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โดฮา - ทบลิซิ-ิ เมอืงเก่า - ป้อมนารกิาลา - โรงอาบน้าํโบราณ - วหิารซโีอนี
มสิเคตา้ - วหิารจวาร ี- ป้อมอนันานูร ี- กูดาอูร ี- คาซเบก ี- นงัรถ 4WD - โบสถเ์กอรเ์กตี

คาซเบก ี- กอร ี- พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ - อพัลสิตช์เิคห ์- วหิารสเวตสิโคเวลี
โบสถเ์มเคต ี- ซาดาโคล - บากราทาเชน - อารามฮกัหพ์าท  - วหิารเกกฮารด์

วหิารการน์ ี- วหิารคอรว์ริาพ - เยเรวาน - เซวาน - อารามเซวาน
ลอ่งเรอืทะเลสาบเชวาน - เดอะคาสเคด - Republic Square  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

23.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิการต์า้แอรเ์วย์
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

ออกเดนิทางสู ่กรุงเตหะราน โดย สายการบนิมาฮานแอร์



วนัท ี2
โดฮา - ทบลิซิ ิ- เมอืงเกา่ - ป้อมนารกิาลา - โรงอาบน้าํโบราณ - วหิารซโีอนี

02.10 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา โดย สายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีQR837
***คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี01 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.20 น. และเดนิทางถงึสนามบนิโดฮาเวลา 05.25 น.***

05.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา ประเทศการต์า้ รอเปลยีนเครืองเพอืเดนิทางตอ่

07.15 น.
นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงทบลิซิ ิประเทศจอรเ์จยี โดย สายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีQR355
***คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี1 พ.ย. 62 เป็นตน้ไป เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงทบลิซิ ิเวลา 11.40 น.***

11.30 น.
เดนิทางถงึ เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร เมอืงทบลิซินัีน
เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทสีดุของจอรเ์จยี ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํครูา (Kura) หรือเรียกวา่ แม่น ้าํมตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถนิ ทบลิซิิ
มเีนือทปีระมาณ 372 ตร.กม. และมปีระชากรประมาณ 1.1 ลา้นคน เมอืงนีถูกสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาล ี(Vakhtang Gorgasali)
กษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่คารต์ล ี(ไอบเีรีย) ไดก้อ่ตังเมอืงนีขนึในครสิตศตวรรษท ี4 เมอืงทบลิซิเิป็นศนูยก์ลางการทําอุตสาหกรรม
สงัคมและวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตรเ์มอืงนีอยู่ในสายทางหนงึของเสน้ทางสายไหม
และปัจจบัุนยังมบีทบาทสําคัญในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้
เนืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแงท่ตัีงทเีป็นจดุตัดระหวา่งทวปีเอเชยีกับทวยีุโรป

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม เมอืงเกา่ทบลิซิ ี(Old town) นําทา่นขนึกระเชา้ชมป้อมนารกิาลา (Narikala Fortress)
ซงึเป็นป้อมปราการหนิโบราณขนาดใหญ่ ตังอยู่บนเนนิเขา สรา้งขนึตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี4
ผา่นผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมัยทตีา่งผลัดกันเขา้มารุกรานนครเล็ก  ๆบนเสน้ทางสายไหมแหง่นี
ราชวงศอ์ุมัยยัดของชาวอาหรับไดต้อ่เตมิป้อมในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี7 ตอ่มาพวกมองโกลตังชอืใหใ้หม่วา่ Narin Qala แปลวา่ ป้อมนอ้ย (Little
Fortress) นักประวัตศิาสตรย์กย่องวา่ป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแหง่หนงึบนเสน้ทางสายไหมทแีข็งแกร่งและตไีดย้ากทสีดุ

จากนันนําทา่นชม โรงอาบน้าํโบราณ หรือ อะบานู อบุาน ิ(Abanotubani) เป็นสถานทสีาหรับแชน่ ้าํพรุอ้นทมีแีร่ถามะถัน
ตามตานานเลา่ขานวา่ในสมยัพระเจา้วัคตังท ี1 กอรก์ัซลนีกเหยียวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดังกลา่ว จงึทําใหค้น้พบบอ่น ้าํพรุอ้นแหง่นีขนึ
ลักษณะคลา้ยโรงอาบน ้าํเหมอืนกับการออนเซนของชาวญปีุ่ นผสมรวมกับการอาบน ้าํแบบตรุกี

