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เทีย่วจอร์เจีย-อาร์เมเนีย 10 วัน 8 คืน 
สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 

ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  
ทบลิิซ่ี-มสิทเคต้า-อุพลิสชิเค่-ซิกนากี-ควาเรลี- อนานูริ-คาซเบกี- 

ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท-เซวาน-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี-กอร์วิราบ-ทบลิิซี 

               โดยสายการบนิ แอร์แอสตานา (KC) 
เทีย่วประเทศจอร์เจีย ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine  

น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน  
ชมวหิารเก่าแก่ทีเ่มอืงเกกฮาร์ด วหิารการ์นี ชมวหิารกอร์วริาบ พร้อมเที่ยวกรุงเยเรวาน 

อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารไทยและอาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์ 
บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบัทะเล

ด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุชือ่กรงุทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบง่โดยแมน่ ้ ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยู่ที ่
แหล่งน ้ำแรแ่ละแหล่งโบรำณคดมีำกกว่ำ 12,000 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่งดว้ยกนัทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโก และเทีย่วประเทศอาร์เมเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเลทางใต้ของเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ ัน้
พรมแดนระหวา่งยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิรา่น มมีรดกทางวฒันธรรมทีเ่ก่าแก ่เป็น

2 Countries Georgia – Armenia  
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รฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอาครสิต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมโีบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทัว่
ประเทศ 
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จีย ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัิศำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมที ่

สวยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำครูำหรอืเรยีกวำ่แมน่ ้ำมติควำรี 
คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมืองดัง้เดิม ในปัจจุบันได้เปลีย่นมำเป็นเมืองสเตพำนท์สมินด้ำ ตัง้อยู่บนควำมสูงจำก

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

มิทสเคต้า เมอืงศนูย์กลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกวา่ 3,000 ปี 
อพุลิสชิเค่  เมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีกอ่น ชว่ง

500 ปีกอ่นครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 
ซิกนากี เมอืงน่ารกัทีไ่ดร้บัขนานนามว่า City of Love เมอืงเลก็ๆทีม่กีารปลูกพชืพนัธุ์ไมห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้

องุน่พนัธุ์ต่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัในเรือ่งการผลติไวน์ และเป็นเมอืงทีป่ระวตัศิำสตรค์วำม
เป็นมำอย่ำงยำวนำน 

เยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเลทางใต้ของเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ ัน้
พรมแดนระหวา่งยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิรา่น มมีรดกทาง
วฒันธรรมทีเ่กา่แก ่เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอาครสิต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 
จงึมโีบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 

เกกฮารด์ สถานทีต่ ัง้ของวหิารเกกฮาร์ด ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวหิารที ่
สรา้งอยู่ท่ามกลางเทอืกเขา สรา้งในสมยัศตวรรษที1่2-13 โดยการสลกัผาหนิลกึเขา้ไปจนกลายเป็นวหิารใน
โพรงถ ้าอนัยิง่ใหญ่อลงัการ 

กอรวิ์ราบ เมอืงทีต่ ัง้ของอารามสงฆโ์บราณ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องกรงุเยเรวาน ใกลก้บัชายแดนประเทศตุรก ีทีค่ร ัง้หนึง่
เคยถูกใชเ้ป็นสถานทีจ่องจ านกับญุเกรกอรีบ่คุคลส าคญัในประวตัิศาสตร ์ มคีวามโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรม
โบราณอนัสวยงาม 

 

ก าหนดการเดินทาง   25 ต.ค.- 03 พ.ย./ 8-17 พ.ย./ 15-24 พ.ย./ 29 พ.ย.-08 ธ.ค.2563 
    6-15 ธ.ค./ 13-22 ธ.ค. 2563 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ- (สนามบินสุวรรณภมิู) - อลัมาต้ี(คาซคัสถาน)-ทบิลิซี (จอรเ์จีย) 
07.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 9 สายการบิน Air Astana เคาน์เตอร ์

U เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะววกหห้ทาานกาอนข้น้เคร่่อง (กรณุามาหห้ตรงเวลา 
เน่่องจากกฎของสายการบิน ทาานต้องมาแสวงตวัของทาานเอง) 
**กรณีท่ีบางทาานเวินทางมาจากตาางประเทศหร่อตาางจงัหววักรณุาตรวจสอบเวลาการเวินทางแตาละ

