
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ   

23.00 น. 

 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร ์Q สายการ

บนิการต์า้แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ออกเดนิทางสู ่กรงุเตหะราน 

โดยสายการบนิ มาฮานแอร ์ 

 

วนัที ่2 โดฮา – ทบลิซิ ิ– เมอืงเกา่ – ป้อมนารกิาลา – โรงอาบน า้โบราณ – วหิารซโีอน ี

02.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา โดยสายการบนิ การต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 837 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่01 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.20 น. และเดนิทาง

ถงึสนามบนิโดฮาเวลา 05.25 น.*** 

05.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา ประเทศการต์า้ รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

07.15 น. น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงทบลิซิ ิประเทศจอรเ์จยี โดยสายการบนิ การต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่

QR 355  

Ultimate View of the Caucasus Mountains 

 จอรเ์จยี - อารเ์มเนยี  8 DAYS 5 NIGHTS 

 



 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่1 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงทบลิซิ ิเวลา 

11.40 น.*** 

11.30 น. เดนิทางถงึเมืองทบลิซิ ี(Tbilisi) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากร เมอืงทบลิซินัีน้ 

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น า้

มตควาร ี(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ ทบลิซิ ิมเีนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 

1.1 ลา้นคน เมอืงนี้ถกูสรา้งโดย วาคตงั จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแห่ง

คาร์ตลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั ้งเมืองนี้ข ึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิล ิซ ิเป็นศูนย์กลางการท า

อุตสาหกรรม สงัคมและวัฒนธรรมในภูมภิาคคอเคซัส ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนี้อยู่ในสายทางหนึง่ของ

เสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการคา้ เนื่องจาก

ความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัทวยีุโรป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         บา่ย น าท่านเที่ยวชมเมอืงเก่าทบลิซิี (Old town) น าท่านขึน้กระเชา้ชมป้อมนารกิาลา(Narikala 

Fortress) ซึง่เป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนนิเขา สรา้งข ึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่

4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยคุหลายสมัยทีต่า่งผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ บนเสน้ทางสายไหมแห่งนี้ 

ราชวงศอ์ุมัยยัดของชาวอาหรับไดต้่อเตมิป้อมในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ชือ่ให ้

ใหม่ว่า Narin Qala แปลวา่ป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวัตศิาสตรย์กย่องว่าป้อมนารกิาลา

เป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีไดย้ากที่สดุ จากนั้นน าท่านชมโรงอาบน า้

โบราณ หรอื อะบาน ูอบุาน)ิ (Abanotubani) เป็นสถานทีส่าหรับแชน่ ้าพุรอ้นทีม่ีแร่ถามะถนั ตาม

ตานานเล่าขานว่าในสมยัพระเจา้วัคตังที่ 1 กอรก์ัซลี่นกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณ

ดงักลา่ว จงึท าใหค้น้พบบ่อน ้าพุรอ้นแห่งนี้ข ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน ้าเหมอืนกบัการออนเซนของชาว

ญี่ปุ่ นผสมรวมกับการอาบน ้าแบบตุรกี น าท่านชมหมู่โรงอาบน า้ทีม่ีการสรา้งและใหบ้รกิารตัง้แต่ยุค

กลางจนถงึปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย จากนั้นน าท่านไปชมวหิารซีโอน ี(Sioni 

Cathedral) ซึง่เป็นโบสถห์ลังใหญ่ของนิกาย ออรโ์ธด๊อกทีถู่กสรา้งข ึน้ในเมืองนี้ ชือ่ของโบสถไ์ด ้

น ามาจากดนิแดนอันศักดิส์ทิธิ ์คอื ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็มสถานทีแ่ห่งนี้ก็ไดม้ี่ชือ่เป็น ซโิอนแีห่ง 

ทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท้ีบุ่กรุก

แต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ดว้ยกน้ จนกระทั่งเป็นโบสถท์ี่ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบันนี้และไดม้ีการ

บูรณะในชว่งศตวรรษที ่17- 19 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA ENCORE TBILISI หรอืเทยีบเทา่  

 



 

วนัที ่3 
มสิเคตา้ – วหิารจวาร ี– ป้อมอนันานรู ี–คาซเบกี ้– น ัง่รถ 4WD  - โบสถเ์กอรเ์กตี ้– พกั

