รหัสโปรแกรม : 23413 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

มหั ศจรรย์ CAUCASUS
เทีย่ วจอร์เจีย-อาร์เมเนีย 9 วัน 6 คืน
ทบิลซิ -ี่ อนานูร-ิ คาซเบกี-มิสเคต้า-อุพลิสชิเค่-ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท-เซวาน-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี
ชมวิวเทือกเขาคอเคซัสทีส่ วยไม่แพ้เทือกเขาแอลป์ในยุโรป
ท่องเทีย่ วเส้นทางแห่งอารยะธรรมนับพันปี
ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลซิ ลี่ มิ้ ลองอาหาร Georgian Cuisine ชิมไวน์เลิศรส
นัง่ รถจีป๊ 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
เทีย่ วกรุงเยเรวาน-Yerevan Cascade-ทะเลสาบเซวาน-ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด- เทีย่ วชมวิหารการ์นี -ช้อปปิง้ ตลาด
พื้นเมือง
รับประทานอาหารพร้อมชมวิว Funicular Restaurant
อิม่ อร่อยกับเมนูอาหารไทย,อาหารจีนและอาหารพืน้ เมืองพร้อมชมโชว์
โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)
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บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางเที่ยวประเทศจอร์เจีย ที่มีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซียและทางตะวันตกติดกับทะเลดำและ
ตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดชื่อกรุงทบิลิซิ ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมิตควารี โดยมีความน่าสนใจอยู่ที่แหล่ง
น้ำแร่และแหล่งโบราณคดีมากกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้ มี 4 แห่งด้วยกันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก และเที่ยวประเทศอาร์เมเนีย ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส เขาที่กั้นพรมแดนระหว่าง
ยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อิหร่าน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เป็นรัฐแรกในโลกที่
ได้รับเอาคริสต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมื่อ ค.ศ.301 จึงมีโบราณสถานจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ
ทบิลซิ ี่
เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่
สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี
คาซเบกี
โดยคาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศา
เซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง
อนานูริ
สถานที่ตั้งของป้อมอนานูรี สถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ถูกสร้างขึ้น
ให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่
สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน
มิสทเคต้า
ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจาก
กรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม
อุพลิสชิเค่
เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วตั้งแต่ช่วง500 ปีก่อน
คริสตกาล จนถึง ค.ศ.500
เยเรวาน
เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส เขาที่กั้นพรมแดน
ระหว่างยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อิหร่าน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่
เก่าแก่ เป็นรัฐแรกในโลกที่ได้รับเอาคริสต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมื่อ ค.ศ.301 จึงมี
โบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ
เกกฮาร์ด
สถานที่ตั้งของวิหารเกกฮาร์ด ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารที่สร้าง
อยู่ท่ามกลางเทือกเขา สร้างในสมัยศตวรรษที่12-13 โดยการสลักผาหินลึกเข้าไปจนกลายเป็นวิหารในโพรงถ้ำ
อันยิ่งใหญ่อลังการ
กำหนดการเดินทาง

2-10 มิ.ย./ 18-26 มิ.ย. / 12-20 ก.ค. / 27ก.ค.-04 ส.ค.2565
11-19 ส.ค./ 27ส.ค.- 04 ก.ย./ 17-25 ก.ย./ 24 ก.ย.-02 ต.ค.2565
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วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates
Airlines เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ทา่ นก่อนขึน้ เครือ่ ง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนือ่ งจาก
กฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
**กรณีทบี่ างท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กำหนดการเดินทางอีกครัง้ ก่อนทำการจองตัว๋ โดยสารส่วนตัวของท่าน เนือ่ งจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ ส์
และได้มกี ารดำเนินการไว้ลว่ งหน้าหลายเดือน เมือ่ เปลีย่ นฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลง
เล็กน้อย**

วันทีส่ อง กรุงเทพฯ - ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) -ทบิลซิ (ี่ จอร์เจีย) -ฟรีดอ้ มสแควร์
01.15 น.
04.45 น.
11.00 น.
14.25 น.