 ก าหนวการเวินทางอีกคร ัง้กาอนท าการจองตัว๋โวยสารสาวนตวัของทาาน เน่่องจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และไว้มีการว าเนินการไว้ลาวงหน้าหลายเว่อน เม่่อเปลี่ยนฤวกูาล เวลาการเวินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

10.15 น.  ออกจากเวินทางจากกรงุเทพฯ โวยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี KC-932 
16.25 น.  เวินทางถ้งสนามบินกรงุอลัมาตี้  ประเทศคาซคัสถาน เพ่่อรอเปลี่ยนเคร่่อง 
19.30 น.  ออกจากเวินทางจากกรงุอลัมาตี้ โวยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี KC-139 
21.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ  
จากนัน้น าท่านเชค็อนิเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระวบั 3 วาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีส่อง ทบิลิซี-่นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสนัติภาพ-โบสถเ์มเตหคี์- โบสถท์รินิต้ี- 
ฟรีด้อมสแควร-์ทบิลิซี 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 จากนัน้น าท่านชมกรงุทบลิซิ ีTbilisi เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตร์

มากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้าครูา
หรอืเรยีกวา่แมน่ ้ามติควาร ีน าท่านชมกรงุทบลิซิี ่ซึง่เป็นศนูย์กลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมใน
ภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้อยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาท
ส าคญัในฐานะศนูย์กลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดั
ระหวา่งทวปีเอเชยีกบัยุโรป น าท่านเทีย่วชมยาานเมอ่งเกาาของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท า
ท่านไดพ้บเหน็ความสวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่โดยผสมผสานกนั
ระหวา่งศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกใน
ประเทศเดยีว จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala 
Fortress สรา้งขึน้คร ัง้แรกช่วงครสิต์วรรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่ม่มคีวาม
สม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้กีารกอ่สรา้งสว่นต่อขยายออกไป
อกี ซึง่ต่อมาในสมยัของกษตัรยิ์เดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิ และเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้
มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชือ่ป้อมแห่งนี้วา่นารนิกาลา Narin Qala ซึง่มคีวามหมายถงึป้อมอนัเลก็ Little 
Fortress โดยบางสว่นไดพ้งัทลายลงเพราะวา่เกดิแผน่ดนิไหวและถูกรือ้ท าลายไป แวะชมและถาายรปู
ภายนอกกบัโรงอาบน ้าแราเกาาแกา Sulphur Bath ในย่านโซโลลาก ีซึง่ทีน่ี่มชีือ่เสยีงโดง่ดงัในเรือ่งบอ่น ้า
รอ้นก ามะถนัธรรมชาติ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพ่น้เม่อง 
บา่ย น าท่านชมโบสถเ์มเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คูบ่า้นคูเ่มอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่บรเิวณ

รมิหน้าผาของแมน่ ้ามทวาร ีเป็นโบสถ์หนึ่งทีส่รา้งอยู่ในบรเิวณที่มปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณ
ทีม่มีาแต่กอ่น กษตัรยิ์วาคตงั ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถ์ไวท้ีบ่รเิวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-
1284 ไดม้กีารสรา้งขยายโดยกษตัรยิ์ เซน็ต์ เดมทิรอีสั ที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็นสญัลกัษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์
โธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลายและไดม้กีารกอ่สรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุก
ท าลายและกไ็ดส้รา้งขึน้ใหมอ่ีกคร ัง้ และน าท่านถ่ายรูปกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพาน
ความยาว 150 เมตรซึง่เชือ่มระหวา่งตวัเมอืงเก่าและเมอืงใหม ่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จดัว่า
เป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหมท่ีส่วยงามชิน้หนึ่งซึง่พาดผา่นแมน่ ้าครูา จากนัน้น าท่านชมโบสถ์ทรีนิตี้ Holy 
Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัวา่ Sameba เป็นโบสถ์หลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอก
จอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ 
อนัดบัที ่3 ของโบสถ์ออรโ์ธดอกในโลก  อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิีย่าานฟรีวอมสแควร ์Freedom 
Square หรอืเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่Galleria Mall ศนูย์การคา้ใจกลางกรงุทบลิซิีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร 
คาเฟ่  และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหารจีน 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระวบั 3 วาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ทบิลิซี-่อนานูริ-กดูาอรีู-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 น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri 
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Fortress สถานทีอ่นัเก่าแกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้าอรกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 
ซึง่ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงา่นท่ามกลาง
ธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งล่างและอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี 
จากนัน้น าท่านแวะชมและถาายรปูกบั Memorial of Friendship หร่ออีกช่่อค่อ Russia–Georgia 
Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บง่บอกถงึ
ความสมัพนัธ์อนัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนี้ต ัง้อยู่บน Devil’s Valley  
ระหวา่งเมอืงกูดาอูรแิละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มคีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพ
ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งนี้ต ัง้เดน่เป็นสงา่อยู่บน
หุบเขาทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตัง้อยู่ใกลถ้นนใหญ่ จงึท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มผีูค้น
แวะมาเยีย่มเยยีนและถ่ายรปูกนัตลอดทัง้วนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ่น้เม่อง 
บาาย น าท่านเดนิทางสูเ่ม่องสเตพานท์สมินว้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนามเม่องคาซเบกี Kazbegi 