นําทา่นชม หมูโ่รงอาบน้าํ ทมีกีารสรา้งและใหบ้รกิารตังแตยุ่คกลางจนถงึปัจจบัุนทมีรีูปแบบตัวอาคารทหีลากหลาย

จากนันนําทา่นไปชม วหิารซโีอน ี(Sioni Cathedral) ซงึเป็นโบสถห์ลังใหญ่ของนกิาย ออรโ์ธดอ๊กทถีูกสรา้งขนึในเมอืงนี
ชอืของโบสถไ์ดนํ้ามาจากดนิแดนอันศักดสิทิธ ิคอื ภเูขาไซออนในเจรูซาเล็มสถานทแีหง่นีก็ไดม้ชีอืเป็น ซโิอนีแหง่ ทบลิซิ ี(Tbilisi Sioni)
ถูกสรา้งขนึในราวศตวรรษท ี6-7 และตอ่มาก็ไดถู้กทําลายลงโดยผูท้บีกุรุกแตก็่ไดม้กีารสรา้งขนึใหม่หลายครังดว้ยกน้
จนกระทังเป็นโบสถท์ไีดเ้ห็นอยู่ในปัจจบัุนนีและไดม้กีารบรูณะในชว่งศตวรรษท ี17-19

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RAMADA ENCORE TBILISI หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
มสิเคตา้ - วหิารจวาร ี- ป้อมอนันานูร ี- คาซเบก ี- นงัรถ 4WD - โบสถเ์กอรเ์กต ี- พกัโรงแรมในเทอืกเขาคอเคซสั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม



นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมสิเคตา้ (Mtskheta) ซงึเป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของประเทศจอรเ์จยีสมัยอาณาจักรไอบเีรีย (Kingdom of Iberia)
ซงึเป็นราชอาณาจักรของจอรเ์จยีในชว่ง 500 ปีกอ่นครสิตกาลตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือหา่งจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 20 กม.
เมอืงนีถอืไดว้า่เป็นเมอืงทมีคีวามเกา่แกท่างประวัตศิาสตรแ์หง่หนงึของประเทศ และไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994

นําทา่นชม วหิารจวาร ี(Jvari Monastery) หรือโบสถแ์หง่ไมก้างเขนอันศักดสิทิธขิองศานาครสิตน์กิายออโธดอ๊ก สรา้งขนึเมอืครสิตวรรษท ี6
ชาวจอรเ์จยีสกัการะนับถอืวหิารแหง่นีเป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดใหญ่
โบสถนี์ตังอยู่บนภเูขาทมีแีม่น ้าํสองสายมาบรรจบกันคอืแม่น ้าํมคิวารี (Mtkvari river) และแม่น ้าํอรักว ี(Aragvi river)

นําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงกูดาอรู ี(Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงทสํีาคัญของจอรเ์จยีทมีชีอืวา่ Georgian Military Highway
หรือเสน้ทางสําหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเป็นถนนสายสําคัญทสีดุทถีูกสรา้งขนึในสมัยทจีอรเ์จยีอยู่ภายใตก้ารควบคมุจากสหภาพโซเวยีด
เพอืใชเ้ป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทอืกเขาคอเคซสัจากรัสเซยีมายังทภีมูภิาคนี
ถนนแหง่ประวัตศิาสตรนี์เป็นเสน้ทางทจีะนําทา่นขนึสูเ่ทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทอืกเขาทตัีงอยู่ระหวา่งทวปียุโรป
และเอเชยี ประกอบดว้ย 2 สว่น คอืเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทอืกเขาคอเคซสันอ้ย ทมีคีวามยาวประมาณ 1,100 กม.
ทเีป็นเสน้กันระหวา่งพรมแดนรัสเซยีกับจอรเ์จยี

