
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*บินตรงสู่จอร์เจีย* 
สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 

ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 7 วัน 5 คืน 

ทบิลิซี่-ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี 
ทบิลิซี-มิสเคต้า-อุพลิสชิเค-่อนานูร-ิคาซเบกี 
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

 เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดืม่ด่ำแสงสีกรุงทบิลซิี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine  
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน  

ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด วิหารการ์นี พร้อมเที่ยวกรุงเยเรวาน 
อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีนและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ 

บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางท่องเที่ยวประเทศจอร์เจีย ที่มีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซียและทาง
ตะวันตกตดิกับทะเลดำและตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดชื่อกรุงทบิลิซิ ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งถูกแบ่งโดย

เธอและฉัน GEORGIA-ARMENIA 



 

แม่น้ำมิตควารี โดยมีความน่าสนใจอยู่ที่แหล่งน้ำแร่และแหล่งโบราณคดีมากกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งใน
จำนวนนี้ มี 4 แห่งด้วยกันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และเที่ยวประเทศ
อาร์เมเนีย ประเทศที่ไม่มทีางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส เขาที่กั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย 
มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อิหร่าน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เป็นรัฐแรกในโลกที่
ได้รับเอาคริสต์ศาสนามาเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการ เมื่อ ค.ศ.301 จึงมีโบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ 
 
ทบิลิซี่ เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่า
แม่น้ำมิตควาร ี

คาซเบกี คาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูง
จากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะ
หนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เกอเกติ Gergeti 
Trinity Church อันโด่งดัง 

มิทสเคต้า เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 
ปี 
อุพลิสชิเค่  เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 

ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 
เยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอาร์เมเนีย ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส 

เขาที่กั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน 
อิหร่าน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เป็นรัฐแรกในโลกที่ได้รับเอาคริสต์ศาสนามาเป็นศาสนา
อย่างเป็นทางการ เมื่อ ค.ศ.301 จึงมีโบราณสถานจานวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

เกกฮาร์ด สถานที่ตั้งของวิหารเกกฮาร์ด ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอาร์เมเนีย เพราะ
เป็นวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขา สร้างในสมัยศตวรรษที่12-13 โดยการสลักผาหินลึกเข้า
ไปจนกลายเป็นวิหารในโพรงถ้ำอันยิ่งใหญ่อลังการ 

 
กำหนดการเดินทาง   วันที่  12-18 เมษายน 2563 
 

วันแรก   (12 เม.ย.-2563) กรุงเทพฯ- (สนามบินดอนเมือง) 
23.50 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์........ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทาง และผ่าน

ขั้นตอนการเช็คอิน เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านกอ่นขึ้นเครื่อง 



 

(กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบนิ ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) **
กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทาง
แต่ละกำหนดการเดินทางอีกคร้ังก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจาก
รายการทัวร์เป็นรายการที่มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลา
การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

วันที่สอง (13 เม.ย.2563) ทบิลซิี่-มิทสเคต้า-อุพลิสชิเค-่ย่าน Freedom Square - ทบิลิซี ่

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศ

จอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 
กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)  
นำท่านชมเมืองมิทสเคต้าที่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึ่งเป็นราชอาณาจักรเก่า
ของจอร์เจียในช่วง 400-500ปี ก่อนคริสตกาล  นำท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่ง
เป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหาร
แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี ซึ่ง
ถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย  จากนั้น
นำท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็น
ศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ 
Arsukisdzeมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจีย
เปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติ
ของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ
จอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่อุพลิสชิเค ่(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค ่

Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานใน
ดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมือง
นี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่ 9 -11 
ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป 
ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้นPagan ใช้เป็นทีป่ระกอบ
พิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปี
ก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 9  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชม



 

เมืองทบิลิซี่ย่าน Freedom Square  หรือเดินเล่นช้อปปิ้งที่ห้าง Galleria Mall ศูนย์การค้าใจ
กลางกรุงทบิลิซี่ที่เต็มไปดว้ยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่  และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบ
รนด์ **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย**  

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สาม ( 14 เม.ย.2563) ทบิลิซี่-ซาดาโคล-ฮักห์พาท-เซวาน- เยเรวาน-เยเรวาน แคสเคด 

03.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์เที่ยวบินที่ 
XJ008 
(มีบริการอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิน)  **อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ต้องชำระเงินซื้อ
เพ่ิมเติม** 

08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย (เวลาประเทศจอร์เจียช้ากว่าไทย
ประมาณ 3 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
แล้ว รถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซาดาโคล Sadakhlo ที่อยู่
ทางด้านใต้ซึ่งเป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ตดิกับอาร์เมเนีย ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์และ
ธรรมชาติอันสวยของเทือกเขาคอเคซัสน้อยที่อยู่ระหว่างอาร์เมเนียและอาร์เซอร์ไบจาน (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสู่ประเทศอาร์เมเนีย ที่
จุดผ่านแดน Bagratashen Customs Point หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางสู่เมืองฮักห์พาท Haghpat (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านชมอารามฮักห์พาท Haghpat Monastery ซึ่งถอืได้เป็นผลงาน
ชิ้นเอกของทางด้านศาสนาและทางด้านสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างในยุคกลาง ถูกสร้างขึ้นโดย 
Saint Nishan ในราวศตวรรษที่ 10 ซึ่งอยู่ในระการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์อะบาส ที่ 1 อดีต
เป็นเพียงตัวโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญนิชานที่ถูกสร้างขึ้นช่วงปีค.ศ.967ต่อมาก็ได้ถูกสร้างขยายให้
ใหญ่โตขึ้นและมีการตกแตง่ด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบอาร์เมเนียน และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเซวาน Sevan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ริม

