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 ทบิลซีิ – มทัสเคต้า – วหิารจวารี – วหิารสเวทติสโคเวล ี– กดูาอูรี – โบสถ์ทรีนิตี ้ทบิลซีิ 
ซาดาโคล – โบสถ์มรดกโลก ฮักห์พาท- ดลิจินั - เซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเซวาน 



 

โบสถ์เซวานาแว๊งค์ – เจอร์มุก - คนัซอเรสค์ – กระเช้าไฟฟ้าทาเตฟ – วหิารทาเตฟ – โนราแวง 
เยเรวาน - วหิารเกกฮาร์ด – วหิารการ์นี – ป้อมเอเรบูนี – คอร์วริาฟ 

วหิารเอคมิอดัซิน – วหิารซวาร์น๊อทส์ - ตลาดกลาง – จตุรัสกลางเมือง 
ก าหนดการเดินทาง 

17-25 ม.ค.//24 ม.ค.-01 ก.พ.// 
15-23 ก.พ.//21-29 ก.พ.//19-27 มี.ค.//26 ม.ีค.-03 เม.ย. 63 

 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ คอยดูแลอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่2  กรุงเทพฯ – โดฮา – ทบิลซีิ – อคัคลัซิเคห์ – ปราสาทราบิตี ้
01.20 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา ด้วยสายการบิน QATAR AIRWAYSโดยเทีย่วบินที ่QR 837 
05.25 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบิน 
07.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลซีิ ประเทศ จอร์เจีย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS โดยเทีย่วบินที ่QR355 
11.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองทบิลิซ่ี(Tbilisi) เมืองหัวใจแห่งจอร์เจีย 

ศูนยก์ลำงควำมเจริญกำ้วหนำ้ทำงดำ้นเทคโนโลยี ควบคู่ไปกบั วฒันธรรม
และวิถีชีวิตแห่งจอร์เจียนแท ้เมืองท่ีอยูติ่ดริมฝ่ังแม่น ้ ำส ำคญัอยำ่งแม่น ้ ำ คู
รำ  (Kura)  เ มืองแห่ง น้ี ถูกสร้ำงโดยกษัต ริย์จอร์กำซำลี  (Vakhtang 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

Gorgasali) เจำ้ผูก่้อตั้งนครแห่งน้ี ไดฉ้ำยำวำ่ กษตัริยจ์อร์เจียแห่งคำร์ตลี“ ไอบีเรีย” เมืองแห่งน้ีสร้ำงถูกสร้ำงข้ึน
รำว ศริสตศ์ตวรรษท่ี 4  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมือง อัคคัลซิเคห์ (Akhalsikhe) น ำท่ำนแวะถ่ายรูป ปราสาทราบิตี ้(Rabiti Castle) ปรำสำท

เก่ำแก่ในย่ำนแควน้ Samtskhe-Javakheti เมืองทำงตอนใตข้องจอร์เจีย ปรำสำทท่ีมีควำมโดดเด่นใช้ส ำหรับ
ป้องกนัเมืองมำนำนแสนนำน เป็นท่ีประทบัของเจำ้ชำยพระองคห์น่ึง ในอำคำรประกอบดว้ยศิลปะหลำกหลำย
ชนชำติ น าท่านเดินทางสู่เมือง บอร์โจมิ (Borjomi) เมืองแห่งธรรมชำติ อนัสวยงำมของจอร์เจีย เมืองท่ีมีสำยน ้ ำ
แร่อนับริสุทธ์ิ ส่งออกน ้ำแร่ไปขำยหลำยประเทศทัว่โลก ใหท้่ำนไดแ้วะผอ่นคลำยตำมอธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  Borjomi Palace หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่3   บอร์โจมิ – โกรี – ถ า้อพัลซิิเคห์ – มัคเคต้า – วหิารประจ าเมือ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน (Joseph Stalins Museum) เป็นสถำนท่ีเก็บรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใช้

