รห ัสโปรแกรม : 17003 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

Ultimate View of the Caucasus Mountains
จอร์เจีย - อาร์เมเนีย 8 DAYS 5 NIGHTS
เดินทาง ธันวาคม 2562 – พฤษภาคม 63
ทบิลซิ ี | คาซเบกี ้ | อัพลิสต์ชเิ คห์ | เยเรวาน | เซวาน | วิหารเกกฮาร์ด | วิหารคอร์วิราพ|
พักบนสกีรสี อร์ทหรือพักบนคาซเบกี ้ | บินสายการบิน Full service ระดับ 5 ดาว
ราคาแนะนาเพียง
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. โดฮา – ทบิลซิ ิ – คาซเบกี ้ – นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี ้ – พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
วันที่ 3. คาซเบกี ้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี - กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์
วันที่ 4. มิสเคต้า – วิหารจวารี – อนุสาวรรียป์ ระวัติศาสตร์จอร์เจีย – ทบิลซิ ี -เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบนา้ โบราณ – วิหารซีโอนี – วิหาร
สเวติสโคเวลี
วันที่ 5. ทบิลซิ ี – โบสถ์เมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักห์พาท - เยเรวาน
วันที่ 6. วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – นั่งรถ 4 WD ชมหน้าผา Symphony of Stone - วิหารคอร์วริ าพ - เยเรวาน
วันที่ 7. เซวาน – อารามเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - Republic Square – สนามบิน
วันที่ 8. เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

23.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินการ์ตา้ แอร์เวย์
โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2

โดฮา – ทบิลิซี – คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ – พัก
โรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส

01.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837
*** คณะออกเดินทางตัง้ แต่วันที่ 04 เม.ย. 63 เป็ นต้นไปออกเดินทางเวลา 02.10 น. และเดินทางถึงเวลา 05.30 น.***

05.25 น.

เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า รอเปลีย่ นเครือ่ งเพื่อเดินทางต่อ

07.15 น.

นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 355

11.30 น.

เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนนั้ เป็ นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ที่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝั่งแม่น้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซี
มีเนือ้ ที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนีถ้ กู สร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang
Gorgasali) กษัตริยจ์ อร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้ เมืองนีข้ ึน้ ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลซิ ีเป็ นศูนย์กลางการทา
อุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนีอ้ ยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม
และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตงั้
ที่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียโุ รป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปั จจุบนั เรียกว่า เมืองสเตปั นสมินดา(Stepansminda) ชื่อนี ้
เพิ่งเปลีย่ นเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาหรับจาศีล
ภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็ นเมืองเล็กๆตัง้ อยู่ริมฝั่ งแม่นา้ เทอร์กี ้ ถือเป็ น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สาคัญของประเทศจอร์เจีย มีภมู ิทศั น์ที่สวยงามโดยรอบ
รวมทัง้ เป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ ีกด้วย จากนัน้ นาท่านขึน้ รถ 4WD (รถขับเคลือ่ น 4 ล้อ) เพื่อเข้าสูใ่ จกลางหุบเขา
คอเคซัส(Caucasus) นาท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา
ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเค
ซัส ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์สาคัญหนึง่ ของประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยูบ่ นเทือกเขาคาซเบกี ้ ที่ระดับความสูงจากนา้ ทะเล 2,170 เมตร
(***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ***) จากนัน้ นาท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทางหลวงที่สาคัญของจอร์เจียที่
มีชื่อว่า Georgian Military Highway หรือเส้นทางสาหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนีเ้ ป็ นถนนสายสาคัญที่สดุ ที่ถกู สร้าง
ขึน้ ในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวีย ต เพื่อใช้เป็ นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจาก
รัสเซียมายังที่ภมู ิภาคนี ้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี เ้ ป็ นเส้นทางที่จะนาท่านขึน้ สู่เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain)
เป็ นเทือกเขาที่ตงั้ อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัส
น้อย ที่มีความยาวประมาณ 1,100 กม. ที่เป็ นเส้นกัน้ ระหว่างพรมแดนรัสเซียกับจอร์เจีย