ซึง่คาซเบกีเ้ป็นชื่อเมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยู่บนความสงูจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 
องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  จากนัน้น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพ่่อชมความสวยงามของโบสถ์
เกอรเ์กตี้ Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชือ่เรยีกกนัว่าทสมนิดา
ซามบีา Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีกทีน่ิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ต ัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของ
แมน่ ้าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเวินทางมายงัสถานท่ีแหางน้ี ข้น้อยูากบัสภาพ อากาศ ซ่้ง
เส้นทางอาจจะถกูปิวกัน้ว้วยหิมะท่ีปกคลุมอยูาหร่อสภาพของการจราจร หร่อเหตกุารณ์ทาง
ธรรมชาติ  ซ่้งอาจจะเป็นอปุสรรคแกาการเวินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายการ
ตามความเหมาะสม โวยจะค าน้งถ้งความปลอวภยัและผลประโยชน์ของผูเ้วินทางเป็นส าคญั)  จน
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท้่าน
ไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพ่น้เม่องพร้อมชมโชว์ 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระวบั 3 วาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ทบิลิซี-่ซาดาโคล-ฮกัหพ์าท(อารเ์มเนีย) -ทะเลสาบเซวาน-เยเรวาน 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่ม่องซาวาโคล Sadakhlo ทีอ่ยู่ทางดา้นใตซ้ึง่เป็นเมอืงพรมแดนทีอ่ยู่ตดิกบั
อารเ์มเนีย ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มววิทวิทศัน์และธรรมชาตอินัสวยของเทอืกเขาคอเคซสัน้อยทีอ่ยู่ระหวา่ง
อารเ์มเนียและอารเ์ซอรไ์บจาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าทาานข้ามพรมแวนระหวาาง
ประเทศสู่ประเทศอารเ์มเนีย ท่ีจดุผา่นแดน Bagratashen Customs Point (หมายเหต:ุ เน่่องจากกฎ
ของกองตรวจคนเข้าเม่อง หนสาวนของกระเป๋าเวินทางผูเ้วินทางจ าเป็นต้องขนกระเป๋าและถ่อ
สมัภาระว้วยตนเอง เพ่่อเวินผาานวาานตรวจคนเข้าเม่องจากฝัง่ประเทศจอรเ์จีย เพ่่อข้ามวาานไปยงั
ประเทศอารเ์มเนีย)  หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  น าท่าน
เดนิทางสูเ่ม่องฮกัห์พาท Haghpat (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมอารามฮกัห์พาท 
Haghpat Monastery ซึง่ถอืไดเ้ป็นผลงานชิน้เอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการ
กอ่สรา้งในยุคกลาง ถูกสรา้งขึน้โดย Saint Nishan ในราวศตวรรษที ่10 ซึง่อยู่ในระการขึน้ครองราชย์ของ
กษตัรยิ์อะบาส ที ่1 อดตีเป็นเพยีงตวัโบสถ์เลก็ๆ ของนกับญุนิชานทีถู่กสรา้งขึน้ชว่งปีค.ศ.967ต่อมากไ็ดถู้ก
สรา้งขยายใหใ้หญ่โตขึน้และมกีารตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบอารเ์มเนียน และไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ่น้เม่อง 
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บาาย น าท่านเดนิทางสูเ่ม่องเซวาน Sevan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสาบเซ
วาน ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืและทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนีย จากนัน้น าทาานชมความสวยงามของ
ทะเลสาบเซวาน รอบๆทะเลสาบเตม็ไปดว้ยสถานทีพ่กัผอ่นรวมทัง้รสีอรท์ทีส่รา้งรอตอ้นรบันกัท่องเทีย่ว 
เดมิเมอืงนี้เป็นหมูบ่า้นพกัอาศยัของชาวรสัเซยีทีม่ชี ือ่วา่เยเลนอฟกา้ จนถงึปีค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลีย่นชือ่
เป็นเซวานตามชือ่ของทะเลสาบ  จากนัน้น าท่านชมอารามเซวาน Sevan Monastery หรอืมชีือ่เรยีกว่าเซ
วานาแว๊งค ์Sevanavank ซึง่ค าวา่แว๊งคเ์ป็นภาษาอารเ์มเนีย มคีวามหมายว่า”โบสถ์วหิาร” สถานทีแ่ห่งนี้
ต ัง้อยู่บรเิวณแหลมทีอ่ยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝัง่ทะเบสาบเซวาน ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ.874 โดยเจ้า
หญงิมาเรยีม ซึง่เป็นธดิาของกษตัรยิ์อะช๊อต ที ่1 ซึง่อยู่ในช่วงของการต่อสูก้บัพวกอาหรบัทีป่กครองดนิแดน
แห่งนี้   ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่กรงุเยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนีย (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ช ัว่โมง)   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  

