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เที่ยวอาร์เมเนีย-จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน 

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  
เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี-เซวาน-ฮักห์พาร์ท-ซาดาโคล-ทบิลิซ-ีมิสทเคต้า-อุพลิสชิเค่-อนานูริ-คาซเบกี 

ดื่มด่่าแสงสีกรุงทบิลิซี่ลิม้ลองอาหาร Georgian Cuisine ชิมไวน์เลิศรส 
นั่งรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 

ชมวิวเทือกเขาคอเคซัสที่สวยไม่แพ้เทือกเขาแอลป์ในยุโรป  
เที่ยวกรุงเยเรวาน - Yerevan Cascade - ทะเลสาบเซวาน - ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด  

เที่ยวชมวิหารการ์นี – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง 
 รับประทานอาหารพร้อมชมวิว Funicular Restaurant 

อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน, อาหารไทยและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ 
โดยสายการบิน  Emirates Airlines (EK)  

Amazing Caucasus   



 
บริษัทฯ ขอน ำท่ำนเดินทำงเท่ียวประเทศอำร์เมเนีย ประเทศท่ีไม่มีทำงออกสู่ทะเลทำงใต้ของเทือกเขำคอเค

ซัส เขำท่ีกั้นพรมแดนระหว่ำงยุโรปและเอเชีย มีอำณำเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย อำเซอร์ไบจำน อิหร่ำน มีมรดก
ทำงวัฒนธรรมที่เก่ำแก่ เป็นรัฐแรกในโลกท่ีได้รับเอำคริสต์ศำสนำมำเป็นศำสนำอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อ ค.ศ.301 จึง
มีโบรำณสถำนจ ำนวนมำกกระจำยอยู่ท่ัวประเทศและท่องเท่ียวประเทศจอร์เจีย ท่ีมีอำณำเขตทำงเหนือติดกับ
รัสเซียและทำงตะวันตกติดกับทะเลด ำและตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดชื่อกรุงทบิลิซิ ตั้งอยู่ในหุบเขำซึ่งถูก
แบ่งโดยแม่น้ ำมิตควำรี โดยมีควำมน่ำสนใจอยู่ท่ีแหล่งน้ ำแร่และแหล่งโบรำณคดีมำกกว่ำ 12 ,000 แห่งท่ัวประเทศ 
ซึ่งในจ ำนวนนี้ มี   แห่งด้วยกันที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก 
เยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอำร์เมเนีย ประเทศท่ีไม่มีทำงออกสู่ทะเลทำงใต้ของเทือกเขำคอเคซัส เขำท่ี

กั้นพรมแดนระหว่ำงยุโรปและเอเชีย มีอำณำเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย อำเซอร์ไบจำน อิหร่ำน มี
มรดกทำงวัฒนธรรมท่ีเก่ำแก่ เป็นรัฐแรกในโลกท่ีได้รับเอำคริสต์ศำสนำมำเป็นศำสนำอย่ำงเป็น
ทำงกำร เมื่อ ค.ศ.301 จึงมีโบรำณสถำนจ ำนวนมำกกระจำยอยู่ท่ัวประเทศ 

เกกฮาร์ด สถำนท่ีตั้งของวิหำรเกกฮำร์ด ซึ่งเป็นหนึ่งในควำมสวยงำมท่ีสุดแห่งหนึ่งของอำร์เมเนีย เพรำะเป็น
วิหำรท่ีสร้ำงอยู่ท่ำมกลำงเทือกเขำ สร้ำงในสมัยศตวรรษท่ี12-13 โดยกำรสลักผำหินลึกเข้ำไปจน
กลำยเป็นวิหำรในโพรงถ้ ำอันยิ่งใหญ่อลังกำร 

ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ท่ีมีควำมส ำคัญของประวัติศำสตร์มำกมำย และมีโครงสร้ำง
สถำปัตยกรรมที่สวยงำมและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำคูรำหรือเรียกว่ำแม่น้ ำ
มิตควำรี 

คาซเบกี คำซเบกีชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมำเป็นเมืองสเตพำนท์สมินด้ำ ตั้งอยู่บนควำมสูงจำก
ระดับน้ ำทะเลประมำณ 1,7 0 เมตร และมีอำกำศเย็นสบำยตลอดท้ังปี โดยในฤดูหนำวจะหนำว
จัดถึง -5องศำเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจำกนี้ยังเป็นสถำนท่ีตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity 
Church อันโด่งดัง 