กลางวัน
บ่าย
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 3

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั SNO KAZBEGI หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่ง
ตั้งอยูใ่ นเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) มีโรงแรมที่ดี และ เพียงพอรับได้ทั้งคณะ อยูเ่ พียง 2 โรงแรมเท่านั้น ใน
กรณีที่โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางขึน้ ไปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ขอย้าย
ไปพักที่เมือง Gudauri แทน ***

คาซเบกี้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – ป้ อมอันนานูรี - กอรี –
พิพธิ ภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชเิ คห์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมอนุ สรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อนึงคือ Russia–Georgia Friendship
Monument เป็ นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึน้ มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อนั ดีของประเทศ
จอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทัง้ หมดทามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศ
จอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อย่างสวยงาม ให้ทา่ นได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทัศน์อนั สวยงาม นาท่านชมป้ อมอัน
นานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีกาแพงล้อมรอบตัง้ อยู่ริมแม่นา้ อรักวี ถูกสร้างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่1617 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลังที่ตงั้ อยู่ภายในกาแพง ซึ่งเป็ นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน้ ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยม
ใหญ่ที่ตงั้ ตระหง่าน ทาให้เห็นทัศนียภ์ าพทิวทัศน์อนั สวยงามด้านล่างจากมุมสูงของป้อมปราการนี ้ รวมถึงอ่างเก็บนา้ ชิน
วารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็ นสถานที่สาคัญสาหรับนานา้ ที่เก็บไว้สง่ ต่อไปยังเมืองหลวงและใช้ผลิต
ไฟฟ้า ซึง่ ทาให้ชาวเมืองทบิลซิ ีมีนา้ ไว้ดื่มไว้ นาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกูดาอูรี ซึง่ เป็ นเมืองสาหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง
ตัง้ อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจากระดับนา้ ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ ป็ น
แหล่งที่พกั ผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึง่ จะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ระหว่างทางให้ท่านได้ชม
ทิวทัศน์อนั สวยงาม
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 4

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนีเ้ ป็ นเมืองบ้านเกิดของ
โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็ นผูป้ กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และ
มีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหีย้ มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้ นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of
Stalin) ซึง่ เป็ นสถานที่รวบรวมเรือ่ งราว และสิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ของสตาลิน เอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย
ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตัง้ แต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง
เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึง่ เป็ นเมืองถา้ เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ ถิ่นฐานในดินแดนแถบนีก้ นั มานานแล้วกว่า
3000 ปี ก่อน ในอดีตเป็ นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียไปยังทะเลดาและต่อไปถึงทางตะวันตก ปั จจุบนั สถานที่แห่ง
นีแ้ บ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่ว นเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ่ง ส่วนกลางจะเป็ นบริเ วณที่ใหม่ที่สุด ประกอบไปด้ว ย
สถาปั ตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็ นที่อยู่อาศัย ถา้ ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีหอ้ ง
ต่างๆ ซึง่ คาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ท่านอิสระชมหมู่บา้ นที่สร้างขึน้ จาก
ถา้ นีต้ ามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทบิลซิ ี

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN CITY TBILISI หรือเทียบเท่า

มิสเคต้า – วิหารจวารี – อนุสาวรรียป์ ระวัติศาสตร์จอร์เจีย – ทบิลิซี เมืองเก่า – ป้ อมนาริกาลา – โรงอาบนา้ โบราณ – วิหารซีโอนี – วิหาร
สเวติสโคเวลี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจี ยสมัยอาณาจักรไอบีเรีย
(Kingdom of Iberia) ซึง่ เป็ นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาลตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือห่างจาก
กรุ งทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถ้ ือได้ว่าเป็ นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รบั
การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 นาท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึน้ เมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนีเ้ ป็ นอย่าง
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กลางวัน
บ่าย

