
มหัศจรรย ์Caucasus Georgia-Armenia 9D6N / EK on Apr-May2022 1 

 
 

รหัสโปรแกรม : 22756 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหัศจรรย ์Caucasus Georgia-Armenia 9D6N / EK on Apr-May2022 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่วจอร์เจีย-อาร์เมเนีย 9 วัน 6 คืน 

สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 
ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยะธรรมนับพันปี  

ทบลิิซ่ี-มสิเคต้า-อุพลิสชิเค่- อนานูริ-คาซเบกี-ซาดาโคล-
ฮักห์พาร์ท-เซวาน-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี  

 ด่ืมด ่าแสงสีกรงุทบลิิซ่ีล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine ชมิไวน์เลิศรส 
น่ังรถจ๊ีป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 

ชมวิวเทอืกเขาคอเคซัสทีส่วยไม่แพเ้ทือกเขาแอลป์ในยุโรป  
เทีย่วกรุงเยเรวาน-Yerevan Cascade-ทะเลสาบเซวาน-ชมวิหารเก่าแก่ที่เมอืง

เกกฮาร์ด- เทีย่วชมวิหารการ์นี – ช้อปป้ิงตลาดพื้นเมอืง 
 รับประทานอาหารพร้อมชมวิว Funicular Restaurant 
อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารไทย และอาหารพื้นเมอืงพร้อมชมโชว์ 
โดยสายการบนิ  Emirates Airlines (EK) 

มหัศจรรย์ CAUCASUS  
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บรษิทัฯ ขอน าท่านเดนิทางเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีาณาเขตทางเหนือตดิกบัรสัเซยีและทางตะวนัตกตดิกบัทะเลด าและ
ตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขาซึง่ถูกแบ่งโดยแม่น ้ามติควาร ีโดยมคีวามน่าสนใจอยูท่ีแ่หล่ง
น ้าแร่และแหล่งโบราณคดมีากกว่า 12,000 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ านวนนี้ ม ี4 แห่งดว้ยกนัทีไ่ดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก
โดยองคก์ารยเูนสโก และเทีย่วประเทศอารเ์มเนีย ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ ัน้พรมแดน
ระหว่างยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิร่าน มมีรดกทางวฒันธรรมทีเ่ก่าแก่ เป็นรฐัแรกใน
โลกทีไ่ดร้บัเอาครสิตศ์าสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมโีบราณสถานจ านวนมากกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 
ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมที ่

สวยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าครูาหรอืเรยีกว่าแม่น ้ามติควารี 
คาซเบกี โดยคาซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ตัง้อยูบ่นความสงูจาก

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึ -5องศา
เซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจากนี้ยงัเป็นสถานทีต่ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถานทีต่ัง้ของป้อมอนานูร ีสถานทีก่่อสรา้งอนัเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีทีถู่กสรา้งขึ้น
ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งู
ใหญ่ตัง้ตระหง่าน 

มิสทเคต้า ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกว่า3,000 ปี ตัง้อยูห่่างจากกรุงท
บลิซิ ีประมาณ 25 กม 

อพุลิสชิเค่  เมอืงถ ้าเก่าแกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้ตัง้แต่ชว่ง500 ปีกอ่น
ครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 

เยเรวาน เมอืงหลวงของประเทศอารเ์มเนยี ประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ ัน้พรมแดน
ระหว่างยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิต่อกบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน อหิร่าน มมีรดกทางวฒันธรรมที ่
เก่าแก่ เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอาครสิตศ์าสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมี
โบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 

เกกฮารด์ สถานทีต่ัง้ของวหิารเกกฮารด์ ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวหิารทีส่รา้ง
อยู่ท่ามกลางเทอืกเขา สรา้งในสมยัศตวรรษที1่2-13 โดยการสลกัผาหนิลกึเขา้ไปจนกลายเป็นวหิารในโพรงถ ้า
อนัยิง่ใหญ่อลงัการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง   6-14 เม.ย./ 12-20 เม.ย./ 10-18 เม.ย. และ 22-30 เม.ย.2565 
1-9 พ.ค./ 13-21 พ.ค. และ 22-30 พ.ค.2565 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
22.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines 

เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
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วนัทีส่อง กรงุเทพฯ - ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ -ทบิลิซี (จอรเ์จีย)-ฟรีด้อมสแควร ์
01.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK-385 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินนครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง (ดไูบเวลาช้ากวา่

ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 
11.00 น.  ออกเดินทางสู่กรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK-2200 
14.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ นําท่านเดนิทางกลบัสูก่รงุทบิลิซ่ี Tbilisi เมอืงหลวง
ของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามสาํคญัของประวตัศิาสตรม์ากมายและมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและยงั
เป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าครูาหรอืเรยีกว่าแม่น ้ามติควารี  
น าท่านชมกรงุทบลิซิีซ่ึง่เป็นศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตร์
เมอืงนี้อยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และ
การคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัยโุรป จากนัน้ให้
ท่านเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิีย่่านฟรีดอมสแควร ์Freedom Square จตุัรสัใจกลางเมอืงทีถู่กสรา้งขึน้สมยัถูก
ปกครองโดยสหภาพโซเวยีต เป็นศนูยก์ลางของเสน้ทางการคมนาคมของกรงุทบลิซิแีละยงัเป็นทีต่ัง้ของอาคาร
รฐัสภาและหน่วยงานของรฐั ใหท้่านไดช้มบรรยากาศของอาคารบา้นเรอืนอนัคลาสสคิสดุอลงัการใน
สถาปัตยกรรมยุโรปแบบนโีอโคโลเนียลอนัสดุคลาสสคิ  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พืน้เมืองพรอ้มชมโชว ์
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม ทบิลิซี-่นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสนัติภาพ- โบสถท์รินิต้ี-โบสถเ์มเตหคี์-
ถนนชารเ์ดนี ่

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 จากนัน้นําท่านชมกรุงทบลิซิ ีTbilisi เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามสาํคญัของประวตัศิาสตร์

มากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าครูาหรอื
เรยีกว่าแม่น ้ามติควาร ีน าท่านชมกรุงทบลิซิี ่ซึง่เป็นศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาค
คอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้อยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะ
ศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปี
เอเชยีกบัยโุรป น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่านไดพ้บเหน็
ความสวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะ
ของเปอรเ์ซยีและยโุรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว 
จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้
แรกช่วงครสิตว์รรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวามสม ่าเสมอกนั และต่อมาใน
ราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์มูยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งสว่นต่อขยายออกไปอกี ซึง่ต่อมาในสมยัของ
กษตัรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิ และเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อ
ป้อมแห่งนี้ว่านารนิกาลา Narin Qala ซึง่มคีวามหมายถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบางสว่นไดพ้งัทลาย
ลงเพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหวและถูกรือ้ท าลายไป แวะชมและถ่ายรปูภายนอกกบัโรงอาบน้ําแรเ่ก่าแก่ 
Sulphur Bath ในย่านโซโลลาก ีซึง่ทีน่ี่มชีื่อเสยีงโดง่ดงัในเรื่องบอ่น ้ารอ้นก ามะถนัธรรมชาติ น าท่านถ่ายรปู
กบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชื่อมระหว่างตวัเมอืงเก่าและ
เมอืงใหม่ เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทีส่วยงามชิน้หนึ่งซึง่พาด
ผ่านแม่น ้าครูา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมือง 
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บา่ย น าท่านชมโบสถท์รีนิต้ี Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัว่า Sameba เป็นโบสถ์
หลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 ถงึ ปี 
2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อนัดบัที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก  แวะถ่ายรปูกบัโบสถเ์มเตหคี์ Metekhi 
Church โบสถท์ีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่บรเิวณรมิหน้าผาของแม่น ้ามทวาร ีเป็นโบสถ์
หนึ่งทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแต่ก่อน กษตัรยิว์าคตงั ที ่1 แห่ง
จอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท้ีบ่รเิวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้กีารสรา้งขยายโดยกษตัรยิ ์
เซน็ต ์เดมทิรอีสั ที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็นสญัลกัษณ์ของโบสถใ์นนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลายและไดม้กีาร
ก่อสรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบกุท าลายและกไ็ดส้รา้งขึน้ใหม่อกีครัง้  น าท่าน
เดนิเล่นย่านถนนคนเดินชารเ์ดนี Shardeni Street ซึง่เป็นถนนใหญ่ของเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงและกลิน่ไอแบบ
ยุโรป และอาคารทีถู่กสรา้งขึน้ทีม่รีปูร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง เดมิถนนแห่งนี้ช่ือ Jan Shardeni Kucha เป็น
ศนูยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟ้ืนฟูในศรรตวรรษที ่9 ต่อมาจงึไดเ้ปลีย่นชื่อถนนมาเป็นชารเ์ดน ีเพื่อ
เป็นเกยีรตแิก่นกัท่องเทีย่วชาวฝรัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนี้เตม็ไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่ รา้นอาหาร 
รา้นกาแฟเก๋มากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นพกัผ่อนและเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆตามอธัยาศยั  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร Funicular Restaurant ชมวิวสุดโรแมนติคของเมอืงทบิลิซ่ี 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่ ทบิลิซี-่อนานูริ-The Memorial of Friendship-คาซเบกี-โบสถเ์กอรเ์กต้ี-ทบิลิซี 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า 
Georgian Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็น
ถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาว
ประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)   
น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้าอรกัว ีเป็น
ป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งู
ใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งล่าง
และอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรอือีกช่ือนึงคือ 
Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บ่ง
บอกถงึความสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนี้ตัง้อยูบ่น Devil’s Valley  
ระหว่างเมอืงกดูาอรูแีละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทีม่คีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพ
ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งนี้ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บน
หุบเขาทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองสเตพานทส์มินด้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่