ระหวา่งทางนําทา่นชม ป้อมอนันานูร ี(Ananuri Fortress) ป้อมปราการเกา่แก ่มกํีาแพงลอ้มรอบตังอยู่รมิแม่น ้าํอรักวี
ถูกสรา้งขนึในสมัยศตวรรษท1ี6-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลังทตัีงอยู่ภายในกําแพง ซงึเป็นโบสถข์องชาวเวอรจ์นิ
ภายในยังมหีอคอยทรงสเีหลยีมใหญ่ทตัีงตระหงา่น ทําใหเ้ห็นทัศนียภ์าพทวิทัศนอั์นสวยงามดา้นลา่งจากมุมสงูของป้อมปราการนี
รวมถงึอา่งเก็บน้าํชนิวาร ี(Zhinvali Reservoir)
และยังมเีขอืนซงึเป็นสถานทสํีาคัญสําหรับนําน ้าํทเีก็บไวส้ง่ตอ่ไปยังเมอืงหลวงและใชผ้ลติไฟฟ้า ซงึทําใหช้าวเมอืงทบลิซิมีนี ้าํไวด้มืไว ้

นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงกูดาอรู ีซงึเป็นเมอืงสําหรับสกรีีสอรท์ทมีชีอืเสยีง ตังอยู่บรเิวณทรีาบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสั
มคีวามสงูจากระดับน ้าํทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทแีหง่นีเป็นแหลง่ทพัีกผอ่นเลน่สกใีนชว่งเดอืนธันวาคมถงึเดอืนเมษายน
ซงึจะมหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหวา่งทางใหท้า่นไดช้มทวิทัศนอั์นสวยงาม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงคาซเบก ี(Kazbegi) หรือปัจจบัุนเรียกวา่ เมอืงสเตปันสมนิดา(Stepansminda) ชอืนีเพงิเปลยีนเมอืปี 2006
หลังจากนักบญุนกิายออรโ์ธดอ๊ก ชอื สเตฟาน ไดม้าพํานักอาศัยและกอ่สรา้งสถานทสํีาหรับจําศลีภาสนาขนึ เมอืงนีอยู่หา่งจากเมอืงหลวงทบลิซิี
ประมาณ 157 กโิลเมตร เป็นเมอืงเล็กๆตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํเทอรก์ ีถอืเป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทยีวบนเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus)
ทสํีาคัญของประเทศจอรเ์จยี มภีมูทัิศนท์สีวยงามโดยรอบ รวมทังเป็นจดุชมววิของยอดเขาคาซเบกอีกีดว้ย

จากนันนําทา่นขนึรถ 4WD (รถขบัเคลอืน 4 ลอ้) เพอืเขา้สูใ่จกลาง หบุเขาคอเคซสั (Caucasus)

นําทา่นชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กต ี(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวา่โบสถส์มนิดา ซาเมบา (TsmindaSameba)
สรา้งดว้ยหนิแกร นติขนาดใหญ่ สรา้งขนึในศตวรรษท ี14 เป็นโบสถช์อืดังกลางหบุเขาคอเคซสั ซงึเป็นสญัลักษณ์สําคัญหนงึของประเทศจอรเ์จยี
ตังอยู่บนเทอืกเขาคาซเบก ีทรีะดับความสงูจากน ้าํทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีทมีหีมิะตกหนัก จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
PORTA CAUCASIA หรือเทยีบเทา่
*** หมายเหต ุโรงแรมทพัีกอยู่ในเมอืงคาซเบก ี(Kazbegi) ซงึตังอยู่ในเทอืกเขาคอเคซสั (Caucasus) มโีรงแรมทดี ีและ เพยีงพอรับไดทั้งคณะ
อยู่เพยีง 2 โรงแรมเทา่นัน ในกรณีทโีรงแรมเต็ม หรือในกรณีทหีมิะตกหนัก จนไม่สามารถเดนิทางขนึไปได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ขอยา้ยไปพักทเีมอืง Gudauri แทน ***

วนัท ี4
คาซเบก ี- อนุสรณ์สถานรสัเซยีจอรเ์จยี - กอร ี- พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ - อพัลสิตช์เิคห ์- วหิารสเวตสิโคเวล ี- ทบลิซิี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม



นําทา่นชม อนุสรณ์สถานรสัเซยี-จอรเ์จยี (Memorial of Friendship) หรืออกีชอืนงึคอื Russia-Georgia Friendship Monument
เป็นอนุสรณ์สถานทสีรา้งขนึมาในปี ค.ศ. 1983 เพอืเป็นสญัลักษณ์บง่บอกถงึความสมัพันธอั์นดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยี
โครงสรา้งทังหมดทํามาจากหนิและคอนกรีต ภายในมกีารวาดภาพประวัตศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรัสเซยีไวอ้ย่างสวยงาม
ใหท้า่นไดอ้สิระถ่ายรูปบรรยากาศและทวิทัศนอั์นสวยงาม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอร ี(Gori) ซงึอยู่ทางดา้นทศิตะวันตกของเมอืงมสิเคตา้ เมอืงนีเป็นเมอืงบา้นเกดิของ โจเซฟ สตาลนิ (Joseph
Stalin) ชาวจอรเ์จยีทใีนอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษท ี1920 ถงึ 1950
และมชีอืเสยีงเรืองความโหดเหยีมในการปกครองในเมอืงกอรีแหง่นี

นําทา่นชม พพิธิภณัฑข์องทา่นสตาลนิ (Musuem of Stalin) ซงึเป็นสถานทรีวบรวมเรืองราว และสงิของเครืองใชต้า่ง  ๆของสตาลนิเอาไว ้
รวมไปถงึตัวอาคารทสีตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภัณฑส์ตาลนิ มกีารจัดแสดงชวีประวัตขิองสตาลนิตังแตเ่กดิจนกระทังเสยีชวีติ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงอพัลสิตช์เิคห ์(Uplistsikhe) ซงึเป็นเมอืงถ ้าํเกา่แกข่องจอรเ์จยี
มกีารตังถนิฐานในดนิแดนแถบนีกันมานานแลว้กวา่ 3000 ปีกอ่น
ในอดตีเป็นเสน้ทางการคา้ขายสนิคา้จากอนิเดยีไปยังทะเลดําและตอ่ไปถงึทางตะวันตก ปัจจบัุนสถานทแีหง่นีแบง่ออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นเหนือ
สว่นกลาง และสว่นใต ้ซงึสว่นกลางจะเป็นบรเิวณทใีหม่ทสีดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตัดหนิและเจาะลกึเขา้ไปเป็นทอียู่อาศัย
ถ ้าํสว่นมากจะไม่มกีารตกแตง่ภายในใด  ๆและยังมหีอ้งตา่ง  ๆซงึคาดวา่เป็นโบสถเ์กา่แกข่องชาวครสิต ์ทสีรา้งขนึในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี9
ใหท้า่นอสิระชมหมู่บา้นทสีรา้งขนึจากถ ้าํนีตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นชม วหิารสเวตสิโคเวล ี(Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถงึ เสาทมีชีวีติ (The Living Pillar Cathedral)
สรา้งราวศตวรรษท ี11 โบสถแ์หง่นีถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทศัีกดสิทิธทิสีดุของจอรเ์จยี สรา้งขนึโดยสถาปนกิชาวจอรเ์จยี ชอื Arsukisdze
มขีนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อกีทังยังเป็นศนูยก์ลางททํีาใหช้าวจอรเ์จยีเปลยีนความเชอืและหันมานับถอืศาสนาครสิต์
และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจําชาตขิองจอรเ์จยีเมอืปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสงิกอ่สรา้งยุคโบราณทมีขีนาดใหญ่ทสีดุของประเทศจอรเ์จยี
ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงทบลิซิี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RAMADA ENCORE TBILISI หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ทบลิซิ ี- โบสถเ์มเคต ี- ซาดาโคล - บากราทาเชน - อารามฮกัหพ์าท - เยเรวาน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําพาทา่นชมทัศนียภาพบรรยากาศของ เมอืงทบลิซิ ี(Tbilisi) เมอืงหลวงของประเทศจอรเ์จยี ทมีคีวามสําคัญของประวัตศิาสตรม์ากมาย
และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทสีวยงาม เมอืงหลวงทบลิซิ ีเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทสีดุของจอรเ์จยี ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํครูา (Kura)
หรือเรียกวา่ แม่น ้าํมติควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถนิ เมอืงทบลิซิ ีมเีนือทปีระมาณ 372 ตร.กม. เมอืงนีถูกสรา้งโดย วาคตัง กอรก์าซาลี
(VakhtangGorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่ไอบเีรีย ไดก้อ่ตังเมอืงนีขนึในครสิตศวรรษท ี4 เมอืงทบลิซี ีเป็นศนูยก์ลางการทําอุตสาหกรรม สงัคม
และวัฒนธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวัตศิาสตร ์เมอืงนีอยู่ในสว่นของเสน้ทางสายไหม
และปัจจบัุนยังมบีทบาทสําคัญในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้
เนืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแงท่ตัีงทเีป็นจดุตัดระหวา่งทวปีเอเชยีกับยุโรป