ท่ีบอกเล่ำเร่ืองรำวของ สตำร์ลิน อดีตผูน้ ำคอมมิวนิสโซเวียตท่ีมีช่ือเสียงเป็น
อย่ำงมำก อีกทั้ งยงัมีกำรแสดงอัตชีวประวติัตั้ งแต่เกิดจนตำย น าท่านออก
เดินทางสู่เมือง อัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) เมืองแห่งน้ีดดัแปลงจำกถ ้ำมำเป็น
ท่ีอยู่อำศยัของมนุษย์ยุคก่อนคริสตกำล ซ่ึงเป็นสถำนท่ีโบรำณมีคุณค่ำทำง
ประวติัศำสตร์ของจอร์เจีย น ำท่ำนชมหมู่บ้ำนถ ้ ำ โดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน 
ส่วนกลำงนั้นมีพื้นท่ีกวำ้งและใหญ่ท่ีสุด มีสถำปัตยกรรมเก่ำแก่มำกมำย โดย
สร้ำงจำกกำรตดัหิน และเจำะลึกเข้ำไปเป็นท่ีอยู่อำศยัของมนุษย ์ภำยในถูก
สร้ำงให้เช่ือมโยงกนัผำ่นช่องอุโมงค์และทำงเดินแคบๆ และ บำงจุดมีกำรท ำขั้นบนัได ไปยงัจุดต่ำงๆภำยในถ ้ ำ 
จำกกำรส ำรวจโดยนกัโบรำณคดีไดพ้บเคร่ืองใชม้ำกมำย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินโบรำณ ยงัมี ของใชท้  ำจำก
เซรำมิคและแกะสลกัลวดลำยท่ีสวยงำมอีกดว้ย ขำ้วของตัง่ต่ำงเหล่ำน้ีไดถู้กน ำไปเก็บไวใ้นพิพิธภณัฑส์ตำร์ลิน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางจากเมืองทบิลิซี มุ่งหน้าสู่เมืองมัคเคต้า (Mtskheta) เมือง

ทำงด้ำนเหนือของทบิลิซ่ี น าท่านชม วิหารจวารี( Jvari Monastery) วิหำร
รูปแบบศิลปะจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ท่ีสร้ำงรำวๆศตวรรษท่ี 6 มีควำมโดดเด่น
ตรงท่ีตั้งอยู่บนเขำท่ีมีแม่น ้ ำ แม่น ้ ำมิควำวำรีและแม่น ้ ำอรักวี จำกนั้น น าท่าน
แวะชมวหิารสเวติสโคเวรี(Svetitskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์เก่ำแก่อีกแห่ง
ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองมคัสเคตำ้ลกัษณะโบสถ์วิหำรศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธ
อร์ดอก จำกนัน่เดินทำงสู่ทบิลิซ่ี 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :  Ramada Encore หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



 

วนัที่4   ชมป้อมนาริคาร่า – ชมเมืองเก่าทบิลซ่ีิ – แวะถ่ายรูปหอนาฬิกา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ทบิลิซ่ี(Tbilisi) เมืองหัวใจแห่งจอร์เจีย ศูนย์กลำงควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับ 

วฒันธรรมและวิถีชีวิตแห่งจอร์เจียนแท ้เมืองท่ีอยู่ติดริมฝ่ังแม่น ้ ำส ำคญัอยำ่ง
แม่น ้ ำ คูรำ (Kura) เมืองแห่งน้ีถูกสร้ำงโดยกษตัริย์จอร์กำซำลี (Vakhtang 
Gorgasali) เจำ้ผูก่้อตั้งนครแห่งน้ี ไดฉ้ำยำวำ่ กษตัริยจ์อร์เจียแห่งคำร์ตลี“ ไอบี
เรีย” เมืองแห่งน้ีสร้ำงถูกสร้ำงข้ึนรำว ศริสตศ์ตวรรษท่ี 4  น าท่านน่ังกระเช้าสู่
ป้อมนาริคาร่า (Narikara fortress) ป้อมประจ ำเมืองทบิลิซ่ี ป้อมท่ีมีอดีตเก่ำแก่ยำวนำน ท่ำนจะเห็นวิวอนังดงำม
ของเมืองทบิลิซ่ีจำกววิป้อมนำริคำร่ำ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชมโบสถ์ทรินิต้ี (Holy Trinity Church) โบสถ์เก่ำแก่ของจอร์เจีย ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมและ

ประวติัศำสตร์เก่ำของจอร์เจียผำ่นสถำปัตยกรรมคู่เมืองอนังดงำมแห่งน้ี โบสถ์
แห่งน้ีมีควำมสูงตระหง่ำน งดงำมน าท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไป
ตำมเส้นทำงเก่ำใหท้่ำนไดช้มบรรยำกำศตวัเมืองตึกรำบำ้นช่องแบบจอร์เจีย ให้
ท่ำนได้ชมควำมสวยงำมของสุเหร่ำซ่ึงมีกล่ินไอแห่งวฒันธรรมโบรำณแวะ
ถ่ำยรูปกบัสถำนท่ีส ำคญัของเมืองได้แก่ สะพำนสันติภำพ (Peace Bridge), 
โบสถเ์มเตคี (Metekhi), โรงอำบน ้ำ (Sulphur Bath), เดินเล่นยำ่นถนน Shardeni 
แวะถ่ำยรูป หอนำฬิกำ (Theatre Clock), โบสถ ์Anchiskhati  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! รับชมโชว์แบบประเพณพืีน้เมืองจอร์เจีย 

พกัที่ :  Ramada Encore หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5   ซาดาโคล – ดลิจินั – เซวาน – เยเรวาน  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) เมืองชำยแดนเขำ้สู่ประเทศอำร์เมเนีย เมืองหน้ำด่ำนท่ีมีกำรตรวจ

ตรำก่อนเดินทำงเขำ้สู่อำร์เมเนีย ดินแดนแห่งวฒันธรรม น ำ
ท่ำนผ่ำนจุดตรวจ แสดงเอกสำรวี ซ่ำ ท่ีได้มีกำรจัดกำร
มำแลว้จำกทำงบริษทัฯ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองดิลิ
จัน” “Dilijan” เมือง ตำกอำกำศท่ีมีช่ือของอำร์เมเนีย มีอีก
ช่ือวำ่ “Little  Switzerland of  Armenia” ตั้งอยูสู่งจำก 
ระดบัน ้ ำทะเล 1,500 เมตร จึงท ำให้อำกำศหนำวเยน็ ตลอด
ทั้งปี ใหท้่ำนอิสระชมควำมสวยงำมของ ธรรมชำติและชีวติควำมเป็นอยูข่องชำวบำ้น 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซีแวน เมืองริมทะเลสำบซีแวน (Lake Sevan) ซ่ึงเป็นทะเลสำบน ้ ำจืดในประเทศอำร์เมเนีย
และคอเคซัส ทะเลสำบแห่งน้ีมีควำมสวยงำมท่ีแตกต่ำงกนั
ไปแต่ละช่วงฤดูท่ำนจะเห็นผิวทะเลสำบเป็นน ้ ำแข็งในช่วง
ฤดูหนำว จำกนั้ นน า ท่านไปชมอารามซีแวน (Sevan 
Monastery) หรือมีช่ืออีกช่ือว่ำ Sevanavank ซ่ึงตั้งอยู่ด้ำน
แหลมท่ีอยู่ด้ำนตะวนัตกเฉียงเหนือของทะเลสำบซีวำน 
จำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่เยเรวำน 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  Best Western Plus Congress หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6   พคัชูก้า – โรงเหล้าบรันด ี– วหิารการ์นี – วหิารเกกฮาร์ด   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ช่วงเชำ้น ำท่ำนชมวถีิชีวติของชำวเมืองดว้ยกำรเดินเล่นตลำดสด paksuka เป็นตลำดพื้นเมืองท่ีขำยสินคำ้รำคำถูก 

และ อำหำรพื้นเมือง เป็นเหมือนซุปเปอร์มำร์เกตประจ ำ
เมือง จำกนั้น น าท่านชมโรงผลิตเหล้าอารารัตบรันดี โรง
เหล้ำ ท่ีจะให้ท่ำนได้เห็นกรรมวิธีกำรผลิตเหล้ำของ
อำร์เมเนีย ให้ท่ำนไดท้ดลองชิมเหลำ้พื้นเมือง น าท่านชม
อารามการ์นี (Garni Temple) เป็นสถำปัตยกรรมทรงกรีก
โบรำณ สร้ำงโดยกษตัริยทิ์ริดำเทส ท่ี 1 (Tiridates I) เป็น
ควำมเช่ือโบรำณสร้ำงสร้ำงถวำยแด่ท่ำนเทพ Mihr เทพ
แห่งแสงของสรวงสวรรคแ์ละในนิทำนปกรนมัโบรำณของอำร์เมเนียจดัเป็นทวยเทพแห่งควำมสัตยจ์ริง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมวิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิหำรท่ี