6

มาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นตี ้ งั้ อยู่บนภูเขาที่มีแม่นา้ สองสายมาบรรจบกันคือแม่นา้ มิควารี (Mtkvari
river) และแม่นา้ อรักวี (Aragvi river) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่อนุ สาวรรียป์ ระวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of
Georgia) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแท่งหินสีดาขนาดใหญ่ แกะสลักเป็ นรูปต่างๆที่สอื่ ถึงเรือ่ งราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้าง
ขึน้ โดย ซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่ง
เรือ่ งราวออกเป็ น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภัรข์ องศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชน
ชัน้ สูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ ยวกับเหตุการณ์สาคัญต่างๆของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จาก
สถานที่แห่งนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) นาท่านขึน้ กระเช้าชมป้ อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็ นป้อม
ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่บนเนินเขา สร้างขึน้ ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผูป้ กครองมาหลายยุคหลายสมัยที่
ต่างผลัดกันเข้ามารุ กรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้ ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ ชื่อให้ใหม่วา่ Narin Qala แปลว่าป้ อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์
ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็ นป้อมแห่งหนึง่ บนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สดุ จากนัน้ นาท่านชมโรงอาบน้า
โบราณ หรือ อะบานู อุบานิ) (Abanotubani) เป็ นสถานที่สาหรับแช่นา้ พุรอ้ นที่มีแร่ถามะถัน ตามตานานเล่าขานว่าใน
สมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กซั ลีน่ กเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จึงทาให้คน้ พบบ่อนา้ พุรอ้ นแห่งนีข้ นึ ้
ลักษณะคล้ายโรงอาบนา้ เหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปนผสมรวมกั
ุ่
บการอาบนา้ แบบตุรกี นาท่านชมหมู่โรงอาบน้า
ที่มีการสร้างและให้บริการตัง้ แต่ยคุ กลางจนถึงปั จจุบนั ที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย จากนัน้ นาท่านไปชมวิหารซี
โอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที่ถกู สร้างขึน้ ในเมืองนี ้ ชื่อของโบสถ์ได้นามาจาก
ดินแดนอันศักดิส์ ทิ ธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรู ซาเล็มสถานที่แห่งนีก้ ็ได้มี่ชื่อเป็ น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสร้าง
ขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถกู ทาลายลงโดยผูท้ ี่บกุ รุ กแต่ก็ได้มีการสร้างขึน้ ใหม่หลายครัง้ ด้วยกัน จนกระทั่ง
เป็ นโบสถ์ที่ได้เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั นีแ้ ละได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19
จากนัน้ นาท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar
Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนีถ้ ือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สดุ ของจอร์เจีย สร้างขึน้ โดย
สถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางที่ทาให้ชาวจอร์เจีย
เปลีย่ นความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337
และถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
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ค่า
ที่พัก

วันที่ 5

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN CITY TBILISI หรือเทียบเท่า

ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักห์พาท
- เยเรวาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่า นชมทัศ นี ย ภาพบรรยากาศของเมื อ งทบิ ลิ ซี (Tbilisi) เมื อ งหลวงของประเทศจอร์เ จี ย ที่ มี ค วามส าคัญ ของ
ประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลซิ ี เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุ ของ
จอร์เจีย ตัง้ อยู่ริมฝั่ งแม่น้าคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนือ้ ที่
ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถ้ กู สร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์ อร์เจียแห่งไอบีเรีย ได้
ก่อตัง้ เมืองนีข้ นึ ้ ในคริสตศวรรษที่ 4 เมืองทบิลซี ี เป็ นศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเค
ซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนีอ้ ยู่ในส่วนของเส้นทางสายไหม และปั จจุบนั ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่ง
และการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตงั้ ที่เป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป นาท่านชม โบสถ์
เมเคตี (Metekhi Church) เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตัง้ อยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบือ้ งล่างเป็ น
แม่นา้ มิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็ นป้อมปราการ และที่พานักของกษัตริย ์ ในบริเวณเดียวกัน จากนัน้ นาท่านออกเดินทางไป
ยังเมืองซาดาโคล(Sadakhlo) ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็ นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับอาร์เมเนีย นาท่าน
ผ่านด่านเมืองซาดาโคลและเดินทางข้ามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ที่เป็ นเมืองชายแดนของ
อาร์เมเนียซึง่ อยูต่ ิดกับจอร์เจีย (ทุกท่านจะต้องลงรถ เพื่อมาผ่านด่านตรวจเอกสารขาออกจากจอร์เจีย จากนั้นต้องมาผ่าน
ด่านการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองของอาร์เมเนีย)