 

 

วนัทีห้่า เยเรวาน-เกกฮารด์-การนี์- กอรวิ์ราบ-เยเรวาน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่ม่องเกกฮารว์ Geghard (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

น าท่านชมวิหารเกกฮารว์ Geghard Monastery ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในความสวยงามของอารเ์มเนียเพราะเป็น
วหิารทีส่รา้งอยู่ท่ามกลางเทอืกเขาทีส่วยงามและยงัมสีว่นทีส่รา้งโดยการตดัหนิเขา้ไปในภเูขาอีกดว้ยแมต้วั
อาคารของวหิารเกกฮารด์นี้ถูกสรา้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่12-13 แต่ส านกัสงฆ์โบราณแห่งนี้ ไดถู้กกอ่ตัง้
ขึน้ตัง้แต่เมือ่ราวศตวรรษที ่4 อสิระใหท้่านชมสว่นของหอ้งโถงของตวัโบสถ์ทีม่กีารตดัหนิสรา้งเป็นโดม
แกะสลกัอย่างสวยงามทีถู่กตกแต่งดว้ยความศรทัธาในศาสนาครสิต์วหิารทีส่รา้งโดยการตดัหนิใหก้ลายเป็น
หอ้งโถงและไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 2000 และน าท่านชมวิหารการนี์ Garni Temple ซึง่
ในอดตีเมือ่ประมาณ 1,700 ปีมาแลว้บรเิวณนี้เคยเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิ์อารเ์มเนียซึง่ในปัจจุบนั
ยงัคงมหีลงเหลอือยู่ใหไ้ดเ้หน็สภาพของหอ้งสรงน ้า และอาคารทรงกรกีทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่1 
ตามพระราชประสงคข์องกษตัรยิ์ Tiridates โดยดา้นขา้งของวหิารทรงกรกีนี้มซีากโบสถ์ครสิต์ทีส่รา้งขึน้เมือ่
ครสิต์ศตวรรษที ่9 หลงเหลอือยู่ โดยตวัวหิารการน์ี่เคยถูกท าลายดว้ยแผน่ดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1679 ส าหรบั
อาคารทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนัไดร้บัการบรูณะใหม่ในสมยัสหภาพโซเวยีต เมือ่ปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซาก
ปรกัหกัพงัของเก่าผสมกบัของใหม ่และถงึแมว้า่วหิารจะถูกสรา้งแบบกรกีแต่ลวดลายบนตวัอาคารกส็รา้งดว้ย
ศลิปะแบบอาร์เมเนียทีไ่มส่ามารถหาไดใ้นวหิารกรกีทัว่ไป  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ่น้เม่อง 
บาาย น าท่านเดนิทางสูเ่ม่องกอรวิ์ราบ Khor Virap (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมส านักสงฆ์