โรงแรมในเทอืกเขาคอเคซสั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ซึง่เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จยีสมัย

อาณาจกัรไอบเีรยี (Kingdom of Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่น

ครสิตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือหา่งจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 20 กม. เมอืงนี้ถอืไดว้า่เป็นเมอืง

ทีม่คีวามเกา่แกท่างประวัตศิาสตรแ์ห่งหนึง่ของประเทศ และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ. 1994 น าทา่นชมวหิารจวาร ี(Jvari Monastery) หรอืโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอันศกัดิส์ทิธิ์

ของศานาครสิตน์กิายออโธดอ๊ก สรา้งขึน้เมือ่ครสิตวรรษที ่6 ชาวจอรเ์จยีสกัการะนับถอืวหิารแห่งนี้เป็น

อย่างมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ ่โบสถน์ี้ตัง้อยู่บนภเูขาทีม่แีมน่ ้าสองสายมาบรรจบกนั

คอืแม่น ้ามคิวาร ี(Mtkvari river) และแมน่ ้าอรักว ี(Aragvi river) น าทา่นออกเดนิทางไปยังเมอืงกดูาอู

ร ี(Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงทีส่ าคญัของจอรเ์จยีทีม่ชี ือ่ว่า Georgian Military Highway 

หรอืเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคญัทีส่ดุทีถ่กูสรา้งข ึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยี

อยู่ภายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวยีด เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทอืกเขาคอเคซสัจาก

รัสเซยีมายังทีภ่มูภิาคนี้ ถนนแห่งประวัตศิาสตรน์ี้เป็นเสน้ทางทีจ่ะน าทา่นขึน้สูเ่ทอืกเขาคอเคซสั 

(Caucasus Mountain) เป็นเทอืกเขาทีต่ัง้อยู่ระหว่างทวปียุโรป และเอเชยี ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื

เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทอืกเขาคอเคซสันอ้ย ทีม่คีวามยาวประมาณ 1,100 กม. ทีเ่ป็นเสน้กัน้

ระหวา่งพรมแดนรัสเซยีกบัจอรเ์จยี ระหว่างทางน าทา่นชมป้อมอนันานรู ี(Ananuri Fortress) ป้อม

ปราการเกา่แก ่มกี าแพงลอ้มรอบตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรักว ีถกูสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที1่6-17 ชมความ

งดงามขอโบสถ ์2 หลงัทีต่ัง้อยู่ภายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์ ิน้ ภายในยังมหีอคอยทรง

สีเ่หลีย่มใหญ่ทีต่ัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทศันียภ์าพทวิทศันอ์ันสวยงามดา้นลา่งจากมุมสงูของป้อม

ปราการนี้ รวมถงึอ่างเกบ็น ้าชนิวาร ี(Zhinvali Reservoir) และยังมเีขือ่นซึง่เป็นสถานทีส่ าคญัส าหรับ

น าน ้าทีเ่ก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า ซึง่ท าใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าไวด้ืม่ไว ้น าทา่น

เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงกดูาอูร ีซ ึง่เป็นเมอืงส าหรับสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของ

เทอืกเขาคอเคซสั มคีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหลง่ที่

พักผ่อนเลน่สกใีนชว่งเดอืนธันวาคมถงึเดอืนเมษายน ซึง่จะมหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหวา่งทางให ้

ทา่นไดช้มทวิทศันอ์ันสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  



 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมนิดา

(Stepansminda) ชือ่นี้เพิง่เปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนกิายออรโ์ธด๊อก ชือ่ สเตฟาน ไดม้า

พ านักอาศยัและก่อสรา้งสถานทีส่ าหรับจ าศลีภาสนาขึน้ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบลิซิ ีประมาณ 

157 กโิลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเทอรก์ี้ ถอืเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขา

คอเคซสั (Caucasus) ทีส่ าคัญของประเทศจอรเ์จยี มีภมูทิัศน์ทีส่วยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิ

ของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกดว้ย จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขับเคลือ่น 4 ลอ้) เพื่อเขา้สูใ่จกลางหุบ

เขาคอเคซัส(Caucasus) น าทา่นชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti Trinity Church) 