นําทา่นชม โบสถเ์มเคต ี(Metekhi Church) เป็นโบสถเ์กา่แกท่สีรา้งขนึในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี12
ตังอยู่บรเิวณรมิหนา้ผาทเีบอืงลา่งเป็นแม่น ้าํมติคาวารี ในอดตีถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และทพํีานักของกษัตรยิ ์ในบรเิวณเดยีวกัน

จากนันนําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงซาดาโคล (Sadakhlo) ทอียู่ทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยี ซงึเป็นเมอืงพรมแดนทอียู่ตดิกับอารเ์มเนีย



นําทา่นผา่นดา่นเมอืงซาดาโคล และเดนิทางขา้มพรมแดนโดยม ีเมอืงบากราทาเชน (Bagratashen)
ทเีป็นเมอืงชายแดนของอารเ์มเนียซงึอยู่ตดิกับจอรเ์จยี (ทกุทา่นจะตอ้งลงรถ เพอืมาผา่นดา่นตรวจเอกสารขาออกจากจอรเ์จยี
จากนันตอ้งมาผา่นดา่นการตรวจเอกสารคนเขา้เมอืงของอารเ์มเนีย)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮกัหพ์าท (Haghpat) เป็นเมอืงในหมู่บา้นของจังหวัดลอรี ทอียู่ทางดา้นเหนือของอารเ์มเนีย
ซงึองคก์ารยูเนสโกไ้ดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996

ชม อารามฮกัหพ์าท (Haghpat Monastery) เป็นอารามอารเ์มเนียยุคกลาง หรืออารามไบแซนไทน ์ทมีคีวามซบัซอ้นทางศาสนา
สรา้งขนึโดยนักบญุนชิาน ในศตวรรษท ี10 ซงึเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยุครุ่งเรืองสงูสดุ
และมรีูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทอ้งถนิ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่กรุงเยเรวาน หรือเรียกวา่ เอเรวาน (Erevan) เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของประเทศตังอยู่รมิ แมน่้าํฮรซัดนั
(Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศนูยก์ลางการบรหิาร วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ ทตัีงอยู่ในจดุบรรจบของเอเชยีและยุโรป
ตกึรามบา้นชอ่งในเยเรวานมรีูปแบบคลา้ยคลงึไปทางโซเวยีตรัสเซยีเป็นสว่นใหญ่ คอืจะสรา้งเป็นทรงสเีหลยีมบล็อกๆทบึๆ
เนืองจากเป็นหนงึในสหภาพโซเวยีตมากอ่น

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
BEST WESTERN PLUS CONGRESS หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
วหิารเกกฮารด์ - วหิารการน์ ี- วหิารคอรว์ริาพ - เยเรวาน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม
นําทา่นเดนิทางสู ่วหิารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) เป็นวหิารทสีรา้งอยู่กลางเทอืกเขา ในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี12-13
วหิารนีมสีว่นทสีรา้งโดยการตัดหนิเขา้ไปในภเูขา โดยสว่นของหอ้งโถงของตัวโบสถม์กีารตัดหนิสรา้งเป็นโดมแกะสลักสวยงาม
ซงึเป็นหนงึในความสวยงามของอารเ์มเนีย และไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World heritage site เมอืปี ค.ศ. 2000

จากนันนําทา่นไปเทยีวชม หบุเขาเอวาน (Avan Canyon) ทมีคีวามสวยงามของ หนา้ผาทสีงูชนั
มแีม่น ้าํอาซดัไหลผา่นทําใหเ้กดิบรรยากาศทสีวยงดงาม

จากนันนําทา่นชม วหิารการน์ ี(Garni Temple) เป็นวหิารแบบกรีก แตล่วดลายอาคารเป็นศลิปะแบบอารเ์มเนีย มอีายุกวา่ 1,700 ปี
บรเิวณนีเคยเป็นพระราชวังฤดรูอ้นของกษัตรยิอ์ารเ์มเนีย วหิารนีเคยถูกทําลายดว้ยแผน่ดนิไหวเมอืปี ค.ศ. 1679
แตไ่ดรั้บการบรูณะซอ่มแซมประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวยีตเมอืปี ค.ศ.1974 จงึทําใหส้มบรูณ์อย่างทเีห็น

