
 

รหัสโปรแกรม : LPB14-TBSQR001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รหัสโปรแกรม : LPB14-TBSQR001 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

23.00 น. 
 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q 
สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

วันที่ 2 โดฮา – ทบิลิซิ – เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้าโบราณ – วิหารซีโอนี 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 837 
***คณะเดินทางตั งแต่วันที่  01 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.20 น. และ
เดินทางถึงสนามบินโดฮาเวลา 05.25 น.*** 

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า รอเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อ  
07.15 น. น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เท่ียวบิน

ท่ี QR 355  
***คณะเดินทางตั งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป เดินทางถึงสนามบินเมืองทบิลิซิ เวลา 
11.40 น.*** 

11.30 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซี
นั้น เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า 

 เส้นทางการเดินทาง 

วันท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วันท่ี 2. โดฮา – ทบิลิซิ – เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ าโบราณ – วิหารซีโอนี 

วันท่ี 3. มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี –  กูดาอูรี – คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – พักโรงแรม

ในเทือกเขาคอเคซัส 

วันท่ี 4. คาซเบกี้ – กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ –  วิหารสเวติสโคเวลี – ทบิลิซี่ 
วันท่ี 5. ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักห์พาท – เยเรวาน 

วันท่ี 6. วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – วิหารคอร์วิราพ – เยเรวาน 

วันท่ี 7. เซวาน – อารามเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - Republic Square – สนามบิน 

วันท่ี 8. เยเรวาน – โดฮา – กรุงเทพ 
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แม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้อท่ีประมาณ 372 ตร.กม . และมี
ประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang 
Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศตวรรษท่ี 4 
เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ใน
ประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญใน
ฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้งท่ีเป็น
จุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala 
Fortress) ซึ่ งเป็นป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่  ตั้ งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้ งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยท่ีต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บน
เส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7 
ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นัก
ประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีได้
ยากท่ีสุด จากนั้นน าท่านชมโรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ) (Abanotubani) เป็น
สถานท่ีสาหรับแช่น้ าพุร้อนท่ีมีแร่ถามะถัน ตามต านานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังท่ี 1 กอร์
กัซลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงท าให้ค้นพบบ่อน้ าพุร้อนแห่งนี้ขึ้น 
ลักษณะคล้ายโรงอาบน้ าเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ าแบบตุรกี 
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น าท่านชมหมู่โรงอาบน ้าท่ีมีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันท่ีมีรูปแบบตัว
อาคารท่ีหลากหลาย จากนั้นน าท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลัง
ใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกท่ีถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้น ามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ 
คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานท่ีแห่งนี้ก็ได้มี่ชื่อเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูก
สร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกท าลายลงโดยผู้ท่ีบุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นใหม่
หลายครั้งด้วยกัน จนกระท่ังเป็นโบสถ์ท่ีได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้และได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษ
ท่ี 17- 19 

ค่้า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก RAMADA ENCORE TBILISI หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 
มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี – คาซเบกี  – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี  – พัก
โรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย

สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี
ก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือได้
ว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้
กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอร์เจีย
สักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บน
ภูเขาท่ีมีแม่น้ าสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ ามิควารี (Mtkvari river) และแม่น้ าอรักวี (Aragvi 
river) น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทางหลวงท่ีส าคัญของ
จอร์เจียท่ีมีชื่อว่า Georgian Military Highway หรือเส้นทางส าหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้
เป็นถนนสายส าคัญท่ีสุดท่ีถูกสร้างขึ้นในสมัยท่ีจอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียต 
เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังท่ีภูมิภาคนี้ ถนนแห่ง
ประวัติศาสตร์นี้เป็นเส้นทางท่ีจะน าท่านขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็น
เทือกเขาท่ีตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ 
และเทือกเขาคอเคซัสน้อย ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม. ท่ีเป็นเส้นกั้นระหว่างพรมแดน
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รัสเซียกับจอร์เจีย ระหว่างทางน าท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการ
เก่าแก่ มีก าแพงล้อมรอบตั้งอยู่ริมแม่น้ าอรักวี ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี16 -17 ชมความ
งดงามขอโบสถ์ 2 หลังท่ีตั้งอยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมีหอคอย
ทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน ท าให้เห็นทัศนีย์ภาพทิวทัศน์อันสวยงามด้านล่างจากมุมสูงของ
ป้อมปราการนี้ รวมถึงอ่างเก็บน้ าชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานท่ี
ส าคัญส าหรับน าน้ าท่ีเก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งท าให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ า
ไว้ดื่มไว้ น าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกูดาอูรี ซึ่งเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยู่
บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2 ,100 เมตร 
สถานท่ีแห่งนี้เป็นแหล่งท่ีพักผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปก
คลุมอยูต่ลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี  (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมิน

ดา(Stepansminda) ชื่อนี้เพ่ิงเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน 
ไดม้าพ านักอาศัยและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาขึ้น เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี 
ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเทอร์กี้ ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว
บนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ท่ีส าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามโดยรอบ 
รวมท้ังเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้อีกด้วย จากนั้นน าท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 
ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี  
(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้าง
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ด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ส าคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี้ ท่ีระดับความสูงจากน้ า
ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่้า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก PORTA CAUCASIA หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมที่พัก

อยู่ในเมืองคาซเบกี  (Kazbegi) ซึ่งตั งอยู่ในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) มีโรงแรมที่ดี และ 
เพียงพอรับได้ทั งคณะ อยู่เพียง 2 โรงแรมเท่านั น ในกรณีที่โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตก
หนัก จนไม่สามารถเดินทางขึ นไปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ขอย้ายไปพักที่เมือง Gudauri 
แทน *** 

วันที่ 4 
คาซเบกี  – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์
ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวลี – ทบิลิซี่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อนึงคือ 

Russia–Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานท่ีสร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 
เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย 
โครงสร้างท้ังหมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศ
จอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อัน
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สวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้า 
เมืองนี้ เป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียท่ีในอดีตเป็น
ผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษท่ี 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมใน
การปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) 
ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราว และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคาร
ท่ีสตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งเสียชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ้ าเก่าแก่ของ

จอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทาง
การค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลด าและต่อไปถึงทางตะวันตก ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนี้แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ่งส่วนกลางจะเป็นบริเวณท่ีใหม่ท่ีสุด 
ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นท่ีอยู่อาศัย ถ้ าส่วนมากจะ
ไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ท่ีสร้าง
ขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านท่ีสร้างขึ้นจากถ้ านี้ตามอัธยาศัย จากนั้นน า
ท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาท่ีมีชีวิต(The 
Living Pillar Cathedral) สร้างราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาท่ี
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็น
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อันดับสองของประเทศ อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางท่ีท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับ
ถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และ
ถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้
อย่างงดงาม จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่้า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก RAMADA ENCORE TBILISI หรือเทียบเท่า  

วันที่ 5 ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักห์พาท – เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ท่ีมี

ความส าคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เมืองหลวงท
บิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า 
แม่น ้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อท่ีประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนี้
ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งไอบีเรีย ได้
ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศวรรษท่ี 4 เมืองทบิลีซี เป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรม สังคม และ
วัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ในส่วนของเส้นทางสายไหม และ
ปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทาง
ยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้ งท่ี เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป น าท่านชม โบสถ์เมเคตี 
(Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้า
ผาท่ีเบื้องล่างเป็นแม่น้ ามิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และท่ีพ านักของกษัตริย์ ใน
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บริเวณเดียวกัน จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยังเมืองซาดาโคล(Sadakhlo) ท่ีอยู่ทางตอนใต้
ของประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยู่ติดกับอาร์เมเนีย น าท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคล
และเดินทางข้ามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ท่ีเป็นเมืองชายแดนของ
อาร์เมเนียซึ่งอยู่ติดกับจอร์เจีย (ทุกท่านจะต้องลงรถ เพื่อมาผ่านด่านตรวจเอกสารขาออกจาก
จอร์เจีย จากนั้นต้องมาผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองของอาร์เมเนีย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฮักห์พาท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บ้านของจังหวัดลอรี่ ท่ีอยู่

ทางด้านเหนือของอาร์เมเนีย ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996  
ชมอารามฮักห์พาท (Haghpat Monastery) เป็นอารามอาร์เมเนียยุคกลาง หรืออารามไบ
แซนไทน์ ท่ีมีความซับซ้อนทางศาสนา สร้างขึ้นโดยนักบุญนิชาน ในศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นตัวแทน
ของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุครุ่งเรืองสูงสุด และมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงเยเรวาน หรือเรียกว่า เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศตั้งอยู่ริมแม่น ้าฮรัซดัน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการ
บริหาร วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ ท่ีตั้งอยู่ในจุดบรรจบของเอเชียและยุโรป ตึก
รามบ้านช่องในเยเรวานมีรูปแบบคล้ายคลึงไปทางโซเวียตรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ คือจะสร้างเป็น
ทรงส่ีเหลี่ยมบล็อกๆทึบๆ เนื่องจากเป็นหนึ่งในสหภาพโซเวียตมาก่อน 