หรือเรียกว่าโบสถส์มนิดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่14 เป็นโบสถช์ือ่ดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึง่เป็นสญัลักษณ์ส าคญัหนึง่ของประเทศจอรเ์จีย 

ตัง้อยู่บนเทอืกเขาคาซเบกี ้ทีร่ะดบัความสงูจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีทีม่หีมิะตกหนกั 

จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม 

***) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PORTA CAUCASIA หรอืเทยีบเทา่ *** หมายเหตุ โรงแรมทีพ่กัอยู่

ในเมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) ซึง่ต ัง้อยู่ในเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) มโีรงแรมทีด่ ีและ 

เพยีงพอรบัไดท้ ัง้คณะ อยูเ่พยีง 2 โรงแรมเทา่น ัน้ ในกรณีทีโ่รงแรมเต็ม หรอืในกรณีทีห่มิะตก

หนกั จนไมส่ามารถเดนิทางขึน้ไปได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ขอยา้ยไปพกัทีเ่มอืง Gudauri 

แทน *** 

 

วนัที ่4 
คาซเบกี ้– อนุสรณ์สถานรสัเซยี จอรเ์จยี - กอร ี– พพิธิภณัฑข์องท่านสตาลนิ – อพัลสิต ์

ชเิคห ์– วหิารสเวตสิโคเวล ี– ทบลิซิี ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมอนุสรณ์ สถานรสัเซีย-จอร ์เจ ีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อนึงคือ 

Russia–Georgia Friendship Monument เป็นอนุสรณ์สถานทีส่รา้งข ึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อ

เป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถงึความสมัพันธอ์ันดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี โครงสรา้งทัง้หมด

ท ามาจากหนิและคอนกรตี ภายในมกีารวาดภาพประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี

ไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้สิระถา่ยรูปบรรยากาศและทวิทัศน์อันสวยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงกอร ี(Gori) ซึง่อยู่ทางดา้นทศิตะวันตกของเมอืงมสิเคตา้ เมืองนี้เป็นเมอืงบา้นเกดิของ โจเซฟ 

สตาลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที ่1920 

ถงึ 1950 และมชีือ่เสยีงเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครองในเมอืงกอรแีห่งนี้ น าทา่นชม พพิธิภณัฑ์

ของทา่นสตาลนิ (Musuem of Stalin) ซึง่เป็นสถานทีร่วบรวมเรื่องราว และสิง่ของเครือ่งใชต้า่งๆ 



 

ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตัวอาคารที่สตาลนิเกดิดว้ย ภายในพิพธิภัณฑ์สตาลนิ มีการจัดแสดง

ชวีประวัตขิองสตาลนิตัง้แตเ่กดิจนกระทัง่เสยีชวีติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงอพัลสิตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซึง่เป็นเมืองถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จีย 

มกีารตัง้ถ ิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กันมานานแลว้กว่า 3000 ปีกอ่น ในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้

จากอนิเดยีไปยังทะเลด าและตอ่ไปถงึทางตะวันตก ปัจจุบันสถานทแีห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 สว่นคอื สว่น

เหนือ สว่นกลาง และสว่นใต ้ซึง่สว่นกลางจะเป็นบรเิวณทีใ่หม่ทีส่ดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการ

สรา้งตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่อาศัย ถ ้าสว่นมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีหอ้ง

ต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถเ์ก่าแก่ของชาวครสิต ์ทีส่รา้งข ึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้่านอสิระชม

หมู่บา้นที่สรา้งข ึน้จากถ ้านี้ตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านชมวหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli 

Cathedral) หรือหมายถงึเสาที่มีชวีติ(The Living Pillar Cathedral) สรา้งราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์

แห่งนี้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่ักด ิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งข ึน้โดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชือ่ 

Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ยังเป็นศูนย์กลางที่ท าใหช้าวจอร์เจีย

เปลี่ยนความเชือ่และหันมานับถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิอง

จอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นส ิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี  

ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA ENCORE TBILISI หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่5 ทบลิซิ ี– โบสถเ์มเคต ี– ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮกัหพ์าท - เยเรวาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าพาท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ที่มี

ความส าคัญของประวัตศิาสตรม์ากมาย และมีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบลิซิ ี