คาซเบกีเ้ป็นชื่อเมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยูบ่นความสงูจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 
องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  จากนัน้น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจ๊ีป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอร์
เกต้ี Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา 
Tsminda Sameba ซึง่เป็นชื่อเรยีกทีน่ิยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งน้ีสถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮร ี
อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึน้อยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะ
ถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรอืสภาพของการจราจร หรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็น
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อปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั)   
จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) ระหว่างทางให้
ท่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารไทย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า  ทบิลิซี-่ ถ ้าอพุลิสชิเค่ -มิทสเคต้า-ช้อปป้ิง East Point 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูอ่พุลิสชิเค่ Uplistsikhe (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชมถํา้อพุลิสชิเค่ 
Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมา
นานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ชว่ง500 ปีก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและ
วฒันธรรม และมคีวามเจรญิสดุขดีคอืในชว่งครสิตวรรษที ่9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าว
เพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิชูาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้ก่อนทีศ่าสนาครสิตจ์ะ
เขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถเ์กา่แก่ของชาวครสิต ์ทีส่รา้งขึน้ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่9  กม. จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศ
จอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองพรอ้มชิมไวน์ 
บ่าย น าท่านชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จยี

ในช่วง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล จากนัน้น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบ
ของครสิตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้าสองสาย
ไหลมาบรรจบกนั คอื แม่น ้ามคิวาร ีและแม่น ้าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ใน
อดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี และชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราว
ศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื่อ 
Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความ
เชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และ
ถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม    
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี  
นําท่านเดนิทางสู ่East Point Shopping Mall หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของจอรเ์จยีแหล่งรวมสนิคา้แบรนด์
เนมชัน้นําในราคาพเิศษ อาท ิZara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, 
Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore, Calzedonia, ECCO, G-Shock, 
GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New 
Balance, Levi’s เป็นตน้ 
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั** 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห่ก  ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย)-ซาดาโคล-ฮกัหพ์ารท์ (อารเ์มเนีย) -ทะเลสาบเซวาน-กรงุเยเรวาน  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองซาดาโคล Sadakhlo ทีอ่ยู่ทางดา้นใตข้องจอรเ์จยีซึง่เป็นเมอืงพรมแดนของ
อารเ์มเนียและจอรเ์จยี ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มววิทวิทศัน์และธรรมชาตอินัสวยของเทอืกเขาคอเคซสัน้อยที่
อยู่ระหว่างอารเ์มเนียและอารเ์ซอรไ์บจาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําท่านขา้มพรมแดน
ระหว่างประเทศสู่ประเทศอารเ์มเนีย ท่ีจดุผา่นแดน Bagratashen Customs Point (หมายเหต:ุ 
เน่ืองจากกฎของกองตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนของกระเป๋าเดินทางผูเ้ดินทางจาํเป็นต้องขนกระเป๋า
และถือสมัภาระด้วยตนเอง เพื่อเดินผา่นด่านตรวจคนเข้าเมืองจากฝัง่ประเทศจอรเ์จีย เพื่อขา้มด่านไป
ยงัประเทศอารเ์มเนีย)  หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้   
น าท่านเดนิทางสูน่ าท่านเดนิทางสูเ่มืองฮกัหพ์าท Haghpat (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชม
อารามฮกัหพ์าท Haghpat Monastery ซึง่ถอืไดเ้ป็นผลงานชิน้เอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้น
สถาปัตยกรรมในการก่อสรา้งในยุคกลาง ถูกสรา้งขึน้โดย Saint Nishan ในราวศตวรรษที ่10 ซึง่อยู่ในระการ
ขึน้ครองราชยข์องกษตัรยิอ์ะบาส ที ่1 อดตีเป็นเพยีงตวัโบสถเ์ลก็ๆ ของนกับุญนชิานทีถู่กสรา้งขึน้ช่วงปีค.ศ.
967ต่อมากไ็ดถู้กสรา้งขยายใหใ้หญ่โตขึน้และมกีารตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบอารเ์มเนียน และ
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเซวาน Sevan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงนี้ถูกสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1842 