สวยงำมแห่งหน่ึงขดินแดนอำร์เมเนีย ด้วยศิลปะแบบอำร์เมเนียนเป็น
วิหำรกลำงเทือกเขำมีส่วนท่ีสร้ำงโดยกำรเจำะเข้ำไปในภูเขำหิน ตัว
อำคำรแห่งน้ีสร้ำงรำวๆ คริสตวรรษท่ี 12-13 ด้วยควำมสวยงำมขอตวั
สถำปัตยกรรมท่ีถูกจดัวำงอยูก่ลำงขุนเขำสีเขียวท ำให้เป็นวิหำรท่ีงดงำม
อีกแห่งของอำร์เมเนีย 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  Best Western Plus Congress หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7  ยุมริ – ชมเมืองยุมริ – เอคมิอดัซิน – ชมเมืองเอคมิอดัซิน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง ยูมริ (Gyumri) เมืองท่ีมีควำใหญ่เป็นอนัดบัสองของอำร์เมเนีย ให้ท่ำนไดผ้ำ่นชมวิวเมือง 
แห่งน้ีน าท่านชมเมืองยุมริ เมืองเก่ำแก่และเคยเป็นเมือง
ส ำคัญของอำร์เมเนีย แวะถ่ำยรูปกับตึกเมืองและ
สถำปัตยกรรมแบบอำร์เมเนีย และศิลปะแต่ละยุคสมยัท่ี
แตกต่ำง น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั อำคำรส ำคญัต่ำงๆของเมือง 
แวะถ่ำยรูปโบสถ์เก่ำ ชมตวัเมือง และ ประวติัศำสตร์ 
ของยมุริ ใหท้่ำนอิสระเดินเล่นถ่ำยรูป 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ท่านออกเดินทางสู่เมือง เอคมิอดัซิน(Echmiadzin)เมืองท่ีมีควำมส ำคญัต่อชนชำวอำร์เมเนียนในอดีต เป็นเมืองท่ี

ผูศ้รัทธำในด้ำนศำสนำมำรวมตวักนัอีกทั้งมีควำมศกัด์ิ
สิทธ์อีกด้วย น าท่านแวะถ่ายรูป วิหารเอคมิอัดซิน 
(Echmiadzin Cathedral) วิหำรแห่งพระแม่เจำ้ โบสถ์นั้น
ถูกสร้ำงรำวๆ ศตวรรษท่ี 4 และได้ช่ือว่ำมีควำมเก่ำแก่
อนัดบัแรกๆของโลก น ำท่ำนเดินเล่นชมสถำนท่ีส ำคญั
ต่ำงๆของเมืองใหท้่ำนแวะถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั จำกนั้นพา
ท่านชม วิหาร ซวาร์นอทต์ (Zvartnots Cathedral) วิหำร
ท่ีถูกสร้ำงรำวๆปี คริสตศกัรำช 641 – 653 ท่ีอยู่ในช่วงจกัรวรรดิไบแซนไทน์ส่งอิธิพล มำยงัรูปแบบศิลปะ
สถำปัตยกรรมซ่ึงหลงเหลือแต่โครงสร้ำง 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :  Best Western Plus Congress หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่8  ป้อมเอเรบูนี – วหิารคอร์วริาฟ – ชมพพิธิ ประวตัศิาตร์ – เดนิถนนเวอนิซซาเจ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น ำท่ำนชม “ป้อมเอเรบูนี” (Erebuni Fortress) มีควำมหมำยว่ำ “The Fortress of Blood” อดีตเป็นสถำนท่ีท่ี