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงคอรว์ริาพ (KhorVirap) ทตัีงอยู่ทางดา้นใตข้องกรุงเยเรวาน
เป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญและมชีอืเสยีงของชาวอารเ์มเนีย ผูท้อีาศัยอยู่ตามสว่นตา่ง  ๆทัวโลกทจีะตอ้งเดนิทางมาทําพธิจีารกิแสวงบญุทแีหง่นี
เพราะตามหลักฐานทางประวัตศิาสตรไ์ดม้กีารบันทกึเหตกุารณ์ในยุคโบราณวา่ กษัตรยิทิริเิดท ของพากันอารเ์มเนียนไดจั้บนักบญุเกกอรี
ขังคกุไวใ้นถ ้าํ ผูซ้งึไดทํ้าการเผยแผแ่ละใหค้วามกระจา่งในเรืองของศาสนา และยังเป็นพระสงัฆราชองคแ์รกของชาวอารเ์มเนีย
และตอ่มาสถานทแีหง่นีเป็นทรีูจั้กกันก็ คอื คอรว์ริาพ

นําทา่นไปชม วหิารคอรว์ริาพ (KhorVirap Monastery) เป็นโบราณสถานทเีกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงทสีดุแหง่หนงึในอารเ์มเนีย
เคยเป็นสถานทจีองจํานักบญุเกรกอรีนานถงึ 13 ปีในคกุใตด้นิทแีทบจะมดืมดิ
วหิารคอรว์ริาพจงึกลายเป็นสถานทแีสวงบญุสําหรับครสิตศ์าสนกิชนจากทัวสารทศิ จากวหิารนีทา่นจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สงู 5,137 เมตร
ในเขตตรุกไีดอ้ย่างชดัเจน



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
BEST WESTERN PLUS CONGRESS หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เซวาน - อารามเซวาน - ลอ่งเรอืทะเลสาบเชวาน - เดอะคาสเคด - Republic Square - สนามบนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นออกเดนิทางไปยัง เมอืงเซวาน (Sevan) ซงึตังอยู่รมิทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan)
ซงึเป็นทะเลสาบน ้าํจดืในประเทศอารเ์มเนียและคอเคซสั ทะเลสาบแหง่นีเป็นหนงึในทะเลสาบน ้าํจดืทใีหญ่ทสีดุในโลก
ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าํหลายสาย เชน่ แม่น ้าํแม่น ้าํฮราซดาน และแม่น ้าํมาสรคิ
ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของตัวเมอืงและทะเลสาบเซวานทเีต็มไปดว้ยสถานทพัีกผอ่นรีสอรท์ของนักทอ่งเทยีวตัวเมอืงนีตังอยู่สงูกวา่ระดับน ้าํทะเลประมาณ
1900 เมตร และตังอยู่หา่งจากเมอืงหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมอืงนีถูกสรา้งขนึในปีค.ศ.1842
ซงึเป็นหมู่บา้นพักอาศัยของชาวรัสเซยีทมีชีอืวา่เยเลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถงึปี ค.ศ.1935 จงึไดถู้กเปลยีนชอืเป็น เซวาน

นําทา่นไปชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมชีอืเรียกวา่เซวานาแวง๊ค ์(Sevanavank) ซงึคําวา่ แวง๊ค ์เป็นภาษาอารเ์มเนีย
มคีวามหมายวา่ โบสถว์หิาร สถานทแีหง่นีตังอยู่บรเิวณแหลมทอียู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของฝังทะเบสาบเซวานถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ.874
โดย เจา้หญงิมาเรียม ซงึอยู่ในชว่งของการตอ่สูก้ับพวกอาหรับทปีกครองดนิแดนแหง่นี

นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าํจดืทมีคีวามใหญ่ มแีม่น ้าํทเีกดิจากภเูขาไดไ้หลลงมาทังหมดมี
28 สาย (การลอ่งเรือนันขนึอยู่กับสภาพอากาศเออือํานวย และสะดวกตอ่การลอ่งเรือ ณ วันดังกลา่ว ในกรณีทมีไีม่สามารถลอ่งเรือได ้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิคนืเงนิ 2.5 USD ตอ่ทา่น)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเทยีวชม เมอืงเยเรวาน 