ซึง่เป็นหมูบ่า้นพกัอาศยัของชาวรสัเซยีทีม่ชีื่อว่า เยเลนอฟกา้ Yelenovka จนถงึปี ค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลีย่น
ชื่อเป็นเซวาน เมอืงนี้ยงัถูกลอ้มรอบไปดว้ยสวนสาธารณะและเมอืงยงัตัง้อยู่รมิทะเลสาบเซวาน ซึง่เป็น
ทะเลสาบน ้าจดืและทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนียและคอเคซสั ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย เชน่ แม่น ้าแม่น ้าฮราซดานและแมน่ ้ามาสรคิ  
น าท่านชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน ทีร่อบๆทะเลสาบเตม็ไปดว้ยสถานทีพ่กัผ่อนรวมทัง้รสีอรท์ที่
สรา้งรอตอ้นรบันกัท่องเทีย่ว เดมิเมอืงนี้เป็นหมู่บา้นพกัอาศยัของชาวรสัเซยีทีม่ชีื่อว่าเยเลนอฟกา้ จนถึงปีค.ศ.
1935 จงึไดถู้กเปลีย่นชื่อเป็นเซวานตามชื่อของทะเลสาบ จากนัน้น าท่านชมอารามเซวาน Sevan 
Monastery หรอืมชีื่อเรยีกว่าเซวานาแวง๊ค ์Sevanavank ซึง่ค าว่าแวง๊คเ์ป็นภาษาอารเ์มเนีย มคีวามหมาย
ว่า”โบสถว์หิาร” สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่บรเิวณแหลมทีอ่ยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝัง่ทะเบสาบเซวาน ถูก
สรา้งขึน้ในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญงิมาเรยีม ซึง่เป็นธดิาของกษตัรยิอ์ะช๊อต ที ่1 ซึง่อยู่ในช่วงของการต่อสูก้บั
พวกอาหรบัทีป่กครองดนิแดนแห่งนี้   จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางต่อสู่กรงุเยเรวาน Yerevan เมอืง
หลวงของประเทศอารเ์มเนยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
จากนัน้นําท่านชมจตัรุสัรีพบัลิค Republic Square จตุัรสัศนูยก์ลางของกรุงเยเรวาน ออกแบบโดยสถาปนิก
คนดงั Alexander Tamanian เมื่อปี ค.ศ.1924 มกีารต่อเตมิสรา้งอาคารเพิม่มาเรื่อยๆ โดยรอบๆลานกวา้งทรง
รปูไขต่รงกลางจตุัรสัประกอบดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสคิขนาดใหญ่ 5 หลงัและหอศลิปะ
แห่งชาตติัง้โดดเด่นอยู่ตรงกลาง มที าเนียบรฐับาล กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงคมนาคมพพิธิภณัฑแ์หง่ชาติ
และโรงมหรสพ ในอดตียุคทีถู่กปกครองโดยสหภาพโซเวยีตเคยใชช้ื่อจตุัรสัเลนนิน หรอื Lenin Square แต่ถูก
เปลีย่นชื่อหลงัประกาศอสิรภาพเป็นประเทศอารเ์มเนีย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองพรอ้มชมโชว ์
จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า  
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วนัทีเ่จด็ เยเรวาน-เกกฮารด์-การนี์-วิหารเอคมิอดัซิน-วิหารซวารท์นอทส ์-ตลาดพาคชูคา 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเกกฮารด์ Geghard (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

