
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24444 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 

จอรเ์จยี อารม์เีนยี 7 วนั 5 คนื  
ซุปตาร.์..คดัเคซอ คอเคซสั 

ก าหนดการเดนิทาง ตลุาคม - ธนัวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 บริการอาหารและน้้าดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง 
 เดนิชอ้ปปิ้ง ชวิๆ ณ Freedom Square 
 ชมเมอืงรมิทะเลสาบ เมอืงเซวาน 
 ชมอดตีพระราชวังฤดรูอ้นของกษัตรยิอ์ารม์ีเนยี วหิารการน์ ี
 ขึน้กระเชา้ชมไฟฟา้ชมปอ้มนาริคาลา่ 
 นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ 
 เดนิชอ้ปปิ้ง ชวิๆ ณ Freedom Square 
 พเิศษ...!!! ดืม่ด่า้ดนิเนอรม์ือ้ค่้า พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง  

 
 
 
 
 
 

วันเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(ไมม่รีาคาเดก็( 
พกัเดี่ยว 

 15 - 21 ตลุาคม 2565 45,888 6,500 

20 - 26 ตลุาคม 2565 
(วนัปิยมหาราช,วนัหยดุขดเชย( 

47,888 6,500 

01 - 07 พฤศจกิายน 2565 45,888 6,500 

06 - 12 พฤศจกิายน 2565 45,888 6,500 

15 - 21 พฤศจกิายน 2565 45,888 6,500 

20 - 26 พฤศจกิายน 2565 45,888 6,500 

29 พฤศจกิายน - 05 ธนัวาคม 2565 45,888 6,500 

04 - 10 ธนัวาคม 2565 
(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ รชักาลที ่9,วนัชาติ หรอื วันพอ่

แหง่ชาต(ิ 

47,888 
6,500 

13 - 19 ธนัวาคม 2565 45,888 6,500 

18 - 24 ธนัวาคม 2565 45,888 6,500 

20 - 26 ธนัวาคม 2565 45,888 6,500 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั ราคา 10,000 บาท/ทา่น 

(ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ) 

 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม  

ทา่นละ 2,200 บาท/ทา่น/ทรปิ (ยกเวน้เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิารของทา่น 



 วันแรก       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

 
23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ เคาท์เตอรส์ายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่

คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส้าหรับทุกท่านและน้าท่านโหลดสัมภาระ  
 

 
 วันที่สอง      ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี - ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี - เมืองมิสเคต้า  
  วิหารสเวติสเคอเวรี - อุพลิสชิเค่ - Freedom Square 
 

 
 
 
 
 
 
 
01.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ 

XJ908 (บริการอาหารร้อน 1 มื้อ( 
08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตทิบลิซิี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นประเทศจอร์เจีย ช้ากว่าประเทศไทย 

3 ชั่วโมง(  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น้าท่านรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) มิสเคต้าเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย สมัย
อาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล 
เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ส้าคัญ และมีอายุเก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุมาก กว่า 3,000 ปี ต่อมาองค์การ
ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคต้า (Historical monument of Mtskheta) เป็นมรดกโลก 
เมื่อปี ค.ศ.1994 น้าท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งค้าว่า Sveti หมายถึง "เสา" 
และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกง่าย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่มีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ท้าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์   ยุค
โบราณก่อนยุคกลาง (Hellenistic and Late Antique periods) ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 
เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 
9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ท่านจะได้
พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพแกน (ลัทธิท้องถิ่น( ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิ
บูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1,700 ปีก่อน และยังมีห้องต่าง ๆ ซึ่งคาดว่า
เป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (1( 
น้าท่านเดินทางสู่ อุพลิสชเิค่ (Uplistsikhe) หนึ่งในเมืองถ้้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบ

นี้กันมานานแล้วกว่า 3,000 ปีก่อน 
 
 น้าท่านเดินทางสู่ Freedom Square อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองทบิลิซี่ หรือช้อปปิ้งที่ห้าง Galleria Mall 

ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลิซี่ที่เต็มไปด้วยร้าน ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้า     แบรนด์เนมหลากหลายแบ
รนด์ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (2( 
ที่พัก โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 