นําทา่นชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากดา้นนอกซงึเป็นสงิกอ่สรา้งทใีหญ่ทสีดุของเยเรวาน
มลัีกษณะเป็นแบบขันบันไดลดหลันกันลงมามคีวามสงูประมาณ 500 เมตร
และมกีารปลอ่ยน ้าํลงมาเพอืใหเ้ป็นน ้าํตกลงเป็นสายจากใจกลางทอียู่ดา้นบน
ซงึสถาปัตยกรรมสงิกอ่สรา้งนีถูกสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์หง่ชยัชนะของโซเวยีตรัสเซยี

จากนันนําทา่นผา่นชม โรงละครแหง่ชาตอิารเ์มเนยี ซงึเป็นโรงละครไวสํ้าหรับแสดงโอเปร่าและบัลเลต่ไ์ดรั้บการตังชอืตาม Alexander
Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมอืวันท ี20 มกราคม ค.ศ. 1933 โดยมกีารแสดงโอเปร่า Almast ของ Alexander
Spendiaryan อาคารโอเปร่าไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวอารเ์มเนีย

จากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง จตรุสักลางเมอืงเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตรัุสกลางเมอืงเยเรวาน
บรเิวณตรงกลางจะมสีระน ้าํพขุนาดใหญ่ และบรเิวณรอบๆมรีา้นคา้ตา่งๆมากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ

วนัท ี8
เยเรวาน - โดฮา - กรุงเทพ

03.00 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงโดฮา โดย สายการบนิการต์า้แอร ์เทยีวบนิท ีQR286
***คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี25 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 02.45 น. และเดนิทางถงึสนามบนิโดฮาเวลา 04.45 น.***



04.55 น.
เดนิทางถงึ กรุงโดฮา รอเปลยีนเครือง

08.00 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิการต์า้แอร ์เทยีวบนิท ีQR832
***คณะเดนิทางวนัท ี18-25 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 08.15 น. และเดนิทางถงึกรุงเทพฯเวลา 19.00 น.***
***คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี25 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 07.05 น. และเดนิทางถงึกรุงเทพฯเวลา 17.45 น.***

19.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์อรเ์จยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี19 สงิหาคม 2562 เวลา 11:45 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์อรเ์จยี

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า(3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์
ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

• คา่ธรรมเนยีมวซืา่รอ์ารเ์มเนยี

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่
30ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้



• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (36 USD)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 USD)

เงอืนไขการชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

• สว่นทเีหลอืทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง หากท่านไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น
ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่

• การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ

• 2กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพาํนักหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย
เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3
หนา้

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆในเลม่

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็



• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air)
เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารประกอบการขอวซีา่ (อารเ์มเนยี)
ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นับจากวันยนืประมาณ 7 วันทําการ 
การยนืวซีา่ท่านไมต่อ้งมาแสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่

1. สําเนาสหีนงัสอืเดนิทางทชีดัเจน (ไมใ่ช่ถา่ยจากมอืถอื) และวันหมดอายหุนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน
นับจากวันเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย
2. รปูถา่ย รปูส ีขนาด 1.5 x 2 นวิจํานวน 2 รปู พนืหลงัสขีาวเท่านัน (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน)
• กรณุากรอกชอืของบดิา-มารดาของผูท้เีดนิทาง และชอืคูส่มรส (กรณผีูห้ญงิทแีตง่งานแลว้)

3. กรณผีูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์
• 3.1.หากเดก็ ไมไ่ดเ้ดนิทาง กบับดิาและมารดา (ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็) จากอาํเภอตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา +
หนังสอืรบัรองคา่ใช่จ่าย(ภาษาไทย และภาษาองักฤษ)

• 3.2.หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย

• 3.3.หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย

รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซีา่ทไีดก้ลา่วมานเีป็นเพยีงขอ้มลูเบอืงตน้ททีางบรษิทัฯไดจ้ดัทําขนึจากประสบการณแ์ละระเบยีบของสถานทูตฯ
ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย 

****หมายเหต ุ: ทาง สถานทูต Armeniaอาจมกีาร ขอรายละเอยีดเพมิเตมิ จากทไีดแ้จง้ไว ้ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ท  ีและเอกสาร ของแตล่ะท่าน
การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทังสนิ
ทังนบีรษัิทเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเกบ็
หากท่านโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และมสีทิธไิมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่****
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