น าท่านชมวิหารเกกฮารด์ Geghard Monastery ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในความสวยงามของอารเ์มเนียเพราะเป็น
วหิารทีส่รา้งอยูท่่ามกลางเทอืกเขาทีส่วยงามและยงัมสีว่นทีส่รา้งโดยการตดัหนิเขา้ไปในภูเขาอกีดว้ยแมต้วั
อาคารของวหิารเกกฮารด์น้ีถูกสรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 แต่ส านกัสงฆโ์บราณแห่งนี้ ไดถู้กก่อตัง้
ขึน้ตัง้แต่เมื่อราวศตวรรษที ่4 อสิระใหท้่านชมสว่นของหอ้งโถงของตวัโบสถท์ีม่กีารตดัหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลกั
อย่างสวยงามทีถู่กตกแต่งดว้ยความศรทัธาในศาสนาครสิตว์หิารทีส่รา้งโดยการตดัหนิใหก้ลายเป็นหอ้งโถงและ
ไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2000 และน าท่านชมวิหารการนี์ Garni Temple ซึง่ในอดตีเมื่อ
ประมาณ 1,700 ปีมาแลว้บรเิวณนี้เคยเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของกษตัรยิอ์ารเ์มเนียซึง่ในปัจจุบนัยงัคงมี
หลงเหลอือยู่ใหไ้ดเ้หน็สภาพของหอ้งสรงน ้า และอาคารทรงกรกีทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่1 ตาม
พระราชประสงคข์องกษตัรยิ ์Tiridates โดยดา้นขา้งของวหิารทรงกรกีนี้มซีากโบสถค์รสิตท์ีส่รา้งขึน้เมื่อ
ครสิตศ์ตวรรษที ่9 หลงเหลอือยู ่โดยตวัวหิารการน์ี่เคยถูกท าลายดว้ยแผ่นดนิไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 ส าหรบั
อาคารทีเ่หน็อยูใ่นปัจจุบนัไดร้บัการบรูณะใหม่ในสมยัสหภาพโซเวยีต เมื่อปี ค.ศ.1974 โดยใชเ้ศษซาก
ปรกัหกัพงัของเก่าผสมกบัของใหม่ และถงึแมว้่าวหิารจะถูกสรา้งแบบกรกีแต่ลวดลายบนตวัอาคารกส็รา้งดว้ย
ศลิปะแบบอารเ์มเนยีทีไ่ม่สามารถหาไดใ้นวหิารกรกีทัว่ไป  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงเยเรวาน จากนัน้นําท่านชมวิหารเอคมิอดัซิน Etchmiadzin Cathedral ตัง้อยู่