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุ่ดของจอรเ์จีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้คูรา (Kura) หรอืเรยีกวา่ แมน่ า้

มติควาร ี(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถิน่ เมอืงทบลิซิ ีมีเนื้อทีป่ระมาณ 372 ตร.กม. เมืองนี้ถูกสรา้งโดย 

วาคตงั กอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จียแห่งไอบเีรยี ไดก้อ่ตัง้เมอืงนี้ข ึน้ในคริ

สตศวรรษที ่4 เมอืงทบลิซี ีเป็นศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคม และวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซัส 

ในประวัตศิาสตร์ เมืองนี้อยู่ในส่วนของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะ

ศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่าง

ทวปีเอเชยีกบัยุโรป น าทา่นชม โบสถเ์มเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์กา่แก่ทีส่รา้งข ึน้ในชว่ง

ครสิตศ์ตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น ้ ามติคาวารี ในอดีตถูกใชเ้ป็นป้อม

ปราการ และทีพ่ านักของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดยีวกนั จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยังเมืองซาดาโคล

(Sadakhlo) ที่อยู่ทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีย ซึง่เป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ตดิกับอารเ์มเนีย น า

ท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคลและเดนิทางขา้มพรมแดนโดยมี เมอืงบากราทาเชน(Bagratashen) 

ทีเ่ป็นเมืองชายแดนของอารเ์มเนียซึง่อยู่ตดิกับจอรเ์จีย (ทุกท่านจะตอ้งลงรถ เพื่อมาผ่านด่านตรวจ

เอกสารขาออกจากจอรเ์จยี จากนัน้ตอ้งมาผ่านดา่นการตรวจเอกสารคนเขา้เมอืงของอารเ์มเนีย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองฮกัหพ์าท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บา้นของจังหวัดลอรี่ ที่อยู่

ทางดา้นเหนือของอารเ์มเนีย ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดข้ ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996 ชม

อารามฮกัหพ์าท (Haghpat Monastery) เป็นอารามอารเ์มเนียยุคกลาง หรืออารามไบแซนไทน ์

ที่มีความซับซอ้นทางศาสนา สรา้งข ึ้นโดยนักบุญนิชาน ในศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นตัวแทนของ

สถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุครุ่งเรอืงสงูสดุ และมรีูปแบบอันเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถิน่  จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสูก่รุงเยเรวาน หรือเรียกว่า เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ประเทศตัง้อยู่รมิแมน่ า้ฮรซัดนั (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วัฒนธรรม 

และอุตสาหกรรมของประเทศ ทีต่ัง้อยู่ในจุดบรรจบของเอเชยีและยุโรป ตกึรามบา้นชอ่งในเยเรวานมี

รูปแบบคลา้ยคลงึไปทางโซเวียตรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ คือจะสรา้งเป็นทรงสี่เหลี่ยมบล็อกๆทบึๆ 



 

เนื่องจากเป็นหนึง่ในสหภาพโซเวยีตมากอ่น 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 วหิารเกกฮารด์ – วหิารการน์ ี– วหิารคอรว์ริาพ - เยเรวาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ วหิารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) เป็นวหิารที่สรา้งอยู่กลางเทือกเขา 

ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 วหิารนี้มสีว่นทีส่รา้งโดยการตดัหนิเขา้ไปในภเูขา โดยสว่นของหอ้งโถง

ของตัวโบสถม์ีการตัดหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลักสวยงาม ซึง่เป็นหนึง่ในความสวยงามของอารเ์มเนีย 

และไดข้ ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World heritage site เมื่อปี ค.ศ. 2000 จากนัน้น าท่าน

ไปเทีย่วชม หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ทีม่ีความสวยงามของ หนา้ผาทีส่งูชนั มีแม่น ้าอาซัดไหล

ผ่านท าใหเ้กดิบรรยากาศทีส่วยงดงาม จากนั้นน าท่านชมวหิารการน์ ี(Garni Temple) เป็นวหิาร

แบบกรกี แต่ลวดลายอาคารเป็นศลิปะแบบอารเ์มเนีย มอีายุกว่า 1,700 ปี บรเิวณนี้เคยเป็นพระราชวัง

ฤดูรอ้นของกษัตรยิ์อารเ์มเนีย วหิารนี้เคยถูกท าลายดว้ยแผ่นดนิไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 แต่ไดร้ับการ