ค่้า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 6 วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – วิหารคอร์วิราพ – เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) เป็นวิหารท่ีสร้างอยู่กลางเทือกเขา 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12-13 วิหารนี้มีส่วนท่ีสร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขา โดยส่วนของ
ห้องโถงของตัวโบสถ์มีการตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลักสวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามของ
อาร์เมเนีย และได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก Unesco World heritage site เมื่อปี ค.ศ. 
2000 จากนั้นน าท่านไปเท่ียวชม หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ท่ีมีความสวยงามของ หน้าผา
ท่ีสูงชัน มีแม่น้ าอาซัดไหลผ่านท าให้เกิดบรรยากาศท่ีสวยงดงาม จากนั้นน าท่านชมวิหารการ์นี 
(Garni Temple) เป็นวิหารแบบกรีก แต่ลวดลายอาคารเป็นศิลปะแบบอาร์เมเนีย มีอายุกว่า 
1,700 ปี บริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย วิหารนี้เคยถูกท าลายด้วย
แผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 แต่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต
เมื่อปี ค.ศ.1974 จึงท าให้สมบูรณ์อย่างท่ีเห็น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคอร์วิราพ (Khor Virap) ท่ีตั้งอยู่ทางด้านใต้ของกรุงเยเรวาน 

เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญและมีชื่อเสียงของชาวอาร์เมเนีย ผู้ท่ีอาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ท่ัวโลกท่ี
จะต้องเดินทางมาท าพิธีจาริกแสวงบุญท่ีแห่งนี้ เพราะตามหลักฐานทา งประวัติศาสตร์ได้มีการ
บันทึกเหตุการณ์ในยุคโบราณว่า กษัตริยิทิริเดท ของพากันอาร์เมเนียนได้จับนักบุญเกกอรี่ ขังคุก
ไว้ในถ้ า ผู้ซึ่งได้ท าการเผยแผ่และให้ความกระจ่างในเรื่องของศาสนา และยังเป็นพระสังฆราช
องค์แรกของชาวอาร์เมเนีย และต่อมาสถานท่ีแห่งนี้เป็นท่ีรู้จักกันก็ คือ คอร์วิราพ น าท่านไปชม
วิหารคอร์วิราพ (Khor Virap Monastery) เป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียงท่ีสุดแห่ง
หนึ่งในอาร์เมเนีย เคยเป็นสถานท่ีจองจ านักบุญเกรกอรีนานถึง 13 ปีในคุกใต้ดินท่ีแทบจะมืดมิด 
วิหารคอร์วิราพจึงกลายเป็นสถานท่ีแสวงบุญส าหรับคริสต์ศาสนิกชนจากท่ัวสารทิศ จากวิหารนี้
ท่านจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สูง 5,137 เมตร ในเขตตุรกีได้อย่างชัดเจน 
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ค่้า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 
เซวาน – อารามเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด – Republic Square – 
สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยังเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซวาน (Lake of 

Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ าจืดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งใน
ทะเลสาบน้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ าหลายสาย เช่น แม่น้ า
แม่น้ าฮราซดาน และแม่น้ ามาสริค ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานท่ี
เต็มไปด้วยสถานท่ีพักผ่อนรีสอร์ทของนักท่องเท่ียวตัวเมืองนี้ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 
1900 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.
1842 ซึ่งเป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียท่ีมีชื่อว่าเยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.
1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เซวาน น าท่านไปชมอารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมี
ชื่อเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ (Sevanavank) ซึ่งค าว่า แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า 
โบสถ์วิหาร สถานท่ีแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแหลมท่ีอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเบสาบเซ
วานถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.874 โดย เจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับพวกอาหรับท่ี
ปกครองดินแดนแห่งนี้ น าท่านล่องเรือทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของ
ทะเลสาบน้ าจืดที่มีความใหญ่ มีแม่น้ าท่ีเกิดจากภูเขาได้ไหลลงมาท้ังหมดมี 28 สาย (การล่องเรือ
นั นขึ นอยู่กับสภาพอากาศเอื ออ้านวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วันดังกล่าว ในกรณีที่มี
ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ คืนเงิน 2.5 USD ต่อท่าน) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเท่ียวชมเมืองเยเรวาน น าท่านชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากด้านนอก 