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลำงทำงศำสนำของประเทศจอร์เจีย เมืองท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของจอร์เจียอำยุกว่ำ 3,000 ปี 
อุพลิสชิเค่  เมืองถ้ ำเก่ำแก่ของจอร์เจีย ท่ีมีหลักฐำนกำรตั้งถิ่นฐำนในดินแดนแถบนี้กันมำนำนแล้วตั้งแต่ช่วง500 

ปีก่อนคริสตกำล จนถึง ค.ศ.500 
 
ก าหนดการเดินทาง   18 - 26 ธ.ค. 2564 / 25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2565 / 29 ธ.ค. - 06 ม.ค. 2565 
 22 - 30 ม.ค. / 29 ม.ค. - 06 ก.พ. / 01 - 09 ก.พ. / 15 - 23 ก.พ. 2565 
 19 - 27 มี.ค. / 26 มี.ค. - 03 เม.ย. 2565 

 
 
 



 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
22.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates 

Airlines เคาน์เตอร์ T เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ่านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 
(กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) 
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทาง

แต่ละก่าหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนท่าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น
รายการซีรี่และได้มีการด่าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

(หมายเหตุ : เดินทางวันที่  22 -30 ม.ค./  29ม.ค.-06 ก.พ./ 01-09 ก.พ.2565 ไฟล์บิน
เปลี่ยนเป็น EK373 เวลา 20.35-00.50+1 **นัดหมายที่สนามบินเป็นเวลา 17.30 น.) 
 

วันที่สอง กรุงเทพฯ - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - กรุงเยเรวาน (อาร์เมเนีย) - วิหารเอคมิอัดซิน -
วิหารซวาร์ทนอทส์ - Republic Square 

 
01.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK-385 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ดูไบเวลา

ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) 
07.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ 

EK-2206 
10.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วรถโค้ชรอรับท่านท่ีสนามบิน จากนั้นเดินทางเข้าสู่ย่านใจ
กลางกรุงเยเรวาน Yerevan เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนียประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลทาง
ใต้ของเทือกเขาคอเคซัส เขาท่ีกั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมกรุงเยเรวาน ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของเมืองนี้ย้อนไปถึง

ในช่วงศตวรรษท่ี 8 ก่อนคริสตกาล เยเรวานตั้งอยู่ท่ีหุบเขาอารารัตท่ีสามารถมองเห็นภูเขาอารารัต
ท่ีมีความสูงถึงประมาณ 5,000 เมตร ท่ีตั้งตระหง่านอยู่ในเขตประเทศตุรกีแต่ก็สามารถมองเห็นได้
จากเมืองหลวงแห่งนี้  

น่าท่านชม วิหารเอคมิอัดซิน Etchmiadzin Cathedral ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของกรุงเยเรวาน ใน
อดีตเป็นเมืองท่ีส าคัญของชาวอาร์เมเนียนท่ีมีความศรัทธาในเร่ืองทางด้านการศาสนาและยังนับได้

tel:0150-0500


ว่าเป็นเมืองท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นโดยนักบุญเกรกอรี่ ในปีค.ศ.303 เมืองนี้มีความส าคัญ
เพราะมีสถานท่ีท้ังสองแห่งท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000 ซึ่งแต่เดิมนั้น
เป็นท่ีรู้จักกันในนามของโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระแม่เจ้า Holy Mother of God Church เป็น
โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 4 และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก  

น่าท่านชม วิหารซวาร์ทนอทส์ Zvartnots Cathedral ซึ่งในอดีตนับได้ว่าเป็นวิหารท่ีมีความสวยงามมาก
ท่ีสุด เป็นวิหารท่ีถูกสร้างขึ้นในราวปีค.ศ.641 -653 ท่ีอยู่ในช่วงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ท่ีมี
อิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งนี้ และต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรับมุสลิม 
ซึ่งทุกวันนี้สถานท่ีโบราณแห่งนี้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างปรักหักพังไปแล้ว   

