงท่ีแต่งงานแล้ว) 

3.  กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์   
3.1.  หากเด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา (ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือ

ระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกบัเด็ก) จากอําเภอต้น
สังกัด (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมหน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรบัรองค่า
ใช่จ่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
 

3.2. หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดา

จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

3.3. หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสงักัด (โดยบิดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย  

เอกสารประกอบการขอวีซ่า(อาร์มีเนีย) 

ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7 วันทําการ 

การยื่นวีซ่า ท่านไม่ต้องมาแสดงตนท่ีศูนย์ยื่นวีซ่า 
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           รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าท่ีได้กลา่วมาน้ี เป็นเพียงข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีทางบริษัทฯ 
ได้จัดทําขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่
สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย 

****หมายเหตุ : ทาง สถานทูต Armenia อาจมีการ ขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากท่ีได้แจ้งไว้ 

ขึ้นอยู่กับ   การพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี และเอกสาร ของแต่ละท่าน  การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจ

ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น ท้ังนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอย

บริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็น

ผู้เรียกเก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการ

ยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า**** 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอาร์เมเนีย 

 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด……………………………………………………………………………………………………  

6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ    ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ              โสด                 แต่งงาน               แต่งงาน (ไม่จด
ทะเบียน)               



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 
 

  หย่า         แยกกันอยู่                           หม้าย 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ที่อยู่ / อีเมล์ของผู้ขอ 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์.................................................................. 

11. อาชีพปัจจบุัน........................................................................................................ 

12. ช่ือบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  สําหรบันักเรียน/นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

   

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

หมายเหต ุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น 

ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 