สร้ำงข้ึนเพื่อป้องกนัตวัเมืองจำกจกัรวรรดิโบรำณอูรำตู มีควำมสูงจำกระดบัน ้ ำทะเล 1,017 เมตร ตั้งอยูใ่นเขต
ของกรุงเยเรวำน กำรสร้ำงข้ึนเหนือพื้นของเนินเขำ ซ่ึงเป็นยทุธศำสตร์ท่ีดีส ำหรับป้อมท่ีจะปกป้องอำณำจกัรและ
ศตัรูท่ีมำจำกทำงดำ้นเหนือ ให้ท่ำนไดเ้ก็บภำพควำมประดบัใจ
จำกวิวของภูเขำอำรำรัทท่ีอยู่ในประเทศตุรกีและเป็นต ำนำนท่ี
จอดของเรือโนอำห์ น ำท่ำนเขำ้ชมพิพิธภณัฑ์ท่ีมีส่ิงของโบรำณ
ถูกสะสมมำกมำยกว่ำ 16,000 ช้ิน น าท่านชมวิหารคอฟ วิราฟ 
(Khor Virap Monastery)เป็นวิหำรท่ีมีช่ือเสียงสร้ำงข้ึนเป็น
อนุสรณ์สถำนส ำหรับกำรเข้ำรวมพิธีจำรึกแสวงบุญให้กับ
นกับุญผูมี้ช่ือเสียง นำมว่ำ กรีกอร์ ลูซำสอริช (Grigor Lusavorich) ท่ำนจะเห็นวิวภูเขำอำรำรัต ภูเขำท่ีเล่ืองช่ือ
ของอำร์เมเนีย เป็นทศันียภำพท่ีสวยงำม ท่ำนจะเห็นควำมงำมของวหิำรแห่งน้ีผำ่นววิ 



 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมพิพธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อาร์เมเนีย (History Museum of Armenia) ให้ท่ำนไดเ้รียนรู้ประวติัศำสตร์ 

กำรก่อสร้ำงอำร์เมเนีย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ให้
ท่ำนทรำบถึงประวติัควำมเป็นมำของอำร์เมเนีย และ 
เหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำงๆ จำกนั้ นน ำท่ำน เ ดิน เ ล่น 
ถ่ายรูป The cascade complex เป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเยเรวำนซ่ึงเป็นขั้นบนัไดลดหลัน่กนัลงมำ มี
กำรปล่อยน ้ ำไหลลงมำสวยงำมรำวกบัสรวงสวรรค ์
จำกนั้นเดินเล่นชมถนนคนเดิน เวอนิสซำเจ ถนน
ยำ่ยชอปป้ิงของพื้นเมืองใหท้่ำนอิสระเดินเล่นซ้ือของตำมอธัยำศยั 

ค ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารฃจำกนั้นไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน ให้ท่ำนไดพ้กัรอเวลำ
เช็คอินก่อนกำรเดินทำง 

วนัที่9  สนามบิน – โดฮา – กรุงเทพ 
02.45 ออกเดินทางสู่ โดฮา การ์ต้า โดยสายการบินการ์ต้า เทีย่วบินที ่QR286 
04.45 ถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า ให้ท่านได้พกัแวะเปลีย่นเคร่ือง  
08.35 ออกเดินทางจากสนามบิน โดฮา ประเทศ การ์ต้า โดยสายการบิน การ์ต้า เทีย่วบินที ่QR838 
19.20 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จบการเดินทางพร้อมความประทบัใจ 
หมำยเหตุ... โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำช้ำอนัเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์

ในต่ำงประเทศท่ีทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพ่ือควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ หัวหน้ำทวัร์ผูน้  ำทวัร์ มีอ  ำนำจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั 

 
อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ม.ค.-ก.พ. 63 59,900 59,900 59,900 13,900 

มี.ค. 63 65,900 65,900 65,900 17,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
    
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 



 

                 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ทบิลิซี // เยเรวำน-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 

 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  

 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำและ

รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ย

เมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  

 ค่ำท ำวซ่ีำของประเทศอำร์เมเนีย 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  

 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  

 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำในโรงแรม

ท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 



 

 ค่าทปิพนักงานขับรถให้บริการท่านตลอดการเดงิทาง 2 USD ต่อวนัต่อท่าน 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่านตลอดการเดนิทาง 2 USD ต่อวนัต่อท่าน 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และ
ค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ 
หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุ
งำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศ
ไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอ
ถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำ
ดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะ
ยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของ
ท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตัว๋

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 
120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำร
เดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำร
ช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่
เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออก
จดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้

ช่ือแต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำ

สะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ื่นวซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 
3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะถูกปฏิเสธวี
ซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  



 

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น กำร
ปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
คืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