ทางดา้นทศิตะวนัตกของกรุงเยเรวาน ในอดตีเป็นเมอืงทีส่าํคญัของชาวอารเ์มเนียนทีม่คีวามศรทัธาในเรื่อง
ทางดา้นการศาสนาและยงันบัไดว้่าเป็นเมอืงทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์ถูกสรา้งขึน้โดยนกับุญเกรกอรี ่ในปีค.ศ.303 
เมอืงนี้มคีวามสาํคญัเพราะมสีถานทีท่ ัง้สองแห่งทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000 ซึง่แต่
เดมินัน้เป็นทีรู่จ้กักนัในนามของโบสถศ์กัดิส์ทิธิแ์หง่พระแม่เจา้ Holy Mother of God Church เป็นโบสถท์ีถู่ก
สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่4 และไดช้ื่อว่าเป็นโบสถท์ีเ่ก่าแกท่ีส่ดุของโลก จากนัน้นําท่านชมวิหารซวาร์
ทนอทส ์Zvartnots Cathedral ซึง่ในอดตีนบัไดว้่าเป็นวหิารทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุ เป็นวหิารทีถู่กสรา้ง
ขึน้ในราวปีค.ศ.641-653 ทีอ่ยูใ่นช่วงของจกัรวรรดไิบแซนไทน์ทีม่อีทิธพิลเหนือดนิแดนในบรเิวณแห่งนี้ และ
ต่อมากเ็ป็นชว่งของการรุกรานของพวกอาหรบัมุสลมิ ซึง่ทุกวนัน้ีสถานทีโ่บราณแห่งนี้กลายเป็นสิง่ก่อสรา้ง
ปรกัหกัพงัไปแลว้  และแวะชมตลาดพาคชูคา Pak Shuka Market หรอื Gumi Shuka เรยีกว่าตลาดกลาง 
ตลาดแห่งนี้ถูกสรา้งตกแต่งใหม้คีวามสวยงามในรปูแบบศลิปะของอารเ์มเนียน ซึง่ทางเขา้สูต่ลาดแห่งนี้มี
ทางเขา้ทีถู่กตกแต่งดว้ยความวจิติพสิดารของเหลก็ทีท่าํเป็นศลิปะรปูครึง่วงกลมดว้ยโครงร่างทีเ่ขา้กนัจนทาํให้
เป็นเสมอืนงานชิน้เอกของสถานทีน่ี้ จะทาํใหท้่านไดม้คีวามรูส้กึว่าเหมอืนอยู่ในโลกอกีใบหนึ่ง อสิระใหท้่านได้
เลอืกซือ้ของฝากต่างๆ เช่น ไวน์ เหลา้ ขนมพืน้เมอืง ขนมหวาน ผลไมแ้หง้ ไขป่ลาคาเวยีร ์ชอ็คโกแลต็ ชสี
หลากหลายประเภท น้ําแร่ และอื่นๆอกีมากมาย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด เยเรวาน - Yerevan Cascade-สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบัเยเรวานแคสเคด Yerevan Cascade ซึง่เป็นเสมอืนอุทยานทางศลิปะขนาด
ยกัษ์ สรา้งเป็นบนัไดขนาดมหมึา 572 ขัน้ สงูกว่า 500 เมตร ลาดขึน้ไปบนไหล่เขากลางใจเมอืง โดยมกีาร
ปล่อยน ้าใหต้กลงมาคลา้ยน ้าตกจ าลองดว้ย ดา้นล่างสดุเป็นสวนหย่อม พรอ้มดว้ยรปูประตมิากรรมลอยตวั
น่ารกั ๆ อดัแน่นดว้ยไอเดยีสรา้งสรรค ์สว่นดา้นบนกม็ลีฟิต ์บนัไดเลื่อน และบนัได ใหเ้ราเดนิขึน้ไปสูจุ่ดสงูสดุ
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ของยอดเขาแลว้มองกลบัลงมาชมตวัเมอืงเยเรวานจากมุมสงูไดก้วา้งไกล ทีส่ าคญัคอืในวนัทีฟ้่าใสไรเ้มฆหมอก
จะเหน็ยอดเขาอารารตัยนืตระหง่านเป็นแบก็กราวน์ของเมอืงอยา่งสดุอลงัการ 
จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุเยเรวาน  

12.10 น.  ออกเดินทางจากสนามบินกรงุเยเรวาน โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2207 
15.15 น.  เดินทางถึงสนามบินดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 
 
 

วนัทีเ่ก้า กรงุเทพฯ 
02.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินนครดไูบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-384 

12.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทําการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทัวรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
 

 
 

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในจอรเ์จียและอารเ์มเนีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีสาํคญั ปิดในวนัสาํคญัทางศาสนาและหรอืแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวสาํคญัอ่ืนๆ 
อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรอืการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐับาล,หรอื
กรณีท่ีผูป้กครองรฐัเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหาร
ส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั   

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียและอารเ์มเนีย ประชากรนับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ใน
อดีต ทาํให้ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเขา้ชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รอืวิหาร
ต้องใช้ผา้คลุมศีรษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศรีษะไปด้วย หรอืกรณีท่ีไม่ได้นําติดตวัไปทางโบสถห์รอืวิหาร
จะมีผา้คลุมให้ สาํหรบัประเทศอาเซอรไ์บจานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เวลาเขา้ชมทัง้มสัยิด โบสถ์
และวิหารต่างๆ ต้องใช้ผา้คลมุศรีษะด้วยเช่นกนั  

- โดยปกติรา้นอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จียและอารเ์มเนีย โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. 
ส่วนมือ้คํา่เรว็ท่ีสุดคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 
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อตัราค่าเดินทาง  6-14 เม.ย./ 12-20 เม.ย./ 10-18 เม.ย. และ 22-30 เม.ย.2565 
1-9 พ.ค./ 13-21 พ.ค. และ 22-30 พ.ค.2565 