ซึ่งเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่ที่สุดของเยเรวาน มีลักษณะเป็นแบบขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมามีความสูง
ประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน้ าลงมาเพื่อให้เป็นน้ าตกลงเป็นสายจากใจกลางท่ีอยู่
ด้านบน ซึ่งสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างนี้ถูกสร้างให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย 
จากนั้นน าท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติอาร์เมเนีย ซึ่งเป็นโรงละครไว้ส าหรับแสดงโอเปร่าและ
บัลเล่ต์ได้รับการตั้งชื่อตาม Alexander Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
เมื่ อวัน ท่ี  20 มกราคม ค.ศ . 1933 โดยมีการแสดงโอเปร่า Almast ของ Alexander 
Spendiaryan อาคารโอเปร่าได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอาร์เมเนีย จากนั้นน าท่าน
เดินทางไปยังจตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองเยเรวาน 
บริเวณตรงกลางจะมีสระน้ าพุขนาดใหญ่ และบริเวณรอบๆมีร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้
อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
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ค่้า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วันที่ 8 เยเรวาน – โดฮา – กรุงเทพ 

03.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์ เท่ียวบินท่ี  QR 286 
***คณะเดินทางตั งแต่วันที่ 25 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 02.45 น. และเดินทาง
ถึงสนามบินโดฮาเวลา 04.45 น.*** 

04.55 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง 
08.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์ เท่ียวบินท่ี QR 832 

***คณะเดินทางวันที่ 18-25 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 08.15 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯ
เวลา 19.00 น.*** 
***คณะเดินทางตั งแต่วันที่ 25 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 07.05 น. และเดินทาง
ถึงกรุงเทพฯเวลา 17.45 น.*** 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ   
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อัตราค่าบริการ  Ultimate View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 
จอร์เจีย อาร์เมเนีย โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR) 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  
12 ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  
12 ป ี

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันท่ี 15-22 ต.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 
วันท่ี 18-25 ต.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 
วันท่ี 25 ต.ค.-01 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 
วันท่ี 08-15 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 
วันท่ี 22-29 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 
วันท่ี 06-13 ธ.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 
วันท่ี 27 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 33,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1.     ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ าแล้ว

เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิว

ยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิก
การจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อ

เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
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5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบ
หมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อน
การจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่าน
และครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 
อัตราคา่บริการนี รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบัติ เหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ข้อมูล เพิม่เติมกับทางบริษัทได้  
 เบ้ียประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
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9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาร์เมเนีย 
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น,  ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญ
หายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (36 USD) 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงื่อนไขการช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ้าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริ 

ข้อมูลเบื องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้อง

จะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่าน

ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้
เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณา
อนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองใน
ประเทศที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 
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4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับ
ติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะ

ด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เ รียก
เก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง
เจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อ
ทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ี
เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่
ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ 
เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์
หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการ
ยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างใน
กรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  
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8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่า
ทัวร์ท้ังหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่
ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมี

ขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่
ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

1. ส้าเนาสหีนังสือเดินทางทีช่ัดเจน (ไม่ใช่ถ่ายจากมือถือ) และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมี
อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลบัถึงประเทศไทย  

2. รูปถ่าย รูปสี ขนาด 1.5 x 2 นิ ว จ้านวน 2 รูปพื นหลังสีขาวเท่านั น (ถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน)  
             -  กรุณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผู้ที่เดินทาง และชื่อคู่
สมรส (กรณีผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว) 

3.  กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์   

เอกสารประกอบการขอวีซ่า(อาร์มีเนีย) 
ใช้เวลาท้าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7 วันท้าการ 

การยื่นวีซ่า ท่านไม่ต้องมาแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า 
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3.1.  หากเด็ก ไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา (ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก) จากอ าเภอต้นสังกัด 
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมหน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่า
ใช่จ่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

3.2. หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด  (โดย
มารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนา
บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

3.3. หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดา
จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย  
           รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี  เป็นเพียงข้อมูลเบื องต้นที่ทาง
บริษัทฯ ได้จัดท้าขึ นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย 
 
****หมายเหตุ : ทาง สถานทูต Armenia อาจมีการ ขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากที่ได้แจ้ง
ไว้ ขึ้นอยู่กับ   การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน  การอนุมัติวีซ่าเป็น
ดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า
ทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ  หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืน
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า**** 
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แบบฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอาร์เมเนีย 
 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………………..… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………………………………. 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………………………….. 
5. สถานท่ีเกิด…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………….…………….. 
8. เพศ    ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                  แต่งงาน                      แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า             แยกกันอยู่                หม้าย 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………. 

10. ที่อยู่ / อีเมล์ของผู้ขอ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    หมายเลขโทรศัพท์.................................................................. 
11. อาชีพปัจจุบัน...................................................................................................................................... 
12. ชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน/นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ท่ีอยู่ของสถาบัน

ศึกษา 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………
 หมายเหตุ การอนุมัติวซี่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทั งสิ น ทั งนี บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั น 