บูรณะซอ่มแซมประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวยีตเมือ่ปี ค.ศ.1974 จงึท าใหส้มบูรณ์อย่างทีเ่ห็น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงคอรว์ริาพ (Khor Virap) ทีต่ัง้อยู่ทางดา้นใตข้องกรุงเยเรวาน เป็น

เมืองที่มีความส าคัญและมีชือ่เสยีงของชาวอารเ์มเนีย ผูท้ี่อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทั่วโลกที่จะตอ้ง

เดนิทางมาท าพิธีจารกิแสวงบุญที่แห่งนี้ เพราะตามหลักฐานทา งประวัตศิาสตร์ไดม้ีการบันทึก

เหตุการณ์ในยุคโบราณว่า กษัตรยิทิริเิดท ของพากันอารเ์มเนียนไดจ้ับนักบุญเกกอรี่ ขงัคุกไวใ้นถ ้า ผู ้

ซ ึง่ไดท้ าการเผยแผ่และใหค้วามกระจ่างในเรื่องของศาสนา และยังเป็นพระสงัฆราชองคแ์รกของชาว

อาร์เมเนีย และต่อมาสถานที่แห่งนี้เป็นที่รูจ้ักกันก็ คือ คอร์วริาพ น าท่านไปชมวหิารคอรว์ริาพ 

(Khor Virap Monastery) เป็นโบราณสถานทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ในอารเ์มเนีย เคย

เป็นสถานทีจ่องจ านักบุญเกรกอรนีานถงึ 13 ปีในคกุใตด้นิทีแ่ทบจะมืดมดิ วหิารคอรว์ริาพจงึกลายเป็น

สถานทีแ่สวงบุญส าหรับครสิตศ์าสนกิชนจากทัว่สารทศิ จากวหิารนี้ทา่นจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สงู 

5,137 เมตร ในเขตตรุกไีดอ้ย่างชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7 
เซวาน – อารามเซวาน – ล่องเรอืทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - Republic Square – 

สนามบนิ 



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยังเมอืงเซวาน (Sevan) ซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเซวาน (Lake of 

Sevan) ซึง่เป็นทะเลสาบน ้าจดืในประเทศอารเ์มเนียและคอเคซสั ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึง่ใน

ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย เชน่ แมน่ ้าแมน่ ้าฮ

ราซดาน และแม่น ้ามาสรคิ ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของตวัเมอืงและทะเลสาบเซวานทีเ่ต็มไปดว้ย

สถานทีพ่ักผ่อนรสีอรท์ของนักทอ่งเทีย่วตวัเมอืงนี้ตัง้อยู่สงูกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 1900 เมตร และ

ตัง้อยู่ห่างจากเมอืงหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมอืงนี้ถกูสรา้งข ึน้ในปีค.ศ.1842 ซึง่เป็นหมู่บา้นพัก

อาศยัของชาวรัสเซยีทีม่ชี ือ่ว่าเยเลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถงึปี ค.ศ.1935 จงึไดถ้กูเปลีย่นชือ่เป็น 

เซวาน น าทา่นไปชมอารามเซวาน (Sevan Monastery) หรอืมชีือ่เรยีกว่าเซวานาแวง๊ค ์

(Sevanavank) ซึง่ค าวา่ แว๊งค ์เป็นภาษาอารเ์มเนีย มคีวามหมายวา่ โบสถว์หิาร สถานทีแ่หง่นี้

ตัง้อยู่บรเิวณแหลมทีอ่ยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวานถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.874 

โดย เจา้หญงิมาเรยีม ซึง่อยู่ในชว่งของการตอ่สูก้บัพวกอาหรับทีป่กครองดนิแดนแห่งนี้ น าทา่น

ลอ่งเรอืทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าจดืทีม่คีวามใหญ่ มี

แม่น ้าทีเ่กดิจากภเูขาไดไ้หลลงมาทัง้หมดม ี28 สาย (การลอ่งเรอืน ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ

เอือ้อ านวย และสะดวกตอ่การลอ่งเรอื ณ วนัดงักลา่ว ในกรณีทีม่ไีมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์คนืเงนิ 2.5 USD ตอ่ทา่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเยเรวาน น าทา่นชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากดา้นนอก ซึง่