 วันที่สาม      เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - วัดอารามโบราณฮักห์พาท - เมืองเซวาน 
  อารามเซวาน - เยเรวาน แคสเคด  
 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3( 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) เป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับอาร์มีเนีย น้าท่านข้ามพรมแดน
ระหว่างประเทศสู่ประเทศอาร์มีเนีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว น้าท่านสู่ เมืองฮักห์
พาท (Haghpat) เมืองในหมู่บ้านของจังหวัดลอรี่  ที่อยู่ทางด้านเหนือของอาร์มีเนีย เมืองนี้เป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงเพราะเป็นที่ตั้งของวัดอารามโบราณสองแห่ง 
น้าท่านชม วัดอารามโบราณฮักห์พาท (Haghpat Monastery) ซึ่งถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกทางด้านศาสนา 
และทางด้านสถาปัตยกรรมใน
การก่อสร้างในยุคกลาง อาราม
แห่งนี้สร้างโดยนักบุญนิชาน 
(Saint Nishan) ในราวศตวรรษ
ที่ 10 นอกจากนั้นยังมีแห่งหนึ่ง
ที่ ถู กสร้ างขึ้ น ใกล้ๆ  กัน  คือ 
อ า ร า ม ซ า น า ฮิ น  ( Sanahin 
Monastery) และสถานที่ทั้งสอง
แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1996 ต่อมากได้ถูกสร้างขยายให้ใหญ่ขึ้น 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (4( 
 น้าท่านเดินทางสู่เมืองเซวาน (Sevan( เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซวาน ซึ่งเป็นทะเลสาบน้้าจืดและทะเลปิดใน

ประเทศอาร์เมเนีย น้าท่านแวะชมความสวยงามของทะเลสาบเซวานรอบ ๆทะเลลาบเต็มไปด้วยสถานที่
พักผ่อนรวมทั้งรีสอร์ทที่สร้างรอต้อนรับนักท่องเที่ยว เดิมเมืองนี้เป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีชื่อ
ว่าเยเลนอฟก้า จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเซวานตามชื่อของทะเลสาบ  น้าท่านชมอารามเซ
วาน (Sevan Monastery( หรือมีชื่อเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ Sevanavank ซึ่งด้าว่าแว๊งค์เป็นภาษาอาร์เมนีย มี
ความหมายว่า "โบสถ์วิหาร" สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแหลมที่อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่ง
ทะเลสาบเซวาน ถูกสร้างขึ้นในปีด.ศ.874 โดยเจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์อะช๊อต ที่ 1 ซึ่งอยู่
ในช่วงของการต่อสู้กับพวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแห่งนี้ ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่กรุงเยเรวาน 
เมืองหลวงของประเทศอาร์มีเนีย  น้าท่านชม เยเรวาน แคสเคด (Yerevan Cascade) ซึ่งเป็นเสมือนอุทยาน
ทางศิลปะขนาดยักษ์ สร้างเป็นบันไดขนาดมหึมา 572 ขั้น สูงกว่า 500 เมตร ลาดขึ้นไปบนไหล่เขากลางใจ
เมือง โดยมีการปล่อยน้้าให้ตกลงมาคล้ายน้้าตกจ้าลองด้วย ด้านล่างสุดเป็นสวนหย่อมพร้อมด้วยรูป
ประติมากรรมลอยตัวน่ารัก ๆ อัดแน่นด้วยไอเดียสร้างสรรค์ ส่วนด้านบนก็มีลิฟต์ บันไดเลื่อน และบันได ให้
เราเดินขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของยอดเขา แล้วมองกลับลงมาชมตัวเมืองเยเรวานจากมุมสูงได้กว้างไกล ที่ส้าคัญ



คือในวันที่ฟ้าใสไร้เมฆหมอก จะเห็นยอดเขาอารารัตในต้านานเรือโนอาห์ ยืนตระหง่านเป็นแบ็กกราวน์ของ
เมืองอย่างสุดอลังการ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (5(  
ที่พัก โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 วันที่สี่     เมืองเกกฮาร์ด - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - เมืองซาดาโคล - ทบิลิซี 
 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6( 

 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เมืองเกกฮาร์ด (Geghard( ชมวิหารเกกฮาร์ด (Geg hard Monastery( ซึ่งถือเป็น
หนึ่งในความสวยงามของอาร์มีเนีย เพราะเป็นวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สวยงามและยังมีส่วนที่
สร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาอีกด้วยแม้ตัวอาคารของวิหารเกกฮาร์ดนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 12-13 แต่ส้านักสงฆ์โบราณแห่งนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อราวศตวรรษที่  4 ให้ท่านชมส่วนของห้องโถง
ของตัวโบสถ์ที่มีการตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงามที่ถูกตกแต่งด้วยความศรัทธาในศาสนา
คริสต์วิหารที่สร้างโดยการตัดหินให้กลายเป็นห้องโถงและได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2000 น้า
ท่านชมวิหารการ์นี (Garni Temple( ซึ่งในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปีมาแล้วบริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดู
ร้อนของกษัตริย์อาร์มีเนีย ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีหลงเหลืออยู่ให้ได้เห็นสภาพของห้องสรงน้้า และอาคารทรง
กรีกที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  1 ตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ Tiridates โดยด้านข้างของ
วิหารทรงกรีกนี้มีซากโบสถ์คริสต์
ที่สร้างขึ้นเมื่อดริสต์ศตวรรษที่  9 
หลงเหลืออยู่  โดยตัววิหารการ์นี่
เคยถูกท้าลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อ
ปี ค.ศ.1679 ส้าหรับอาคารที่เห็น
อยู่ในปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่
ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ. 
1974 โดยใช้เศษซากปรักหักพัง
ของเก่าผสมกับของใหม่ และถึงแม้ว่าวิหารจะถูกสร้างแบบกรีกแต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้างด้วยศิลปะ
แบบอาร์เมเนียที่ไม่สามารถหาได้ในวิหารกรีกทั่วไป 
 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (7( 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) เป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับจอร์เจีย น้าท่านข้ามพรมแดน
ระหว่างประเทศสู่ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว น้าท่านเดินทางสู่ ทบิ
ลิซี (Tbilisi) 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (8(  
ที่พัก โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 วันที่ห้า     เมืองเก่าทบิลิซี - ป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้้าแร่เก่าแก่ - โบสถ์เมเตห์คี  
  สะพานสันติภาพ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - East Point Shopping Mall 
 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9( 