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองฮักห์พาท (Haghpat) เป็ นเมืองในหมูบ่ า้ นของจังหวัดลอรี่ ที่อยูท่ างด้านเหนือของอาร์เมเนีย
ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขนึ ้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996 ชมอารามฮักห์พาท (Haghpat Monastery) เป็ น
อารามอาร์เมเนียยุคกลาง หรืออารามไบแซนไทน์ ที่มีความซับซ้อนทางศาสนา สร้างขึน้ โดยนักบุญนิชาน ในศตวรรษที่ 10
ซึง่ เป็ นตัวแทนของสถาปั ตยกรรมทางศาสนาในยุครุง่ เรืองสูงสุด และมีรูปแบบอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสู่กรุ งเยเรวาน หรือเรียกว่า เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศตัง้ อยู่ริม
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 6
เช้า

แม่น้าฮรัซดัน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็ นศูนย์กลางการบริหาร วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ ที่ตงั้ อยู่
ในจุดบรรจบของเอเชียและยุโรป ตึกรามบ้านช่องในเยเรวานมีรูปแบบคล้ายคลึงไปทางโซเวียตรัสเซียเป็ นส่วนใหญ่ คือจะ
สร้างเป็ นทรงสีเ่ หลีย่ มบล็อกๆทึบๆ เนื่องจากเป็ นหนึง่ ในสหภาพโซเวียตมาก่อน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS หรือเทียบเท่า

วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – นั่งรถ 4 WD ชมหน้าผา Symphony of
Stone - วิหารคอร์วริ าพ - เยเรวาน

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) เป็ นวิหารที่สร้างอยูก่ ลางเทือกเขา ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1213 วิหารนีม้ ีสว่ นที่สร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขา โดยส่วนของห้องโถงของตัวโบสถ์มีการตัดหินสร้างเป็ นโดมแกะสลัก
สวยงาม ซึ่งเป็ นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย และได้ขนึ ้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก Unesco World heritage site
เมื่อปี ค.ศ. 2000 จากนัน้ นาท่านไปเที่ยวชม หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หน้าผาที่สงู ชัน มีแม่นา้
อาซัดไหลผ่านทาให้เกิดบรรยากาศที่สวยงดงาม จากนัน้ นาท่านชมวิหารการ์นี (Garni Temple) เป็ นวิหารแบบกรีก แต่
ลวดลายอาคารเป็ นศิลปะแบบอาร์เมเนีย มีอายุกว่า 1,700 ปี บริเวณนีเ้ คยเป็ นพระราชวังฤดูรอ้ นของกษัตริยอ์ าร์เมเนีย
วิหารนีเ้ คยถูกทาลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 แต่ได้รบั การบูรณะซ่อมแซมประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต
เมื่อปี ค.ศ.1974 จึงทาให้สมบูรณ์อย่างที่เห็น นาท่านขึน้ รถขับเคลื่อน 4 WD ชมหน้าผา Symphony of Stone ซึ่งเป็ น
หน้าผาหิบะซอลต์ที่ถกู กัดกร่อนจากทางนา้ และกระแสลมในช่องเขา จนกลายเป็ นหินทรงแปดเหลี่ยมเรียงตัวกันเหมือน
ปล่องออร์แกน งดงามประหลาดตา ให้ทา่ นได้อิสระถ่ายรูปกับสิง่ มหัศจรรย์ตามธรรมชาติแห่งนีต้ ามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคอร์วิราพ (Khor Virap) ที่ตงั้ อยู่ทางด้านใต้ของกรุ งเยเรวาน เป็ นเมืองที่มีความสาคัญ
และมีชื่อเสียงของชาวอาร์เมเนีย ผูท้ ี่อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกที่จะต้องเดินทางมาทาพิธีจาริกแสวงบุญที่แห่งนี ้
เพราะตามหลักฐานทา งประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกเหตุการณ์ในยุคโบราณว่า กษัตริยิทิริเดท ของพากันอาร์เมเนียนได้
จับนักบุญเกกอรี่ ขังคุกไว้ในถา้ ผูซ้ งึ่ ได้ทาการเผยแผ่และให้ความกระจ่างในเรือ่ งของศาสนา และยังเป็ นพระสังฆราชองค์
แรกของชาวอาร์เมเนีย และต่อมาสถานที่แห่งนีเ้ ป็ นที่รูจ้ กั กันก็ คือ คอร์วิราพ นาท่านไปชมวิหารคอร์วิราพ (Khor Virap
Monastery) เป็ นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สดุ แห่งหนึง่ ในอาร์เมเนีย เคยเป็ นสถานที่จองจานักบุญเกรกอรีนาน
ถึง 13 ปี ในคุกใต้ดินที่แทบจะมืดมิด วิหารคอร์วิราพจึงกลายเป็ นสถานที่แสวงบุญสาหรับคริสต์ศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ
จากวิหารนีท้ า่ นจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สูง 5,137 เมตร ในเขตตุรกีได้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS หรือเทียบเท่า
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วันที่ 7
เช้า