น่าท่านชม จัตุรัสรีพับลิค Republic Square จัตุรัสศูนย์กลางของกรุงเยเรวาน ออกแบบโดยสถาปนิกคนดัง 
Alexander Tamanian เมื่อปี ค.ศ.1924 มีการต่อเติมสร้างอาคารเพิ่มมาเรื่อยๆ โดยรอบๆลาน
กว้างทรงรูปไข่ตรงกลางจัตุรัสประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคขนาดใหญ่ 5 
หลังและหอศิลปะแห่งชาติตั้งโดดเด่นอยู่ตรงกลาง มีท าเนียบรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
คมนาคมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและโรงมหรสพ ในอดีตยุคท่ีถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตเคยใช้ชื่อ
จัตุรัสเลนนิน หรือ Lenin Square แต่ถูกเปลี่ยนชื่อหลังประกาศอิสรภาพเป็นประเทศอาร์เมเนีย 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  
 

วันที่สาม เยเรวาน - เกกฮาร์ด - การ์นี - เยเรวาน - Yerevan Cascade - ตลาดพาคชูคา 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   
จากนั้น น าท่านเดินทางสู ่เมืองเกกฮาร์ด Geghard (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  
น่าท่านชม วิหารเกกฮาร์ด Geghard Monastery ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนียเพราะเป็น

วิหารท่ีสร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขาท่ีสวยงามและยังมีส่วนท่ีสร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาอีก
ด้วยแม้ตัวอาคารของวิหารเกกฮาร์ดนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12 -13 แต่ส านักสงฆ์
โบราณแห่งนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อราวศตวรรษท่ี 4 อิสระให้ท่านชมส่วนของห้องโถงของตัว
โบสถ์ท่ีมีการตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงามท่ีถูกตกแต่งด้วยความศรัทธาในศาสนา
คริสต์วิหารท่ีสร้างโดยการตัดหินให้กลายเป็นห้องโถงและได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 
2000  

น่าท่านชม วิหารการ์นี Garni Temple ซึ่งในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปีมาแล้วบริเวณนี้เคยเป็นพระราชวัง
ฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนียซึ่งในปัจจุบันยังคงมีหลงเหลืออยู่ให้ได้เห็นสภาพของห้องสรงน้ า และ
อาคารทรงกรีกท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 1 ตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ Tiridates 
โดยด้านข้างของวิหารทรงกรีกนี้มีซากโบสถ์คริสต์ ท่ีสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู่ 



โดยตัววิหารการ์นี่เคยถูกท าลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 ส าหรับอาคารท่ีเห็นอยู่ใน
ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 โดยใช้เศษซากปรักหักพังของ
เก่าผสมกับของใหม่ และถึงแม้ว่าวิหารจะถูกสร้างแบบกรีกแต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้างด้วย
ศิลปะแบบอาร์เมเนียท่ีไม่สามารถหาได้ในวิหารกรีกทั่วไป  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเยเรวาน  
น่าท่านชม และถ่ายรูปกับเยเรวานแคสเคด Yerevan Cascade ซึ่งเป็นเสมือนอุทยานทางศิลปะขนาดยักษ์ 

สร้างเป็นบันไดขนาดมหึมา 572 ขั้น สูงกว่า 500 เมตร ลาดขึ้นไปบนไหล่เขากลางใจเมือง โดยมี
การปล่อยน้ าให้ตกลงมาคล้ายน้ าตกจ าลองด้วย ด้านล่างสุดเป็นสวนหย่อม พร้อมด้วยรูป
ประติมากรรมลอยตัวน่ารัก ๆ อัดแน่นด้วยไอเดียสร้างสรรค์ ส่วนด้านบนก็มีลิฟต์ บันไดเลื่อน และ
บันได ให้เราเดินขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของยอดเขาแล้วมองกลับลงมาชมตัวเมืองเยเรวานจากมุมสูงได้
กว้างไกล ท่ีส าคัญคือในวันท่ีฟ้าใสไร้เมฆหมอกจะเห็นยอดเขาอารารัตยืนตระหง่านเป็นแบ็กกราวน์
ของเมืองอย่างสุดอลังการ  