เป็นส ิง่กอ่สรา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุของเยเรวาน มลีกัษณะเป็นแบบขัน้บันไดลดหลัน่กนัลงมามคีวามสงู

ประมาณ 500 เมตร และมกีารปลอ่ยน ้าลงมาเพือ่ใหเ้ป็นน ้าตกลงเป็นสายจากใจกลางทีอ่ยู่ดา้นบน ซึง่

สถาปัตยกรรมสิง่กอ่สรา้งนี้ถกูสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งชยัชนะของโซเวยีตรัสเซยี จากนัน้น าทา่นผ่าน

ชมโรงละครแห่งชาตอิารเ์มเนีย ซึง่เป็นโรงละครไวส้ าหรับแสดงโอเปรา่และบัลเลต่ไ์ดร้บัการตัง้ชือ่ตาม 

Alexander Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตวัอย่างเป็นทางการเมือ่วันที ่20 มกราคม ค.ศ. 1933 

โดยมกีารแสดงโอเปร่า Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปร่าไดร้บัการออกแบบ

โดยสถาปนกิชาวอารเ์มเนีย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยังจตรุสักลางเมอืงเยเรเวาน (Republic 

Square) เป็นจตรุัสกลางเมอืงเยเรวาน บรเิวณตรงกลางจะมสีระน ้าพุขนาดใหญ่ และบรเิวณรอบๆมี

รา้นคา้ตา่งๆมากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 



 

วนัที ่8 เยเรวาน - โดฮา – กรงุเทพ 

03.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบนิ การต์า้แอร ์เทีย่วบนิที ่ QR 286 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่25 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 02.45 น. และเดนิทาง

ถงึสนามบนิโดฮาเวลา 04.45 น.*** 

04.55 น. เดนิทางถงึกรุงโดฮา รอเปลีย่นเครือ่ง 

08.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ การต์า้แอร ์เทีย่วบนิที ่QR 832 

***คณะเดนิทางวนัที ่18-25 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 08.15 น. และเดนิทางถงึกรงุเทพฯ

เวลา 19.00 น.*** 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่25 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 07.05 น. และเดนิทาง

ถงึกรงุเทพฯเวลา 17.45 น.*** 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ   

 

อตัราคา่บรกิาร  Ultimate View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 

จอรเ์จยี อารเ์มเนยี โดยสายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์(QR) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-

3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี 

(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่20-27 ก.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วนัที ่18-25 ต.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วนัที ่25 ต.ค.-01 พ.ย. 

62 
54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วนัที ่01-08 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วนัที ่08-15 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วนัที ่22-29 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

วนัที ่06-13 ธ.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.     ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้ับเงนิมดัจ าแลว้

เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิ

ยืน่วีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิ

การจองทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี



 

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่

เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบ

หมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจกอ่น

การจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรค

ประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่น

และครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเก ิดอุบัต ิเหตุวงเงินไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม์) ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพ

สามารถสอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ธรรมเนียมวซีา่อารเ์มเนีย 

10. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ,คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง  

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (36 USD) 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 USD) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 



 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะ

ชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่น

ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช ้

เวลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณา

อนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน

ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับ

แลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีม

หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับ

ตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก

หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 

การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะ

ดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย 

ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีก

เก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน

เป็นอย่างนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรง

ตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 

ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบั

ทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อ

ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น  



 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ 

เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัร์

หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่

วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณี

ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนื

คา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่

ว่าเหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

1. ส าเนาสหีนงัสอืเดนิทางทีช่ดัเจน (ไมใ่ช่ถา่ยจากมอืถอื) และวนัหมดอายุ

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบัถงึ

ประเทศไทย  

2. รปูถา่ย รปูส ีขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 รปูพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ (ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน)  

             -  กรณุากรอกชือ่ของบดิา-มารดาของผูท้ ีเ่ดนิทาง และชือ่คูส่มรส 

(กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  หากเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็น

อะไรกนักบัเด็ก) จากอ าเภอตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของ

บดิาและ มารดา + หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

 

3.2. หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  

           รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่าง

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย 

เอกสารประกอบการขอวซีา่(อารม์เีนยี) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ทา่นไมต่อ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ 