ค่ำ

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Emirates Airlines เทีย่ วบินที่ EK-385
เดินทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (ดูไบเวลาช้ากว่าประเทศไทย
3 ชั่วโมง)
ออกเดินทางสูก่ รุงทบิลซิ ี่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Emirates Airlines เทีย่ วบินที่ EK-2200
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลซิ ี่ ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน นำท่านเดินทางสู่กรุงทบิลซิ ี่ Tbilisi เมืองหลวงของประเทศ
จอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมายและมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยังเป็นเมือง
ใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี นำท่านชมกรุงทบิลิซี่ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
การทำอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk
Road และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทาง
ยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมือง
ทบิลิซยี่ ่านฟรีดอมสแควร์ Freedom Square จัตุรัสใจกลางเมืองที่ถูกสร้างขึ้นสมัยถูกปกครองโดยสหภาพโซ
เวียต เป็นศูนย์กลางของเส้นทางการคมนาคมของกรุงทบิลิซีและยังเป็นที่ตั้งของอาคารรัฐสภาและหน่วยงาน
ของรัฐ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนอันคลาสสิคสุดอลังการในสถาปัตยกรรมยุโรปแบบนีโอโค
โลเนียลอันสุดคลาสสิค
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ าม

ทบิลซิ -ี่ นัง่ กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสันติภาพ-โบสถ์เมเตห์ค-ี โบสถ์ทรินติ -ี้ ช้อปปิง้ ถนน
ชาร์เดนี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลซิ ี่ Old Town of Tbilisi ซึ่งท่านจะได้พบเห็นความสวยงามและสีสัน
ของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป
ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้า
ไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ใน
รูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของ
ราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึ่งต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด ปี ค.ศ.10891125 ได้มีการสร้างเพิ่มเติม และเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่านารินกาลา
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กลางวัน
บ่าย

ค่ำ

Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป้อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พังทลายลงเพราะว่าเกิด
แผ่นดินไหวและถูกรื้อทำลายไป จากนั้นแวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับ โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ใน
ย่านโซโลลากี ซึ่งที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ และนำท่านถ่ายรูปกับสะพาน
สันติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตร ซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิด
ใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้ำคูรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี
ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็น
ประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมา
ในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ็นต์ เดมิทรีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของ
โบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทำลายและได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปี ค.ศ.1235 ได้ถูก
พวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ทรีนติ ี้ Holy Trinity Cathedral
วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในท
บิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์
ออร์โธดอกในโลก จากนั้นนำท่านเดินเล่นย่านถนนชาร์เดนี Shardeni Street ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มี
ชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง เดิมถนนแห่งนี้ชื่อ Jan
Shardeni Kucha เป็นศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศรรตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อ
ถนนมาเป็นชาร์เดนี เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วย
ร้านค้าแฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋มากมาย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ทบิลซิ -ี่ อนานูร-ิ The Memorial of Friendship-คาซเบกี-โบสถ์เกอร์เกตี-้ ทบิลซิ ี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า
Georgian Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็น
ถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาว
ประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
นำท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที่อันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี เป็น
ป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูง
ใหญ่ตั้งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป้อมนี้เองทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้อง
ล่างและอ่างเก็บน้ำซินวาลี จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชือ่ นึงคือ
Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็น
สัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานนี้ตั้งอยู่บน
Devil’s Valley ระหว่างเมืองกูดาอูรีและคาซเบกี เป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก ภายใน
มีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ตั้งเด่น
เป็นสง่าอยู่บนหุบเขาที่มีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

กลางวัน
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บ่าย

ค่ำ

นำท่านเดินทางสู่เมืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรือที่รู้จักกันในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึ่ง
คาซเบกี้เป็นชื่อเมืองดั้งเดิมนั่นเอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียส
เลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเป็นนั่งรถจีป๊ 4WD เพือ่ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti
Trinity Church ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา Tsminda
Sameba ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บน
เทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานทีแ่ ห่งนี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาพ อากาศ ซึง่ เส้นทางอาจจะถูกปิดกัน้
ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยูห่ รือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ซึง่ อาจจะเป็นอุปสรรคแก่การ
เดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสำคัญ)
จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้
ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห่ า้

ทบิลซิ -ี่ ถ้ำอุพลิสชิเค่-มิทสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-ทบิลซิ ี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่อุพลิสชิเค่ Uplistsikhe (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมถ้ำอุพลิสชิเค่
Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมา
นานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและ
วัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่ 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพ
เก้น Pagan ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้า
เมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 9 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่
เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำท่านชมและชิมไวน์ Wine Tasting ไวน์ทอ้ งถิน่ ทีม่ ชี อื่ เสียงของจอร์เจียทีเ่ มืองมิทสเคต้า จากนั้นนำท่านชม
วิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในราว
ศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี ซึ่ง
ถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย จากนั้นนำท่านชม
วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนา
คริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลซิ ี่ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Funicular Restaurant ชมวิวสุดโรแมนติคของเมืองทบิลซิ ี่
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Brim Hotel, Tbilisi หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