จากนั้นน้าท่านเที่ยวชมย่าน เมืองเกา่ทบลิซิี (Old Town of Tbilisi( ซึ่งจะท้าท่านได้พบเห็นความสวยงาม และ
สีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและ
ยุโรปท้าให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว  

 น้าท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างใน
ราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการ
ก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125( ได้มีการสร้างเพิ่มเติม
ขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่ง
มีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น้าท่านชม โรงอาบน้้าแรเ่กา่แก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้้าร้อนก้ามะถันธรรมชาติ (Sulphur 

Spring Water)  
 น้าท่านชม โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่ของเมืองซึ่งมีรูปปั้นของ Vakhtang Gorgasali  

กษัตริย์แห่งไอบีเรีย โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี  ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้้า 
Mtkvari เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ กษัตริย์วาคตังที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี และได้
สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ ในปี ค.ศ.1278-1284  

 จากนั้นน้าท่านถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace( สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อม
ระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่
สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้้าคูรา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (10( 
 น้าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ 

Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่
มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก 

 น้าท่านเดินทางสู่ East Point Shopping Mall เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ง สินค้า
แบรนด์ เนมมากมาย  อาทิ  เช่ น  ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, 
CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW BALANCE, NEW 
YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอื่นๆอีกมากมาย 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (11(  
ที่พัก โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 วันที่หก      ป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ 
  เทือกเขาคอเคซัส 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12( 

 น้าท่านเดินทางสู่ ป้อมอนานรูี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 16 - 17 
ปัจจุบันยังคงมีซากก้าแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการ เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ ทั้ง 2 
หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์ ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่าน หากมอง
จากมุมสูงของป้อมปราการนี้ลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้้าชินวารี (Zhinvali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซึ่งเป็นเมืองส้าหรับสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิง

เขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ที่มีความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่
พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงาม
และมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 

 น้าท่านแวะถ่ายภาพ อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์
สถานหินโค้งขนาดใหญ่ บนเนินเขา ถนนจอร์เจียนมิลิแทรีไฮเวย์ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย 
สร้างขึ้นในปี  1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี  ของสนธิสัญญาจอร์จี เอฟสกี  ( Treaty of 
Georgievski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต และจอร์เจีย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (13( 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชือ่นี้

เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธดอกซ์ ชื่อ สเตฟาน ได้มาพ้านักอาศัยและก่อสร้าง
สถานที่ส้าหรับจ้าศีลขึ้น เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้้าเทอร์กี้ ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบน
เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus( ที่ส้าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชม
วิวของยอดเขาคาซเบกี้ 

 น้าท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ( เพื่อเข้าสู่ใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus)  
 
 น้าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 

14 มีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้
สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของ แม่น้้าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม หากมีหิมะปิดกั้นถนน โดยจะค้านึงถึงความปลอดภัยเป็น
หลัก(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (14(  
ที่พัก โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 วันที่เจ็ด     ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15( 
 ได้เวลาอันสมควรน้าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย  
09.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ909 (บริการอาหาร

ร้อน 1 มื้อ( 
20.10 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ : ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งใหท้ราบลว่งหนา้ อัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกดิขึ้นจากเหตุสุดวิสยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้งทาง
บกและทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ้านวย ทั้งนี้ทางเราจะค้านึงถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ และการบริการของรถบัสน้าเที่ยว ตามกฎหมายของจอร์เจีย สามารถ
ให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 

 

 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



 
 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้้ามัน 
 น้้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่าน 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง(  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์( 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 
 
 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจอร์เจีย ส้าหรับหนังสือเดินทางอื่น ๆที่ไม่ใช่ของไทย 100 USD 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ ก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า 

× ค่าธรรมเนียมบริการยื่นวีซ่าประเทศอาร์เมเนีย 1,000 บาท/ท่าน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณาจากสถาณทูต( 