 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 

 

**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,300 บาท  โดยเรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้ายก่อนเดินทาง** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็** ตามขอ้กาํหนด
และเง่ือนไขของบริษทัฯ และจะต้องชาํระมดัจาํหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถ ยกเลิก, เปล่ียนคนเดินทาง, เรียกรบัเงินคืน (Refund) ตัว๋ได้  
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรอืรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ 

กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได้  

***การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10-15 วนั ซ่ึงผู้เดินทางไม่ต้องมาแสดงตวั ** 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Emirates เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ดไูบ-ทบลิซิ ี// เยเรวาน-ดไูบ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่

เดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศอารเ์มเนีย 
 ค่าน้ําดื่มแจกบนรถ 1 ขวด / ท่าน / วนั 
 
 

มหศัจรรย ์Caucasus 
เท่ียวอารเ์มเนีย-จอรเ์จีย 9 วนั 6 คืน / EK 

6-14 เม.ย./ 12-20 เม.ย./ 
10-18 เม.ย.2565 

22-30 เม.ย./1-9 พ.ค./ 
13-21 พ.ค./22-30 พ.ค.2565 

 

ผูใ้หญ่เดนิทาง 15 ท่าน ราคาท่านละ 61,900 59,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 7,500 7,500 
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 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัเดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ
คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร
,ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสขุภาพหรอืประกนัภยัการ
เดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่31 ม.ค.
2565 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมั, จาํกดั 1 ใบ / ท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ, ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 2,300 บาท เรยีกเกบ็

และชาํระพรอ้มค่าทวัรง์วดสดุทา้ยก่อนเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการทาํ Vaccine Passport 
 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (ประมาณ

35.00USD) ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยู่กบัสถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั)  
 ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass (ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand 

Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนักอ่นวนัเดนิทาง https://tp.consular.go.th/)  
 ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิ RT-PCT Test และค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมื่อเดนิทางถงึไทย (การ

เปลีย่นแปลงมาตรการและการเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหด้ปูระกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั) 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 สง่แจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดสว่นตวัเพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทกุท่านที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ดาํเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางกาํหนด 

ขัน้ตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนดัหมายการทาํวซี่าโดยละเอยีด เพื่อทางเจา้หน้าทีจ่ะ
ดาํเนินการนดัหมายยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการทาํนดัหมาย 

ขัน้ตอน 3 ท่านชาํระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 30 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะ 
ไดนํ้าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์

https://tp.consular.go.th/
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การชาํระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว 
 
การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํ โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจาํตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15-29 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจาํตัว๋โดยสารเครื่องบนิ,ค่าโรงแรมทีพ่กั,ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบรกิารในการขอวซี่าและค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หาก

ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง

สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการนําสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิด
และสว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจาํลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลกูธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน้ําตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืสาํหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น ไม้
เบสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ํ้าสาํหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุกชนิด/
ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามสาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยกาํหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของสาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศ
ไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   
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o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบลว่งหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์
เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
สาํหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศอารเ์มเนีย 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํา่กว่า 6 เดือน  (สามารถสแกนเป็นภาพสี ไฟล ์PDF, JPG แบบชดัเจนส่งมาโดยไม่

ต้องใช้พาสปอรต์เล่มจริง แต่กรณีทีไ่ม่สามารถสแกนไฟลภ์าพเข้าในระบบวีซ่าได้ ต้องส่งพาสปอรต์ตวัจริง
มาแทน ทัง้น้ีห้ามถ่ายจากกล้องหรือมือถือโดยเดด็ขาด) 
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสี

หรอืบิก๊อายส ์** 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตู
ไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  ***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีา
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่
ระบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าอารเ์มเนีย 
 

 

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

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

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วนัเกิด .................................. สถานท่ีเกิด ............................ 

 วนัออกหนังสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 

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

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูปั่จจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์..........................  โทรศพัทบ์า้น .................................  โทรศพัทมื์อถือ.................................   

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

6.  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................. 

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท.์.................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)................................. 

 E-mail: .................................................................................................. (จ าเป็นตอ้งกรอก) 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 

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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