น่าท่านชม ตลาดพาคชูคา Pak Shuka Market หรือ Gumi Shuka เรียกว่าตลาดกลาง ตลาดแห่งนี้ถูกสร้าง
ตกแต่งให้มีความสวยงามในรูปแบบศิลปะของอาร์เมเนียน ซึ่งทางเข้าสู่ตลาดแห่งนี้มีทางเข้าท่ีถูก
ตกแต่งด้วยความวิจิตพิสดารของเหล็กท่ีท าเป็นศิลปะรูปครึ่งวงกลมด้วยโครงร่างท่ีเข้ากันจนท าให้
เป็นเสมือนงานชิ้นเอกของสถานท่ีนี้ จะท าให้ท่านได้มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกอีกใบหนึ่ง 
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากต่างๆ เช่น ไวน์ เหล้า ขนมพื้นเมือง ขนมหวาน ผลไม้แห้ง ไข่ปลา
คาเวียร์ ช็อคโกแล็ต ชีสหลากหลายประเภท น้ าแร่ และอื่นๆอีกมากมาย 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองพร้อมชมโชว์ 
น่าท่าน เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สี่  เยเรวาน - ทะเลสาบเซวาน - ฮักห์พาร์ท (อาร์เมเนีย) - ซาดาโคล-ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   
น าท่าน  เดินทางสู่เมืองเซวาน Sevan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.

1842 ซึ่งเป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียท่ีมีชื่อว่า เยเลนอฟก้า Yelenovka จนถึงปี ค.ศ.1935 
จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเซวาน เมืองนี้ยังถูกล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะและเมืองยังตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบเซวาน ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบ
แห่งนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ าหลาย
สาย เช่น แม่น้ าแม่น้ าฮราซดานและแม่น้ ามาสริค  



น่าท่านชม ความสวยงามของทะเลสาบเซวาน ท่ีรอบๆทะเลสาบเต็มไปด้วยสถานท่ีพักผ่อนรวมท้ังรีสอร์ทท่ี
สร้างรอต้อนรับนักท่องเท่ียว เดิมเมืองนี้เป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียท่ีมีชื่อว่าเยเลนอฟก้า 
จนถึงปีค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเซวานตามชื่อของทะเลสาบ  (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่
ละวัน)  

น่าท่านชม อารามเซวาน Sevan Monastery หรือมีชื่อเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ Sevanavank ซึ่งค าว่าแว๊งค์
เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า”โบสถ์วิหาร” สถานท่ีแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแหลมท่ีอยู่ทางด้าน
ตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเบสาบเซวาน ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.874 โดยเจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งเป็น
ธิดาของกษัตริย์อะช๊อต ท่ี 1 ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับพวกอาหรับท่ีปกครองดินแดนแห่งนี้ ได้
เวลาอันสมควร 

น าท่าน เดินทางสู ่เมืองฮักห์พาท Haghpat (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมอารามฮักห์พาท Haghpat Monastery ซึ่งถือได้เป็นผลงานชิ้นเอกของทางด้าน

ศาสนาและทางด้านสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างในยุคกลาง ถูกสร้างขึ้นโดย Saint Nishan ในราว
ศตวรรษท่ี 10 ซึ่งอยู่ในระการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์อะบาส ท่ี 1 อดีตเป็นเพียงตัวโบสถ์เล็กๆ 
ของนักบุญนิชานท่ีถูกสร้างขึ้นช่วงปีค.ศ.967ต่อมาก็ได้ถูกสร้างขยายให้ใหญ่โตขึ้นและมีการตกแต่ง
ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบอาร์เมเนียน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.
1996   

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองซาดาโคล Sadakhlo ท่ีอยู่ทางด้านเหนือของอาร์เมเนียซึ่งเป็นเมือง
พรมแดนของจอร์เจียตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติอันสวยของเทือกเขาคอเค
ซัสน้อยท่ีอยู่ระหว่างอาร์เมเนียและอาร์เซอร์ไบจาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

น่าท่าน ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่ประเทศจอร์เจีย ที่ จุดผ่านแดน Bagratashen Customs 
Point (หมายเหตุ: เนื่องจากกฎของกองตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนของกระเป๋าเดินทางผู้เดินทาง
จ่าเป็นต้องขนกระเป๋าและถือสัมภาระด้วยตนเอง เพื่อเดินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจากฝั่ง
ประเทศอาร์เมเนีย เพื่อข้ามด่านไปยังประเทศจอร์เจีย)  หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซีเมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ท่ีมี
ความส าคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและเป็นเมืองใหญ่
สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าคูราหรือเรียกว่าแม่น้ ามิตควารี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร Funicular Restaurant ชมวิวสุดโรแมนติคของเมือง           
ทบิลิซี่ 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  
 



วันที่ห้า ทบิลิซี่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ป้อมปราการนาริกาล่า - สะพานสันติภาพ - โบสถ์ทรินิตี้ -                
โบสถ์เมเตห์คี - ถนนชาร์เดนี่ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
น่าท่านชม กรุงทบิลิซี Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ท่ีมีความส าคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และ

มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าคูราหรือ
เรียกว่าแม่น้ ามิตควารี น าท่านชมกรุงทบิลิซี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรมและวัฒนธรรม
ในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และปัจจุบันยัง
มีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์
ในแง่ท่ีตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป  

น่าท่านชม ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึ่งจะท าท่านได้พบเห็นความสวยงามและ
สีสันของอาคารบ้านเรือนท่ีเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของ
เปอร์เซียและยุโรป ท าให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกใน
ประเทศเดียว  

น่าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชม ป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้ง
แรกช่วงคริสต์วรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสม่ าเสมอกัน 
และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก 
ซึ่งต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มีการสร้างเพ่ิมเติม และเมื่อพวกมองโกล
ได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่านารินกาลา Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป้อมอัน
เล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรื้อท าลายไป  

แวะชม และถ่ายรูปภายนอกกับโรงอาบน้่าแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลากี ซึ่งท่ีนี่มีชื่อเสียง
โด่งดังในเรื่องบ่อน้ าร้อนก ามะถันธรรมชาติ  

น่าท่าน ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อม
ระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่  เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี  ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงาน
สถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ีสวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้ าคูรา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชม โบสถ์ทรีนิตี้  Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี  ท่ีเรียกกันว่า 

Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย 
สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสูงท่ีสุด อันดับท่ี 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกใน
โลก  

แวะถ่ายรูป โบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณ
ริมหน้าผาของแม่น้ ามทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งท่ีสร้างอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็น



ประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ท่ี
บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ็นต์ เดมิทรีอัส ท่ี 2 ให้มี
โดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกท าลายและได้มีการก่อสร้างขึ้นอีก
หลายคร้ัง จนในปีค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกท าลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง   

น าท่าน เดินเล่นย่าน ถนนคนเดินชาร์เดนี Shardeni Street ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมีชื่อเสียงและ
กลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารท่ีถูกสร้างขึ้นท่ีมีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง เดิมถนนแห่งนี้ชื่อ Jan 
Shardeni Kucha เป็นศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศรรตวรรษท่ี 9 ต่อมาจึงได้
เปลี่ยนชื่อถนนมาเป็นชาร์เดนี เพ่ือเป็นเกียรติแก่นักท่องเท่ียวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบัน
ถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น
พักผ่อนและเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย  
 **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารค่่าตาม
อัธยาศัย** 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  
 

วันที่หก  ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - ถ้ าอุพลิสชิเค่ - ทบิลิซี 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 35 นาที) น าท่านชมเมืองมิทสเคต้าท่ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึ่ง
เป็นราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจียในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล  

น่าท่านชม วิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้าง
ขึ้นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น้ าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ ามิค
วารี และแม่น้ าอรักวี ซึ่งถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณท่ีกว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักร
ของไอบีเรีย  

ชม วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ท่ีสร้างราวศตวรรษท่ี 11 ถือเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศ อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางท่ีท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมา
นับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และ
ถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้
อย่างงดงาม    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชิมไวน์ 



บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ถ้่าอุพลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมืองถ้ าเก่าแก่ของจอร์เจีย ท่ีมี
หลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล 
จนถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงค
ริสตวรรษท่ี 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 13 และถูกปล่อยให้
เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานท่ีมีห้องโถงขนาดใหญ่ท่ีชาวเพเก้น Pagan ใช้เป็นท่ี
ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนท่ีศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 
ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ท่ีสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 9  จนได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลิซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองพร้อมชมโชว์ 
น่าท่าน  เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 
 

วันที่เจ็ด ทบิลิซี่ - อนานูร ิ- The Memorial of Friendship - คาซเบกี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ทบิลิซี 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
จากนั้น น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคัญซึ่งเป็นเส้นทางส าหรับใช้ในด้านการทหารท่ีเรียกว่า 

Georgian Military Highway ท่ีสร้างขึ้นในสมัยท่ีจอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซ
เวียต เป็นถนนเส้นทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus 
ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย(ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง)   

น่าท่านชม ป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานท่ีอันเก่าแก่มีก าแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ าอรักวี 
เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ซึ่งภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังท่ีถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมี
หอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป้อมนี้เองท าให้เห็นภาพทิวทัศน์
อันสวยงามของเบ้ืองล่างและอ่างเก็บน้ าซินวาลี   