แหางกอรวิ์ราบ Khor Virap Monastery ส านกัสงฆโ์บราณทีต่ ัง้อยู่ทางบนทีร่าบอารารทั ทางตอนใตข้องกรงุ
เยเรวาน ใกล้กบัชายแดนประเทศตุรก ีคร ัง้หนึ่งเคยถูกใชเ้ป็นสถานทีจ่องจ านกับญุเกรกอรีบุ่คคลส าคญัใน
ประวตัศิาสตร ์ผูเ้ป็นแกนน าในการชกัชวนชาวอารเ์มเนียใหเ้ปลี่ยนจากลทัธ ิPaganism มานบัถอืศาสนา
ครสิต์ โบสถ์แห่งนี้ถูกสรา้งขึน้คร ัง้แรกชว่งปี ค.ศ.642 และเสรจ็สิน้การกอ่สรา้งเมือ่ปลายศตวรรษที ่17 มี
ความโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ประกอบดว้ยพื้นหลงัทีเ่ป็นแนวเทอืกเขาอารารทั ซึง่
ประกอบดว้ยภเูขาสองลูกทีป่กคลุมดว้ยหมิะบนสว่นยอดตลอดทัง้ปี ดว้ยความสงูที ่5,137 และ 3,896 เมตร
เหนือระดบัน ้าทะเล ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศอารเ์มเนีย     จน
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุเยเรวาน   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพ่น้เม่อง 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  
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วนัทีห่ก เยเรวาน- ซาดาโคล (จอรเ์จีย) -ช้อปป้ิง East Point - ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าท่านเทีย่วชมกรงุเยเรวานชมจตัรุสัรีพบัลิค Republic Square ผลงานชิน้เอกของสถาปนิกนาม อเลก็

ซานเดอร ์ทามาเนียน บนเนื้อทีก่ว่า 30,000 ตารางเมตรลอ้มรอบดว้ยกลุ่มอาคารสไตล์นีโอคลาสสคิอนังดงาม 
ในอดตียุคทีถู่กปกครองโดยสหภาพโซเวยีตเคยใชช้ือ่จตัุรสัเลนนิน หรอื Lenin Square แต่ถูกเปลีย่นชือ่หลงั
ประกาศอสิรภาพเป็นประเทศอาร์เมเนีย น าท่านแวะชมและถาายรปูกบัเยเรวาน แคสเคว Yerevan 
Cascade ซึง่เป็นเสมอืนอุทยานทางศลิปะขนาดยกัษ์ สรา้งเป็นบนัไดขนาดมหมึา 572 ขัน้ สงูกวา่ 500 เมตร 
ลาดขึน้ไปบนไหล่เขากลางใจเมอืง โดยมกีารปล่อยน ้าใหต้กลงมาคลา้ยน ้าตกจ าลองดว้ย ดา้นล่างสุดเป็น
สวนหย่อม พรอ้มดว้ยรปูประตมิากรรมลอยตวัน่ารกั ๆ อดัแน่นดว้ยไอเดยีสรา้งสรรค ์สว่นดา้นบนกม็ลีฟิต์ 
บนัไดเลื่อน และบนัได ใหเ้ราเดนิขึน้ไปสูจุ่ดสงูสดุของยอดเขาแลว้มองกลบัลงมาชมตวัเมอืงเยเรวานจากมุม
สงูไดก้วา้งไกล ทีส่ าคญัคอืในวนัทีฟ้่าใสไรเ้มฆหมอก จะเหน็ยอดเขาอารารตั ยนืตระหงา่นเป็นแบก็กราวน์
ของเมอืงอย่างสดุอลงัการ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ่น้เม่อง 
บาาย น าท่านเดนิทางผา่นเมอืงฮกัห์พาท Haghpat เพื่อขา้มด่านพรมแดนระหวา่งประเทศท่ีจดุผา่นแดน 

Bagratashen Customs Point (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) น าทาานข้ามพรมแวนระหวาาง
ประเทศสู่เมืองซาดาโคล ประเทศจอรเ์จีย หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัและน าท่านเดนิทางสู่กรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง)  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ East Point Shopping Mall หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยีแหล่ง
รวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าในราคาพเิศษ 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 เป็นตน้  
**เพ่่อความสะววกหนการเวินเลานและเล่อกซ้่อสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระวบั 3 วาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็  ทบิลิซี-่มิทสเคต้า-กอรี-พิพิธภณัฑส์ตาลิน-ถ ้าอพุลิสชิเค่ -ทบิลิซี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta ศนูย์กลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่
ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกวา่ 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรงุทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 
นาท)ี น าท่านชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่าของ
จอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี กอ่นครสิตกาล น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบ
ของครสิต์ศาสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภเูขาทีม่แีมน่ ้าสอง
สายไหลมาบรรจบกนั คอื แมน่ ้ามคิวาร ีและแมน่ ้าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณที่กวา้งใหญ่ซึง่
ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี และชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราว
ศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศนูย์กลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชือ่ 
Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความ
เชือ่และหนัมานบัถอืศาสนาครสิต์ และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 
และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่าง
งดงาม    