ค่ำ
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วันทีห่ ก

ทบิลซิ (ี่ จอร์เจีย)-ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท(อาร์เมเนีย)-เซวาน-กรุงเยเรวาน-Republic Square

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซาดาโคล Sadakhlo ที่อยู่ทางด้านใต้ของจอร์เจียซึ่งเป็นเมืองพรมแดนของ
อาร์เมเนียและจอร์เจีย ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติอันสวยของเทือกเขาคอเคซัสน้อยที่
อยู่ระหว่างอาร์เมเนียและอาร์เซอร์ไบจาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศจากจอร์เจียสูป่ ระเทศอาร์เมเนียทีจ่ ุดผ่านแดน Bagratashen Customs Point

(หมายเหตุ: เนื่องจากกฎของกองตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนของกระเป๋าเดินทางผู้เดินทางจำเป็นต้องขนกระเป๋า
และถือสัมภาระด้วยตนเอง เพื่อเดินผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจากฝั่งประเทศจอร์เจีย เพื่อข้ามด่านไปยัง
ประเทศอาร์เมเนีย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

กลางวัน
บ่าย

ค่ำ

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮักห์พาท Haghpat (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านชมอารามฮักห์พาท
Haghpat Monastery ซึ่งถือได้เป็นผลงานชิ้นเอกของทางด้านศาสนาและทางด้านสถาปัตยกรรมในการ
ก่อสร้างในยุคกลาง ถูกสร้างขึ้นโดย Saint Nishan ในราวศตวรรษที่ 10 ซึ่งอยู่ในระการขึ้นครองราชย์ของ
กษัตริย์อะบาส ที่ 1 อดีตเป็นเพียงตัวโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญนิชานที่ถูกสร้างขึ้นช่วงปีค.ศ.967ต่อมาก็ได้ถูก
สร้างขยายให้ใหญ่โตขึ้นและมีการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบอาร์เมเนียน และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำท่านเดินทางสู่เมืองเซวาน Sevan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1842
ซึ่งเป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีชื่อว่า เยเลนอฟก้า Yelenovka จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยน
ชื่อเป็นเซวาน เมืองนี้ยังถูกล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะและเมืองยังตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซวาน ซึ่งเป็นทะเลสาบ
น้ำจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำแม่น้ำฮราซดานและแม่น้ำมาสริค
นำท่านชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน ทีร่ อบๆทะเลสาบเต็มไปด้วยสถานที่พักผ่อนรวมทั้งรีสอร์ทที่
สร้างรอต้อนรับนักท่องเที่ยว เดิมเมืองนี้เป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าเยเลนอฟก้า จนถึงปี
ค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเซวานตามชื่อของทะเลสาบ จากนั้นนำท่านชมอารามเซวาน Sevan
Monastery หรือมีชื่อเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ Sevanavank ซึ่งคำว่าแว๊งค์เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมาย
ว่า”โบสถ์วิหาร” สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแหลมที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเบสาบเซวาน ถูก
สร้างขึ้นในปีค.ศ.874 โดยเจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์อะช๊อต ที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับ
พวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแห่งนี้ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงเยเรวาน Yerevan เมือง
หลวงของประเทศอาร์เมเนีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) นำท่านชมจัตรุ สั รีพบั ลิค Republic Square
จัตุรัสศูนย์กลางของกรุงเยเรวาน ออกแบบโดยสถาปนิกคนดัง Alexander Tamanian เมื่อปี ค.ศ.1924 มี
การต่อเติมสร้างอาคารเพิ่มมาเรื่อยๆ โดยรอบๆลานกว้างทรงรูปไข่ตรงกลางจัตุรัสประกอบด้วยอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคขนาดใหญ่ 5 หลังและหอศิลปะแห่งชาติตั้งโดดเด่นอยู่ตรงกลาง มีทำเนียบ
รัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและโรงมหรสพ ในอดีตยุคที่ถูกปกครองโดย
สหภาพโซเวียตเคยใช้ชื่อจัตุรัสเลนนิน หรือ Lenin Square แต่ถูกเปลี่ยนชื่อหลังประกาศอิสรภาพเป็นประเทศ
อาร์เมเนีย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Opera Suite Hotel, Yerevan หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีเ่ จ็ด

เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์น-ี วิหารเอคมิอดั ซิน-วิหารซวาร์ทนอทส์ -ตลาดพาคชูคา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกกฮาร์ด Geghard (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
นำท่านชมวิหารเกกฮาร์ด Geghard Monastery ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนียเพราะเป็น
วิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สวยงามและยังมีส่วนที่สร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาอีกด้วยแม้ตัว
อาคารของวิหารเกกฮาร์ดนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 แต่สำนักสงฆ์โบราณแห่งนี้ ได้ถูกก่อตั้ง
ขึ้นตั้งแต่เมื่อราวศตวรรษที่ 4 อิสระให้ท่านชมส่วนของห้องโถงของตัวโบสถ์ที่มีการตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลัก
อย่างสวยงามที่ถูกตกแต่งด้วยความศรัทธาในศาสนาคริสต์วิหารที่สร้างโดยการตัดหินให้กลายเป็นห้องโถง
และได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2000 และนำท่านชมวิหารการ์นี Garni Temple ซึง่ ในอดีตเมื่อ
ประมาณ 1,700 ปีมาแล้วบริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนียซึ่งในปัจจุบันยังคงมี
หลงเหลืออยู่ให้ได้เห็นสภาพของห้องสรงน้ำ และอาคารทรงกรีกที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1 ตาม
พระราชประสงค์ของกษัตริย์ Tiridates โดยด้านข้างของวิหารทรงกรีกนี้มีซากโบสถ์คริสต์ที่สร้างขึ้นเมื่อ
คริสต์ศตวรรษที่ 9 หลงเหลืออยู่ โดยตัววิหารการ์นี่เคยถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 สำหรับ
อาคารที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 โดยใช้เศษซาก
ปรักหักพังของเก่าผสมกับของใหม่ และถึงแม้ว่าวิหารจะถูกสร้างแบบกรีกแต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้างด้วย
ศิลปะแบบอาร์เมเนียที่ไม่สามารถหาได้ในวิหารกรีกทั่วไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเยเรวาน จากนั้นนำท่านชมวิหารเอคมิอัดซิน Etchmiadzin Cathedral ตั้งอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกของกรุงเยเรวาน ในอดีตเป็นเมืองที่สำคัญของชาวอาร์เมเนียนที่มีความศรัทธาในเรื่อง
ทางด้านการศาสนาและยังนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นโดยนักบุญเกรกอรี่ ในปีค.ศ.303
เมืองนี้มีความสำคัญเพราะมีสถานที่ทั้งสองแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000 ซึ่งแต่เดิม
นั้นเป็นที่รู้จักกันในนามของโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระแม่เจ้า Holy Mother of God Church เป็นโบสถ์ที่ถูกสร้าง
ขึน้ ในราวศตวรรษที่ 4 และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก จากนั้นนำท่านชมวิหารซวาร์ทนอทส์
Zvartnots Cathedral ซึง่ ในอดีตนับได้ว่าเป็นวิหารที่มีความสวยงามมากที่สุด เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในราวปี
ค.ศ.641-653 ที่อยู่ในช่วงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งนี้ และต่อมาก็เป็น
ช่วงของการรุกรานของพวกอาหรับมุสลิม ซึ่งทุกวันนี้สถานที่โบราณแห่งนี้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างปรักหักพังไป
แล้ว และแวะชมตลาดพาคชูคา Pak Shuka Market หรือ Gumi Shuka เรียกว่าตลาดกลาง ตลาดแห่งนี้ถูก
สร้างตกแต่งให้มีความสวยงามในรูปแบบศิลปะของอาร์เมเนียน ซึ่งทางเข้าสู่ตลาดแห่งนี้มีทางเข้าที่ถูกตกแต่ง
ด้วยความวิจิตพิสดารของเหล็กที่ทำเป็นศิลปะรูปครึ่งวงกลมด้วยโครงร่างที่เข้ากันจนทำให้เป็นเสมือนงานชิ้น
เอกของสถานที่นี้ จะทำให้ท่านได้มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกอีกใบหนึ่ง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก
ต่างๆ เช่น ไวน์ เหล้า ขนมพื้นเมือง ขนมหวาน ผลไม้แห้ง ไข่ปลาคาเวียร์ ช็อคโกแล็ต ชีสหลากหลายประเภท
น้ำแร่ และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Opera Suite Hotel, Yerevan หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

ค่ำ
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วันที่แปด เยเรวาน - Yerevan Cascade-สนามบิน
เช้า