จากนั้น น าท่านแวะถ่ายรูปกับ  Memorial of Friendship หรืออีกชื่อนึ งคือ Russia – Georgia 
Friendship Monument อนุสรณ์สถานท่ีสร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสัญลักษณ์บ่งบอก
ถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานนี้ตั้งอยู่บน 
Devil’s Valley  ระหว่างเมืองกูดาอูรีและคาซเบกี เป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ท่ีมีความสวยงาม
มาก ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความท่ี
อนุสรณ์สถานแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนหุบเขาท่ีมีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 



บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรือท่ีรู้จักกันในนาม เมืองคาซเบกี 
Kazbegi ซึ่งคาซเบกี้เป็นชื่อเมืองดั้งเดิมนั่นเอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  ตั้งอยู่บน
ความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี โดยในฤดู
หนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว   

จากนั้น น าท่านเปลี่ยนเป็น นั่งรถจ๊ีป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity 
Church ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา Tsminda 
Sameba ซึ่งเป็นชื่อเรียกท่ีนิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานท่ีแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ าชคเฮ
รี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ ซึ่ง
เส้นทางอาจจะถูกปิดกั้นด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทาง
ธรรมชาติ  ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง
รายการตามความเหมาะสม โดยจะค่านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส่าคัญ) จนได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 
ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารไทย 
จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  
 

วันที่แปด ท บิ ลิ ซี่  - The Chronicles of Georgia - ช้ อ ป ปิ้ ง  East Point - ส น าม บิ น  - ดู ไบ                 
(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
น่าท่าน เดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย The Chronicle of Georgia  เป็นอนุสรณ์ขนาด

ยักษ์ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขามองลงมาสู่ทะเลสาบ Tbilisi Sea ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีด าขนาดใหญ่ 
แกะสลักเป็นรูปต่างๆท่ีสื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ 3 ,000 
ปี ของอ านาจการปกครองของจอร์เจีย ด้วยการสลักเกี่ยวกับ กษัตริย์ วีรบุรุษ และพระเยซูคริสต์ ไว้
บนเสาเหล็กขนาดมหึมา  ซึ่งความอลังการณ์ และบรรยากาศความสวยงามของอนุสรณ์แห่งนี้ท าให้
ได้ชื่อว่าเป็น Stonehenge of Georgia 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ East Point Shopping Mall ห้างสรรพสินค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจียแหล่งรวม
สินค้าแบรนด์ เนมชั้นน าในราคาพิ เศษ อาทิ 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 เป็นต้น **เพื่อความสะดวก
ในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย** 



มาตรการความปลอดภยั Covid-19 
- หวัหน้าทวัร,์ มคัคเุทศกท้์องถ่ินและคนขบัรถ ฉีดวคัซีนครบแล้วก่อนรบักรุป๊ 14 วนั 
- รบัจองเฉพาะลูกค้าท่ีฉีดวคัซีนครบแล้ว 14 วนัก่อนเดินทาง 
- รบัเพียงคณะละ 15 ท่านเท่านัน้ เท่ียวสบายใจ 
- ใช้รถบสัคนัใหญ่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเว้นเบาะ และท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคทุกวนั 
- บริการเจลล้างมือตลอดทริป  
- วคัซีนท่ีเดินทางได้ ทุกย่ีห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วนั ** 
 

จากนั้น ได้เวลาอันสมควรน่าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี 
16.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินกรุงทบิลิซี  โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่                   

EK-2201 
20.05 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 

วันที่เก้า กรุงเทพฯ 

 
03.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินนครดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-384 
12.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  

**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่
ละก่าหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนท่าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น
รายการซีรี่และได้มีการด่าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

 

 
 

 รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ             
ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ 
หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขออนุญาตท่าการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทน
ใหท้ั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส่าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หมายเหตุ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจอร์เจียและอาร์เมเนีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย์,โบสถ์และสถานที่ส่าคัญ ปิดในวันส่าคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวส่าคัญ
อื่นๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมที่เป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของ
รัฐบาล,หรือกรณีที่ผู้ปกครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เนื่องจากประเทศจอร์เจีย ที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติทั้งรัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย  ดังนั้น
อาหารส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน   