× ค่าทิปมัคคุเทศก,์ คนขับรถ, 2,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 

 มัดจ้าท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าท้าการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ้านวน ทันทีในวันจองเท่านั้น 

 ส่วนที่เหลือ ช้าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด( 

 หากไม่ช้าระมัดจ้าตามที่ก้าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช้าระไม่ครบตามจ้านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช้าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุ
ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช้าระเงินในแต่ละส่วนเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งส้าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์ , หรือ
แนบสลิป ผ่านระบบจองที่นั่งออนไลน์ของทางบริษัท ฯ 

 ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport( ให้เจ้าหน้าที่ หากไม่ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport( มาให้ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
การจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 ส่งใบกรอกข้อมูลเพื่อยื่นวีซ่าประเทศอาร์มิเนีย (กรณีให้ทางบริษัทด้าเนินการยื่นให้(  

 

 

 

 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท้าการขึ้นไป คืนค่ามัดจ้าทั้งหมด (โดยหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัด
จ้าตัว( 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันท้าการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันท้าการ ขอสงวงสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง( 
 

 
 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และ ที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มี
การการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่น ๆ โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  
รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัด จ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจาก
เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินและโปรแกรมนั้น ๆ ซึ่งไม่สามารถใช้เง่ือนไขยกเลิกการจองร่วมกับเง่ือนไขด้านบนได้ 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  (เฉพาะการสง่จอยทวัรเ์ทา่น ัน้ ไมร่วมการตดักรุป๊ หรอื กรุป๊เหมา) 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  

กรณียกเลกิการจอง  พเีรยีดทีเ่ดนิทางวนัหยดุ เทศกาล หรอื โปรแกรมทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบนิพเิศษ 

Charter Flight 



 
 

 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางกลับได้ และ การจัดที่นั่ง
ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก้าหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง 
บัตรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือ คืนเงินได้ 

 
 
 

 ส้าหรับน้้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส้าหรับผู้โดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger( การเรียกค่าระวางน้้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ (ท่านตอ้งช้าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม( 

 ส้าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น้าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว( x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว( x 46เซนติเมตร 
(18 นิ้ว( 

 กรณีทีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก้าหนดให้ต่้าากว่ามาตรฐานได้ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูก่บัข้อก้าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้้าหนัก
เกิน (ท่านต้องช้าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม( 

 ทางบริษัทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเปา๋ และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 
 

 
 
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน *ใน

กรณีมีการตัดกรุ๊ปไม่เต็มกรุ๊ป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง* 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และพนกังานยกกระเป๋า (Porter) 



9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท้าให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา 
ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้้าดื่ม 1 ขวด/ท่าน/วัน 
15. การบริการของรถบัสน้าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศจอร์เจีย สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจ

เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช้ารุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้
เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการช้าระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

17. ส้าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาและมารดาแนบมาด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป 
(เป็นไฟล์สแกน PDF, JPG เท่านั่น(  

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์ , ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและเครื่องประดับ พื้นหลัง
ฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหู
และค้ิวทั้ง 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทั้ง 2 ข้าง จ้านวน 2 รูป  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (ไม่ควรใส่เสื้อสีขาว( 

3. เอกสารการจองโรงแรม (ทางบริษัทจัดเตรียมให้( 
4. ตั๋วเครื่องบิน (ทางบริษัทจัดเตรียมให้( 
 
 
 

 
 
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต(............................................................................................................. 
ชื่อ-นามสกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หรือนามสกุลก่อนสมรส........................................................ 
วัน/เดือน/ปีเกิด...................................................................................................................................... 
เลขที่พาสปอร์ต.......................................................วันหมดอายุ............................................................... 
สถานภาพ   โสด  สมรส  แต่งงานไม่จดทะเบียน   หย่า   หม้าย 
     
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ ................................................................................................................. 
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................ 
เบอร์โทรศัพท์(บ้าน( .............................................. เบอร์โทรศัพท์(มือถือ(................................................... 
***กรุณาระบุ Email............................................................................................................................... 
 
อาชีพ  พนักงานบริษัท  เจ้าของกิจการ  นักเรียน/นักศึกษา  ว่างงาน  
ชื่อสถานที่ท้างาน/สถานศึกษา ................................................................................................................. 
ที่อยู่สถานที่ท้างาน/สถานศึกษา ............................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์...................................................... 
เบอร์โทรที่ท้างาน/สถานศึกษา ................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์ที่ท้างาน/สถานศึกษา...........................................................................................................  
 

 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ 

แบบฟอรม์รายละเอยีดในการขอยืน่วซีา่อารม์เินยี 
** กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้!!** 

กรณูากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซีา่ 

หากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถยืน่วซีา่ใหท้า่นได ้

 

การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกู

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนยีม

ใหมท่กุครัง้  



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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

 

 

 

 

 

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