15.15 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับเยเรวานแคสเคด Yerevan Cascade ซึ่งเป็นเสมือนอุทยานทางศิลปะขนาดยักษ์
สร้างเป็นบันไดขนาดมหึมา 572 ขั้น สูงกว่า 500 เมตร ลาดขึ้นไปบนไหล่เขากลางใจเมือง โดยมีการปล่อยน้ำให้
ตกลงมาคล้ายน้ำตกจำลองด้วย ด้านล่างสุดเป็นสวนหย่อม พร้อมด้วยรูปประติมากรรมลอยตัวน่ารัก ๆ อัด
แน่นด้วยไอเดียสร้างสรรค์ ส่วนด้านบนก็มีลิฟต์ บันไดเลื่อน และบันได ให้เราเดินขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของยอดเขา
แล้วมองกลับลงมาชมตัวเมืองเยเรวานจากมุมสูงได้กว้างไกล ที่สำคัญคือในวันที่ฟ้าใสไร้เมฆหมอกจะเห็นยอด
เขาอารารัตยืนตระหง่านเป็นแบ็กกราวน์ของเมืองอย่างสุดอลังการ
จากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสูส่ นามบินกรุงเยเรวาน
ออกเดินทางจากสนามบินกรุงเยเรวาน โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-2207
***เดินทางวันที่ 12-20 ก.ค. / 11-19 ส.ค. และ 27 ส.ค.- 04 ก.ย.2565 ไฟล์ทบินเปลีย่ นเป็น EK2205 (เวลา
บิน 18.35-21.40 น.) และนำท่านชมโรงงานบรัน่ ดี Yerevan Brandy Factory ที่ผลิตเหล้าและไวน์ยหี่ อ้ อะรา
รัต ซึง่ เป็นโรงงานชัน้ นำและมีชอื่ เสียงที่เป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ตงั้ แต่ปี ค.ศ.1887 ที่ได้ใช้องุน่ พันธุด์ ีทสี่ ดุ และ
น้ำแร่อนั มีชอื่ เสียงของอาร์เมเนีย (ไม่รวมอาหารกลางวัน) ***
เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันทีเ่ ก้า

กรุงเทพฯ

12.10 น.

02.50 น.
12.30 น.

ออกเดินทางจากสนามบินนครดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK-384
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณี ที่ บ างท่ า นเดิ น ทางกลั บ ต่ า งประเทศหรือ ต่ า งจั ง หวั ด โปรดตรวจสอบเวลากา รเดิ น ทางแต่ ล ะ
กำหนดการเดิ น ทางอี ก ครั้ ง ก่ อ นทำการจองตั๋ ว โดยสารส่ ว นตั ว ของท่ า น เนื่ อ งจากรายการทั ว ร์ เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อนื่ ๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการ
เดินทางและรายการทัวร์ หรือสถานทีใ่ ดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ดว้ ยสาเหตุต่างๆ หรือสถานทีป่ ดิ โดยมิได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ ขออนุญาตทำการเปลีย่ นแปลงสถานทีอ่ นื่ ๆ ทดแทนให้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
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หมายเหตุ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ในจอร์เจียและอาร์เมเนีย อาจจะปิดโดยไม่มกี ารแจ้งล่วงหน้า เช่น
อนุสาวรีย,์ โบสถ์และสถานทีส่ ำคัญ ปิดในวันสำคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสำคัญอื่นๆ อาจจะปิด
โดยไม่ได้มกี ารแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมทีเ่ ป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีทผี่ ู้ปกครองรัฐเข้า
เยีย่ มชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มกี ารแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น
เนือ่ งจากประเทศจอร์เจีย ที่เคยถูกปกครองจากหลายเชือ้ ชาติทงั้ รัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนัน้ อาหารส่วนใหญ่จะ
ได้รบั อิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
เนือ่ งจากประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นกิ ายออโทด็อกซ์เป็นหลักมาตัง้ แต่ในอดีต ทำให้
ประเทศแห่งนีม้ ีโบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ที่เปิดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชม ซึง่ เวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผา้ คลุมศีรษะ
ดังนั้นกรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีทไี่ ม่ได้นำติดตัวไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมีผา้ คลุมให้ สำหรับ ประเทศ
อาเซอร์ไบจานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เวลาเข้าชมทัง้ มัสยิด โบสถ์และวิหารต่างๆ ต้องใช้ผา้ คลุมศรีษะด้วย
เช่นกัน
โดยปกติรา้ นอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจียและอาร์เมเนีย โดยเฉพาะมือ้ กลางวันอาจจะเริม่ ที่ 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ ค่ำ
เร็วทีส่ ดุ คือเริม่ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