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ่น้เม่อง 
บาาย น าท่านเดนิทางสูเ่ม่องกอรี Gori (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงแห่งประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กักนั

ดวีา่เป็นบา้นเกดิของโจเซฟ สตาลนิ ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่
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1920 ถงึ 1950 และขึน้ชือ่เรือ่งความโหดเหี้ยมในการปกครอง น าท่านชมพิพิธภณัฑท์าานสตาลิน Stalin 
Museum ซึง่รวบรวมเรือ่งราว และสิง่ของต่างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตวัอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย 
ภายในพพิธิภณัฑส์ตาลนิ มกีารจดัแสดงประวตัชิวีติของสตาลนิทีใ่ชใ้นระหวา่งในช่วงทีม่ชีวีติอยู่ น าท่านชม
เม่องถ า้อุพลิสชิเคา Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐาน
ในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีกอ่น ชว่ง500 ปีกอ่นครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็น
ศนูย์กลางทางศาสนาและวฒันธรรม และมคีวามเจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 -11 กอ่นจะถูกรกุราน
โดยชาวมองโกลในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่ ี
หอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิชูาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบ
นี้กอ่นทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้เมือ่ 1700 ปีกอ่น และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดวา่เป็นโบสถ์เกา่แกข่องชาวครสิต์ ที่
สรา้งขึน้ในชว่งครสิต์ศตวรรษที ่9  จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระวบั 3 วาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด ทบิลิซี-่ซิกนากี City of Lov-ควาเรล-ีชิมไวน์- ถนนชารเ์ดนี- ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่ม่องซิกนากี Sighnaghi  ซึง่เป็นเมอืงศนูย์กลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดั
คาเคตทีีอ่ยู่ทางดา้นใตข้องประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเลก็ๆทีม่พีื้นทีป่ระมาณ 
2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มกีารปลูกพชืพนัธุ์ไมห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้
องุน่พนัธุ์ต่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีม่กีารท าเหลา้ไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารทีส่ าคญัของ
จอรเ์จยี ซึง่ต่อมาไดร้บัการบรูณะและปรบัปรงุใหม้คีวามเจรญิรุง่เรอืง พรอ้มกบัสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ
มากมาย จงึท าใหม้ชีือ่เสยีงส าหรบันกัท่องเทีย่วใหท้่านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซิกนาก ี
เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่ “เมอืงแห่งความรกั” ตัง้อยู่บนทวิทศันนัสวยงามของแมน่ ้าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ทีถู่ก
สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่18 ดว้ยพระราชโองการแห่งกษตัรยิ์ Kakheti Erekle II ผูท้ีป่กป้องเมอืงจากการโจมตี
ของพวกมสุลมิทางเหนือ จากนัน้น าท่านชมอารามสงฆ์แหางบอวบี Monastery of St. Nino at Bodbe 
อารามสงฆใ์นนิกายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ์ สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 แต่ไดร้บัการบรูณะใหมท่ัง้หมดในศตวรรษ
ที ่17 ปัจจุบนัเป็นอารามนางช ีอุทศิใหน้กับญุนีโน่ สตรผีูป้ระกาศศาสนาครสิต์ในศตวรรษที ่4 โดยหลุมศพ
ของนกับญุนีโนกถ็ูกบรรจุไวใ้นอารามแห่งนี้เชน่กนั   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บาาย น าท่านสูเ่ขตควาเรลี Kvareli ทีแ่ปลวา่ “ไวน์” ของแควน้คาเคติ ทีเ่ป็น 1ในเขตทีเ่ป็นแหล่งผลติไวน์ของ