- เนื่องจากประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็นหลักมา
ตั้งแต่ในอดีต ท่าให้ประเทศแห่งนี้มีโบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  ซึ่งเวลาเข้า
โบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะ ดังนั้นกรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีที่ไม่ได้น่าติดตัว
ไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมีผ้าคลุมให้ ส่าหรับประเทศอาเซอร์ไบจานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม 
เวลาเข้าชมทั้งมัสยิด โบสถ์และวิหารต่างๆ ต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะด้วยเช่นกัน  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจียและอาร์เมเนีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-
14.00 น. ส่วนมื้อค่่าเร็วที่สุดคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 
 
อัตราค่าเดินทาง 18 - 26 ธ.ค. 2564 / 25 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2565 / 29 ธ.ค. - 06 ม.ค. 2565 
 22 - 30 ม.ค. / 29 ม.ค. - 06 ก.พ. / 01 - 09 ก.พ. / 15 - 23 ก.พ. 2565 
 19 - 27 มี.ค. / 26 มี.ค. - 03 เม.ย. 2565 
 
 
 
 
 
 **ราคานี้รวมรายการทัวร์ตั๋วเคร่ืองบิน** 
 **ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,300 บาท  โดยเรียกเก็บและช่าระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดินทาง** 
 *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้่ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภายหลัง *** 
 *** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 

Amazing Caucasus Armenia - Georgia 
เที่ยวอาร์เมเนีย - จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน / EK 

อัตราค่าทัวร์ 

ผู้ใหญ่เดินทาง 15 ท่าน ราคาท่านละ 59,900 
ท่านท่ีต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,500 



 
หมายเหตุ 

 อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจ่านวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จ่านวนไม่ต่่ากว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**                
ตามข้อก่าหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องช่าระมัดจ่าหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 

 เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่นจองแล้วไม่สามารถยกเลิก, เปลี่ยนคนเดินทาง, เรียกรับเงินคืน (Refund) ตั๋วได้  

 กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้ 
***การด่าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10-15 วัน ซึ่งผู้เดินทางไม่ต้องมาแสดงตัว ** 

อัตรานี้รวมบริการ 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-เยเรวาน // ทบิลิซี-ดูไบ-กรุงเทพฯ 
ชั้นประหยัด 

 ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple 
Room) กรณีท่ีเดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่
ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอาร์เมเนีย 

 ค่าน้ าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด / ท่าน / วัน 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับซึ่งเด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ
เกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิด
จากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าท่ีพัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ท้ังนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 
หากสนใจซื้อประกันภัยคุ้มครองแบบอื่นๆกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีทัวร์ 

 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ 
วันท่ี 19 ต.ค.2564 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพ่ิมเติมภายหลังหรือมีการเปล่ียนแปลงอัตราการผกผัน
ค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช าระเพิ่มตามกฎและเง่ือนไขของสายการบิน 

 
 
 



อัตรานี้ไม่รวมบริการ 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัม, จ ากัด 1 ใบ / ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
(ประมาณ 35.00 USD)  

 ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-test ส ำหรับเดินทำงระหว่ำงประเทศอำร์เมเนีย-จอร์เจียผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำ
เมือง (Land Border) ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทำง (ประมำณ 35.00 USD) ท้ังนี้อำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์โดยดูจำกประกำศจำกทำงภำครัฐบำลของทั้งสองประเทศเป็นส ำคัญ 

 ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการด าเนินการเอกสาร ส าหรับผู้โดยสารไทยท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) 

 ค่าธรรมเนียมบริการท่ีพัก Alternative State Quarantine (ASQ) การกักกันผู้เดินทางท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานท่ีท่ีรัฐก าหนดให้เป็นสถานท่ีกักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน (การเปลี่ยนแปลงจ านวนวันให้ดูจากประกาศจากทาง
ภาครัฐเป็นส าคัญ)   

 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด 
ฯลฯ 

 ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,300 
บาท เรียกเก็บและช าระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดินทาง 

 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า
และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

 ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของท่ีระลึก 

 ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม   

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุหรือค่า
แปลเอกสาร, ค่าบริการท่ีเกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศท่ี
นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯจัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ 
 
 



ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์ 

ขั้นตอน 1 

ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + ส าเนาหน้าหนังสือ เดินทาง (Copy 
passport) ท่ียังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และกรอก
ฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านท่ีเดินทาง
แล้ว จะเร่ิมด าเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางก าหนด 