เซวาน – อารามเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด Republic Square – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางไปยังเมืองเซวาน (Sevan) ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึง่ เป็ นทะเลสาบ
นา้ จืดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนีเ้ ป็ นหนึ่งในทะเลสาบนา้ จืดที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ทะเลสาบเซวาน
ล้อมรอบไปด้วยแม่นา้ หลายสาย เช่น แม่นา้ แม่นา้ ฮราซดาน และแม่นา้ มาสริค ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมือง
และทะเลสาบเซวานที่เต็มไปด้วยสถานที่พกั ผ่อนรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวตัวเมืองนีต้ งั้ อยู่สงู กว่าระดับนา้ ทะเลประมาณ
1900 เมตร และตัง้ อยู่ห่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนีถ้ กู สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1842 ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นพัก
อาศัยของชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าเยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงได้ถกู เปลี่ยนชื่อเป็ น เซวาน นาท่านไปชม
อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ (Sevanavank) ซึง่ คาว่า แว๊งค์ เป็ นภาษาอาร์เมเนีย
มีความหมายว่า โบสถ์วิหาร สถานที่แห่งนีต้ งั้ อยูบ่ ริเวณแหลมที่อยูท่ างด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่ งทะเบสาบเซวานถูก
สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.874 โดย เจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสูก้ ับพวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแห่งนี ้ นาท่าน
ล่องเรือทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบนา้ จืดที่มีความใหญ่ มีแม่นา้ ที่เกิดจากภูเขาได้
ไหลลงมาทัง้ หมดมี 28 สาย (การล่องเรือนั้นขึน้ อยูก่ ับสภาพอากาศเอือ้ อานวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วัน
ดังกล่าว ในกรณีที่มีไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ คืนเงิน 2.5 USD ต่อท่าน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กลางวัน
จากนัน้ นาท่านเที่ยวชมเมืองเยเรวาน นาท่านชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากด้านนอก ซึง่ เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีใ่ หญ่
ที่สดุ ของเยเรวาน มีลกั ษณะเป็ นแบบขัน้ บันไดลดหลั่นกันลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยนา้ ลงมา
เพื่อให้เป็ นนา้ ตกลงเป็ นสายจากใจกลางที่อยูด่ า้ นบน ซึง่ สถาปัตยกรรมสิง่ ก่อสร้างนีถ้ กู สร้างให้เป็ นอนุสาวรียแ์ ห่งชัยชนะ
ของโซเวียตรัสเซีย จากนัน้ นาท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติอาร์เมเนีย ซึง่ เป็ นโรงละครไว้สาหรับแสดงโอเปร่าและบัลเล่ต ์
ได้รบั การตัง้ ชื่อตาม Alexander Spendiaryan ในเยเรวานเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1933 โดย
มีการแสดงโอเปร่า Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปร่าได้รบั การออกแบบโดยสถาปนิกชาวอาร์เมเนีย
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังจตุรสั กลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็ นจตุรสั กลางเมืองเยเรวาน บริเวณตรง
กลางจะมีสระนา้ พุขนาดใหญ่ และบริเวณรอบๆมีรา้ นค้าต่างๆมากมาย ให้ทา่ นได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน

วันที่ 8

เยเรวาน - โดฮา – กรุ งเทพ

02.45 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 286
*** คณะออกเดินทางตัง้ แต่วันที่ 28 มี.ค. 63 เป็ นต้นไปออกเดินทางเวลา 03.00 น. และเดินทางถึงเวลา 04.55 น.***

04.40 น.

เดินทางถึงกรุงโดฮา รอเปลีย่ นเครือ่ ง

07.15 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832
*** คณะออกเดินทางวันที่ 14-21 ม.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 08.35 น. และเดินทางถึงเวลา 18.55 น. เที่ยวบินที่ QR 838***
*** คณะออกเดินทางตัง้ แต่วันที่ 28 มี.ค. 63 เป็ นต้นไปออกเดินทางเวลา 08.30 น. และเดินทางถึงเวลา 19.00 น.***

17.45 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
Ultimate View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS

จอร์เจีย อาร์เมเนีย โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

วันที่ 14 – 21 ม.ค. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

22,050

5,900.-

วันที่ 21 – 28 ม.ค. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

22,050

5,900.-

วันที่ 01 – 08 ก.พ. 63

51,900.-

51,900.-

51,900.-

24,050

5,900.-
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วันที่ 08 – 15 ก.พ. 63

52,900.-

52,900.-

52,900.-

25,050

5,900.-

วันที่ 22 – 29 ก.พ. 63

52,900.-

52,900.-

52,900.-

25,050

5,900.-

วันที่ 29 ก.พ. – 07 มี.ค. 63

52,900.-

52,900.-

52,900.-

25,050

5,900.-

วันที่ 07 – 14 มี.ค. 63

52,900.-

52,900.-

52,900.-

25,050

5,900.-

วันที่ 14 – 21 มี.ค. 63

52,900.-

52,900.-

52,900.-

25,050

5,900.-

วันที่ 21 – 28 มี.ค. 63

52,900.-

52,900.-

52,900.-

25,050

5,900.-

วันที่ 28 มี.ค. – 04 เม.ย. 63

52,900.-

52,900.-

52,900.-

25,050

5,900.-

วันที่ 04 – 11 เม.ย. 63

59,900.-

59,900.-

59,900.-

28,550

6,900.-

วันที่ 08 – 15 เม.ย. 63

59,900.-

59,900.-

59,900.-

28,550

6,900.-

วันที่ 18 – 25 เม.ย. 63

54,900.-

54,900.-

54,900.-

27,050

6,900.-

วันที่ 25 เม.ย. – 02 พ.ค. 63

54,900.-

54,900.-

54,900.-

27,050

6,900.-

วันที่ 02 – 09 พ.ค. 63

53,900.-

53,900.-

53,900.-

26,050

6,900.-

วันที่ 09 – 16 พ.ค. 63

53,900.-

53,900.-

53,900.-

26,050

6,900.-

วันที่ 16 – 23 พ.ค. 63

53,900.-

53,900.-

53,900.-

26,050

6,900.-

วันที่ 23 – 30 พ.ค. 63

53,900.-

53,900.-

53,900.-

26,050

6,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
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ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
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5.
6.
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การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
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8.
9.

เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าธรรมเนียมวีซา่ อาร์เมเนีย

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (36 USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 USD)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริ
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.
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การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีทา่ นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
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5.

ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็ บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่ง ต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อไปแต่ทั้ง นีท้ ่า นจะต้องเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีทมี่ ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัด รัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ (อาร์มเี นีย)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 7 ว ันทาการ
่ ท่านไม่ตอ
่
การยืน
่ วีซา
้ งมาแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา

ั
ี น ังสอ
ื เดินทางทีช
่ า่ ยจากมือถือ) และว ันหมดอายุ
1. สาเนาสห
่ ดเจน
(ไม่ใชถ
ื เดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน น ับจากว ันเดินทางกล ับถึง
หน ังสอ
ประเทศไทย
ี าวเท่านน
้ หล ังสข
2. รูปถ่าย รูปส ี ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 รูปพืน
ั้ (ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน)
ื่ ของบิดา-มารดาของผูท
ื่ คูส
- กรุณากรอกชอ
้ เี่ ดินทาง และชอ
่ มรส
(กรณีผห
ู ้ ญิงทีแ
่ ต่งงานแล้ว)
3. กรณีผเู ้ ดินทางอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบร
ู ณ์
3.1. หากเด็ก ไม่ได้เดินทาง ก ับบิดาและมารดา (ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัด
หนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ น
อะไรกันกับเด็ก) จากอาเภอต ้นสังกัด (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร ้อมหน ้าพาสปอร์ตของ
บิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จา่ ย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
3.2. หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดย
มารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนา
บัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
3.3. หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
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่ ทีไ่ ด้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบือ
้ งต้นทีท
รายละเอียดเอกสารการยืน
่ ขอวีซา
่ าง
้ จากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซงึ่ อาจมีการ
บริษ ัทฯ ได้จ ัดทาขึน
เปลีย
่ นแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบ ัติของลูกค้าในแต่ละราย

****หมายเหตุ : ทาง สถานทูต Armenia อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิม่ เติม
้ อยูก
จากทีไ่ ด้แจ้งไว้ ขึน
่ ับ การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละ
ท่าน การอนุม ัติวซ
ี า่ เป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้อง
ิ้ ท งั้ นีบ
้ ริษ ท
ใดๆท งั้ ส น
ั เป็ นเพีย งต วั กลางและคอยบริก ารอ านวยความสะดวก
ให้แ ก่ผูเ้ ดิน ทางเท่า น น
ั้ อ ต
ั ราค่า ธรรมเนีย มวีซ ่า ทางสถานทูต เป็ นผู เ้ รีย กเก็ บ
หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุม ัติวซ
ี า่ ทางสถานทูตไม่คน
ื อ ัตราค่าธรรมเนียมใน
ิ ไ์ ม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซา่ ****
การยืน
่ วีซา่ และมีสทธิ

่ ประเทศอาร์เมเนีย
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา

(กรุณากรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วนตามความเป็ นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณา
วีซา่ ของท่าน)
ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง
ชอ
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………
2. นามสกุลตอนเกิด
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………….
ื่ ตัว
3. ชอ
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.)
เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด……………………………………………………………………………………………………
6. ประเทศทีเ่ กิด…………………………………………………………………………………………………
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ั ชาติปัจจุบน
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจาก
7. สญ
ั ...............................สญ
ปั จจุบน
ั …………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ
จดทะเบียน)

หญิง
โสด

หย่า

แต่งงาน

แต่งงาน (ไม่

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ทีอ
่ ยู่ / อีเมล์ของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ั ท์..................................................................
หมายเลขโทรศพ
ี ปั จจุบน
11. อาชพ
ั
.......................................................................................................
ื่ บริษัท ทีอ
ั ท์ / สาหรับนักเรียน/นักศก
ึ ษา กรุณากรอก
12. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศพ
ื่ ทีอ
ึ ษา
ชอ
่ ยูข
่ องสถาบันศก
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
************************************************
่ เป็นดุลพินจ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัท
ิ้
ไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น

้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอย
ทงนี
ั้ บ

บริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้
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