จอรเ์จยี ทีท่ีม่ดีนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุน่ท าไวน์ โดยมกีารท าอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภเูขาขนาดมหมึา 
จ านวน 15 อุโมงค ์และมเีสน้ทางเชือ่มแต่ละอุโมงค ์เพื่อใหเ้ป็นที่เกบ็ไวน์ในอุณหภมูเิหมาะสม (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้ใหท้่านไดช้มิไวน์ควูาเรลรีสเลศิ ไวน์ทอ้งถิน่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาค 
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุทบลิซีี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
จากนัน้ใหท้่านเดนิเล่นย่านถนนคนเดินชารเ์ดนี Shardeni Street ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง
และกลิน่ไอแบบยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีปูร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง เดมิถนนแห่งนี้ชือ่ Jan 
Shardeni Kucha เป็นศนูย์รวมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษที ่9 ต่อมาจงึไดเ้ปลีย่นชือ่
ถนนมาเป็นชารเ์ดนี เพื่อเป็นเกยีรตแิกน่กัท่องเทีย่วชาวฝรัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนี้เตม็ไป
ดว้ยรา้นคา้แฟชัน่ รา้นอาหาร รา้นกาแฟเก๋ๆ  
**เพ่่อความสะววกหนการเวินเลานและเล่อกซ้่อสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระวบั 3 วาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีเ่ก้า ทบิลิซี-อมัลาต้ี (คาซคัสถาน) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
  หลงัอาหารอสิระพกัผอ่นหรอืเดนิเล่นชมเมอืงตามอธัยาศยั 
 จนไว้เวลาอนัสมควรน าทาานเวินทางสูาสนามบินกรงุทบิลิซี  
14.05 น.  น าทาานออกเวินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี โวยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี KC-142 
19.40 น.  เวินทางถ้งสนามบินกรงุอลัมาตี้  ประเทศคาซคัสถาน เพ่่อแวะเปลี่ยนเคร่่อง 
 

วนัทีสิ่บ อลัมาต้ี- กรงุเทพฯ 
01.05 น. ออกจากเวินทางจากสนามบินกรงุอลัมาตี้ โวยสายการบิน Air Astana เท่ียวบินท่ี KC931 

08.55 น.  เวินทางถ้งทาาอากาศยานสุวรรณภมิู  โวยสวสัวิภาพ..  
**กรณีท่ีบางทาานเวินทางกลบัตาางประเทศหร่อตาางจงัหววั โปรวตรวจสอบเวลาการเวินทางแตาละ

 ก าหนวการเวินทางอีกคร ัง้กาอนท าการจองตัว๋โวยสารสาวนตวัของทาาน เน่่องจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และไว้มีการว าเนินการไว้ลาวงหน้าหลายเว่อน เม่่อเปลี่ยนฤวกูาล เวลาการเวินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 

หมายเหต ุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในจอรเ์จียและอารเ์มเนีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอื่นๆ 
อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,หรือ
กรณีท่ีผูป้กครองรฐัเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเชื้อชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหาร
ส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั   

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียและอารเ์มเนีย ประชากรนับถ่อศาสนาคริสต์นิกายออโทวอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แตา
หนอวีต ท าหห้ประเทศแหางน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเกาาแกาท่ีเปิวหห้นักทาองเท่ียวเข้าชม  ซ่้งเวลาเข้าโบสถห์ร่อ
วิหารต้องหช้ผา้คลุมศรีษะ วงันัน้กรณุาเตรียมผ้าคลุมศรีษะไปว้วย หร่อกรณีท่ีไมาไว้น าติวตวัไปทางโบสถ์
หร่อวิหารจะมีผา้คลุมหห้ ส าหรบัประเทศอาเซอรไ์บจานประชากรสาวนหหญาเป็นชาวมสุลิม เวลาเข้าชมทัง้
มสัยิว โบสถแ์ละวิหารตาางๆ ต้องหช้ผ้าคลุมศรีษะว้วยเชานกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จีย,อาเซอรไ์บจานและอารเ์มเนีย โดยเฉพาะมื้อกลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 
13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ค า่เรว็ท่ีสุดคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 
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อตัราค่าเดินทาง  25 ต.ค.- 03 พ.ย./ 8-17 พ.ย./ 15-24 พ.ย./ 29 พ.ย.-08 ธ.ค.2563 
    6-15 ธ.ค./ 13-22 ธ.ค. 2563 

 

 
 
 

 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไมร่วมค่าทิปท่านละ 2,800 บาท  โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**และจะต้องช าระ

มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิก ,เปลี่ยนคนเดินทาง ,Refund ตัว๋ได้  
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 

กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10-15 วนั ซ่ึงผู้เดินทางไม่ต้องมาแสดงตวั ** 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Air Astana เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อลัมาตี-้ทบลิซิ ี// ทบลิซิ-ีอลัมาตี-้กรุงเทพฯ 
ชัน้ประหยดั 

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

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆคา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

2 Countries Georgia – Armenia 10D 
ทวัรจ์อรเ์จีย-อารเ์มเนีย 10 วนั 8 ค่น / KC 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 47,900 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 7,500 