อัตราค่าเดินทาง

2-10 มิ.ย./ 18-26 มิ.ย. / 12-20 ก.ค. / 27ก.ค.-04 ส.ค.2565
11-19 ส.ค./ 27ส.ค.- 04 ก.ย./ 17-25 ก.ย./ 24 ก.ย.-02 ต.ค.2565

มหัศจรรย์ Caucasus
เทีย่ วอาร์เมเนีย-จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน / EK
ผู้ใหญ่เดินทาง 15 ท่าน ราคาท่านละ
ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

อัตราค่าทัวร์
61,900
7,500

**ราคานีร้ วมรายการทัวร์ตวั๋ เครือ่ งบิน**
**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 2,300 บาท โดยเรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดินทาง**
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าภาษีนำ้ มัน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม เติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ
• อัตราค่าเดินทางนี้ตอ้ งมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผูใ้ หญ่จำนวนไม่ตำ่ กว่า 15 ท่าน **ไม่มรี าคาเด็ก** ตามข้อกำหนดและ
เงือ่ นไขของบริษัทฯ และจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
• เนือ่ งจากเป็นตัว๋ โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถ ยกเลิก, เปลีย่ นคนเดินทาง, เรียกรับเงินคืน (Refund) ตัว๋ ได้
• กรณีทา่ นทีม่ ตี ั๋วของสายการบินอืน่ หรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตวั๋ โดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้าเนือ่ งจากมีการเกี่ยวข้องกับการยืน่ วีซ่า ซึง่ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถยืน่ วีซา่ พร้อมคณะได้
***การดำเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10-15 วัน ซึง่ ผู้เดินทางไม่ตอ้ งมาแสดงตัว **
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อัตรานีร้ วมบริการ
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-ทบิลิซี // เยเรวาน-ดูไบ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอาร์เมเนีย
• ค่าน้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด / ท่าน / วัน
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋ว
โดยสาร,ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัย
การเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 ก.พ.
2565 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ
จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
อัตรานีไ้ ม่รวมบริการ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม, จำกัด 1 ใบ / ท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,300 บาท เรียกเก็บ
และชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport
• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ประมาณ
35.00USD) ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยดูจากประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
• ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass (ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand
Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/)
• ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิด RT-PCT Test, ATK และค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทางถึงไทย (การ
เปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สิน
ด้วยตัวท่านเอง
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
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• ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์
ขั้นตอน 1
ขั้นตอน 2
ขั้นตอน 3

ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที่
เดินทางแล้ว จะเริ่มดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนด
ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะ
ดำเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการทำนัดหมาย
ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 30 วัน เพื่อที่ทางบริษัทจะ
ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว
การยกเลิก
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
2. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15-29 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน,ค่าโรงแรมที่พัก,ค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในการขอวีซ่าและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุ
ทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
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o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลัก
เกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่
สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยว
สินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้
เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/
ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ
นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)
o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์
เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทที่ ่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน
ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มี
ความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้า
ชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่าง
การเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้
ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
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o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่มเติมเรือ่ งโรงแรมทีพ่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียงเดีย่ ว แต่อาจจะได้เป็น
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ่ ละ 1 ห้องเดี่ยว กรณีทมี่ า
3 ท่าน
2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ
ซึ่งขึ้นอยูก่ ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอาร์เมเนีย

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (สามารถสแกนเป็นภาพสี ไฟล์ PDF, JPG แบบชัดเจนส่งมาโดยไม่ตอ้ งใช้

พาสปอร์ตเล่มจริง แต่กรณีทไี่ ม่สามารถสแกนไฟล์ภาพเข้าในระบบวีซา่ ได้ ต้องส่งพาสปอร์ตตัวจริงมาแทน ทัง้ นีห้ ้ามถ่ายจาก
กล้องหรือมือถือโดยเด็ดขาด)

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จำนวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี
หรือบิ๊กอายส์ **
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศ และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่
คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** *** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
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*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่น
เดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยืน่ ขอวีซา่ อาร์เมเนีย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วันเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................
วันออกหนังสือเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสือเดินทาง .......................................
2. สถานภาพ ....... โสด ....... แต่งงานจดทะเบียน ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน ....... หย่า ....... หม้าย
3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์บ้าน ................................. โทรศัพท์มอื ถือ.................................
5. ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................. หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี).................................
E-mail: .................................................................................................. (จำเป็นต้องกรอก)
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ).....................
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หากสนจองกรุณาติดต่อ
สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936
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