ขั้นตอน 2 

ผู้เดินทางสามารถส่งมอบการยืนยันการจอง ASQ ตามท่ีท่านได้เลือกเอาไว้ หรือท่านท่ี
ต้องการให้ทางบริษัทด าเนินการให้ ขอให้แจ้งความต้องการได้ ทางบริษัทฯ จะ
ด าเนินการส่งค าร้องไปยังสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเดินทาง เพื่อขอใบรับรอง COE 
(Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานท่ีกักตัว ASQ ให้
กระทรวงต่างประเทศรวมถึงกองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ 

ขั้นตอน3 
ท่านช าระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 21 วัน 
เพ่ือท่ีทางบริษัทจะได้น าไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 

 
การช่าระเงิน 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านภายใน 24 ชั่วโมง ส าหรับ
การจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บท้ังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันท่ีน าเท่ียว 
 
การยกเลิก 
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันท่ีน าเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า โดยทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน , ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันท่ีน าเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ 
รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน , 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่าและค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันท่ีน าเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 
4. กรณีท่ีต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีท่ีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีทัวร์ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายท่ี
เกิดขึ้น 

 
 



หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

o กรณีท่ีมีการเกิดภัยธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 
เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษัททัวร์ติดต่อว่า
สามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม
น าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็
ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนท้ังหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจาก

สายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณี
เท่ียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบิน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการน าสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศ
ยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/
ปืนจ าลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, 
อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ าตา, วัตถุแหลมคมทุก
ชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรท่ียาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, 
เครื่องมือส าหรับศิลปะการต่อสู้ท่ีมีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะ
และหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้เบส
บอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ าส าหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิด
ทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบท่ีก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศ
ยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นท่ีเป็นสิ่งต้องห้ามตามส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก าหนด
และ/หรือภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัย
คุกคามของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 26 มี.ค.2563)   



o ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนท่ีเกิน 

o ท่านท่ีมีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านท่ีต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ 
ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการ
บิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกส าหรับผู้ท่ีมีปัญหาข้างต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี
ข้อก าหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหรี่ ท้ังนี้เนื่องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม 

o กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดท้ังปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรง
กับวันท่ีสถานท่ีเข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดย
ในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานท่ีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาท่ีได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศ
นั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากช่วงท่ีเดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วน
ใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้

ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 
ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 
เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ า  



3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่
มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่าง
กัน 

 
เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอาร์เมเนีย 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่่ากว่า 6 เดือน  (สามารถสแกนเป็นภาพสี ไฟล์ PDF, JPG แบบชัดเจนส่งมา

โดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตเล่มจริง แต่กรณีที่ไม่สามารถสแกนไฟล์ภาพเข้าในระบบวีซ่าได้ ต้องส่ง
พาสปอร์ตตัวจริงมาแทน ทั้งนี้ห้ามถ่ายจากกล้องหรือมือถือโดยเด็ดขาด) 

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ า
กว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนังสือเดินทาง  

o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่าน

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า  
o ท่านท่ีมีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ 

จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ่านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   

- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอน
แท็กเลนส์ชนิดสีหรือบ๊ิกอายส์ ** 

 *** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศ และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 *** กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง
สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 *** เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
 *** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจ านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านท่ีต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมา
แสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมาย่ืนเดี่ยวและแสดงตัวท่ีสถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน *** 



*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเท่ียวยัง
ประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ใน
การยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน
หลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้จะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก   

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าอาร์เมเนีย 
 

1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ................................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................     
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วันเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................ 

 วันออกหนังสือเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 
2.  สถานภาพ   ....... โสด   .......  แต่งงานจดทะเบียน   ....... แตง่งานไม่จดทะเบียน   ....... หย่า   ....... หมา้ย 
3.   กรณีท่านท่ีแต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตามกรุณากรอกรายละเอียดของคู่สาม-ีภรรยา 
      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
4.  ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................... 
 รหัสไปรษณีย์ ..........................  โทรศัพท์บ้าน .................................  โทรศัพท์มือถือ.................................   
5.  ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
6.  ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................. 
 ต าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 โทรศัพท์..................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)................................. 
 E-mail: .................................................................................................. (จ่าเป็นต้องกรอก) 
7.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย...................................................................................................... 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................          
 
 
 
 
 



หากสนใจจองกรุณาตดิต่อ 
 

 สอบถามผ่าน Line กด- > https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน- > http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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