New Normal Tour in Georgia, Azerbaijan, Armenia" (update 31 May 2020) 
1. การท่องเทีย่วและรฐับาลของจอรเ์จยี, อาเซอรไ์บจาน, อารเ์มเนีย จะอพัเดทว่าจะใหป้ระเทศไหนไดร้บัอนุญาตเขา้
ประเทศไดก่้อน 
2.การเขา้ประเทศจอรเ์จยี, อาเซอรไ์บจาน, อารเ์มเนีย นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งมผีลตรวจ Covide-19 (PCR Test) ซึง่
จะตอ้งตรวจก่อนเดนิทางไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง  
3.การเขา้โรงแรมหรอืรา้นอาหาร สถานทีท่่องเทีย่วหรอืสถานทีส่ าคญัๆ ตอ้งสวมหน้ากากอนามยัทุกครัง้ 
4.บนรถบสัส าหรบับรกิารนักท่องเทีย่วจะรองรบันักท่องเทีย่วเพยีง 50% ของจ านวนทีน่ัง่บนรถเท่านัน้ เพือ่เวน้
ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) เช่นรถโคช้ขนาด 40 ทีน่ัง่ อนุญาตใหน้ัง่ไดแ้ค ่20 คน เป็นตน้ 
โดยนักท่องเทีย่วทุกคนตอ้งนัง่ตดิหน้าต่าง เพือ่เวน้ระยะห่างต่อกนั 
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 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่น ้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วนั 
 คา่ธรรมเนียมวซี่าอารเ์มเนีย 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุแบบหมู่คณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี 

กรมธรรม ์500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม์บรษิทัประกนั) (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึ
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทั
ประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที ่08 ม.ิย.2563 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตาม
กฏและเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ท่านละ 2,800 บาท 

เรียกเกบ็และช 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 าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีก

เกบ็ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
การยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการ
ขอวซี่า และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของคา่ทวัร ์รวมถงึ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, คา่ธรรมเนียมและ
คา่บรกิารในการขอวซี่า และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
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3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณทีีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณทีีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสาร
ทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิัทฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณเีทีย่วบนิลา่ชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถกูตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของ
ตอ้งหา้มเขา้สูอ่าคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน 
อาท ิอาวธุปืนทุกชนิดและสว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพล/ุปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เลน่/ปืนจ าลอง
หรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกัเกลยีว/ปืนยงิตะปู, ธนูและลกูธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อปุกรณ์ฆา่สตัว,์ 
สเปรยเ์ครือ่งเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ลส่ตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั 
ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าวกว่า 6 ซ.ม.เมือ่วดัจากจดุหมนุ, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการ
ต่อสูท้ ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครือ่งมอืช่างทุกชนิด, 
เลือ่ย, เครื่องพน่ไฟ, อปุกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้
ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ า้ส าหรบัเลน่สก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถรุะเบดิทุกชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอื
สว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคกุคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากขา้งตน้ที่
เป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิความเสีย่งดา้น
การรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคกุคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย 
(ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื
และการดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบ
ลว่งหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้น
การบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวกส าหรบัผูท้ ีม่ปัีญหาขา้งตน้  
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o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่่องโรงแรมท่ีพกั 

 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมามีห้องพกัแบบ 3 เตียงเว่ียว แตาอาจจะ
ไว้เป็น 1 เตียงหหญากบั 1 เตียงพบัเสริม หร่ออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูาและ 1 ห้อง
เว่ียว กรณีท่ีมา 3 ทาาน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
เอกสารหนการย่่นวีซาาประเทศอารเ์มเนีย 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  (สามารถสแกนเป็นภาพสี ไฟล ์PDF, JPG แบบชดัเจนส่งมาโดย
ไม่ต้องใช้พาสปอรต์เล่มจริง แต่กรณีทีไ่ม่สามารถสแกนไฟลภ์าพเข้าในระบบวีซ่าได้ ต้องส่งพาสปอรต์ตวั
จริงมาแทน 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)   
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- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสี
หรอืบิก๊อายส ์** 

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

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

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี่จะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั   

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

 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าอารเ์มเนีย 
 

 

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

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

หมายเลขหนงัสือเดินทาง ................................ วนัเกิด .................................. สถานท่ีเกดิ ............................ 

 วนัออกหนงัสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายุหนงัสือเดินทาง ....................................... 

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

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

      วนัเกดิ ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกดิ 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)...................................          