ทะเลสาบเซวาน ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนีย จากนั้นนำท่านแวะ
ชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน รอบๆทะเลสาบเต็มไปด้วยสถานที่พักผ่อนรวมทั้งรี
สอร์ทที่สร้างรอต้อนรับนักท่องเที่ยว เดิมเมืองนี้เป็นหมู่บ้านพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าเย
เลนอฟก้า จนถึงปีค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเซวานตามชื่อของทะเลสาบ  จากนั้นนำท่าน



 

ชมอารามเซวาน Sevan Monastery หรือมีชื่อเรียกว่าเซวานาแว๊งค์ Sevanavank ซึ่งคำว่า
แว๊งค์เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า”โบสถ์วิหาร” สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแหลมที่อยู่
ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเบสาบเซวาน ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.874 โดยเจ้าหญิงมา
เรียม ซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์อะช๊อต ที่ 1 ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับพวกอาหรับที่ปกครอง
ดินแดนแห่งนี้   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่กรุงเยเรวาน เมืองหลวงของประเทศ
อาร์เมเนีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม  เยเรวาน แคสเคด 
(Yerevan Cascade) ซึง่เป็นเสมือนอุทยานทางศิลปะขนาดยักษ์ สร้างเป็นบันไดขนาดมหึมา 
572 ขั้น สูงกว่า 500 เมตร ลาดขึ้นไปบนไหล่เขากลางใจเมือง โดยมีการปล่อยน้ำให้ตกลงมา
คล้ายน้ำตกจำลองด้วย ด้านล่างสุดเป็นสวนหย่อม พร้อมด้วยรูปประติมากรรมลอยตัวน่ารัก ๆ 
อัดแน่นด้วยไอเดียสร้างสรรค์ ส่วนด้านบนก็มีลิฟต์ บันไดเล่ือน และบันได ให้เราเดินขึ้นไปสู่
จุดสูงสดุของยอดเขา แล้วมองกลับลงมาชมตัวเมืองเยเรวานจากมุมสูงได้กว้างไกล ที่สำคัญคือใน
วันที่ฟ้าใสไร้เมฆหมอก จะเห็นยอดเขาอารารัตในตำนานเรือโนอาห์ ยืนตระหง่านเป็นแบ็กก
ราวน์ของเมืองอย่างสุดอลังการ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  

 

วันที่สี ่ (15 เม.ย.2563) เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี-ฮักห์พาท-ซาดาโคล (จอร์เจีย) -ทบิลิซี ่

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกกฮาร์ด Geghard (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่าน

ชมวิหารเกกฮาร์ด Geghard Monastery ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย
เพราะเป็นวิหารที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สวยงามและยังมีส่วนที่สร้างโดยการตัดหินเข้าไป
ในภูเขาอีกด้วยแม้ตัวอาคารของวิหารเกกฮาร์ดนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 แต่
สำนักสงฆ์โบราณแห่งนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อราวศตวรรษที่ 4 อิสระให้ท่านชมส่วนของห้อง
โถงของตัวโบสถท์ี่มีการตัดหินสร้างเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงามที่ถูกตกแต่งด้วยความศรัทธา
ในศาสนาคริสต์วิหารที่สร้างโดยการตัดหินให้กลายเป็นห้องโถงและได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
โลกเมื่อปี ค.ศ. 2000 และนำท่านชมวิหารการ์นี Garni Temple ซึ่งในอดีตเมื่อประมาณ 
1,700 ปีมาแล้วบริเวณนี้เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนียซึ่งในปัจจุบันยังคงมี
หลงเหลืออยู่ให้ได้เห็นสภาพของห้องสรงน้ำ และอาคารทรงกรีกที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 1 ตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ Tiridates โดยด้านข้างของวิหารทรงกรีกนี้
มีซากโบสถ์คริสต์ที่สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 หลงเหลืออยู่ โดยตัววิหารการ์นี่เคยถูกทำลาย
ด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 สำหรับอาคารที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ในสมัย



 

สหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 โดยใช้เศษซากปรักหักพังของเก่าผสมกับของใหม่ และถึงแม้ว่า
วิหารจะถูกสร้างแบบกรีกแต่ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้างด้วยศิลปะแบบอาร์เมเนียที่ไม่สามารถ
หาได้ในวิหารกรีกทั่วไป  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางผ่านเมืองฮักห์พาท Haghpat เพ่ือข้ามด่านพรมแดนระหว่างประเทศที่จดุผ่าน

แดน Bagratashen Customs Point (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) นำท่านข้าม
พรมแดนระหว่างประเทศสู่เมืองซาดาโคล ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับและนำท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซี่ ประเทศ
จอร์เจีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมือง 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  
 

วันที่ห้า (16 เม.ย.2563) ทบิลซิี่-ชมย่านเมืองเก่า-นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-โบสถ์เม
เตห์ค-ีโบสถ์ทรินิตี้-ช้อปปิง้ East Point -ทบิลิซ ี

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซ ีOld Town of Tbilisi ซึง่จะทำท่านได้
พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดย
ผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของ
ตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชม
ป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบ
ของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัย
ของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึ่งต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด 
ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มีการสร้างเพ่ิมเติม และเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ
ป้อมแห่งนี้ว่านารินกาลา Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป้อมอันเล็ก Little Fortress โดย
บางส่วนได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถกูรื้อทำลายไป  
นำท่านแวะถ่ายรูปกับโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Bath Houses ในย่านโซโลลากี ซึ่งที่นี่มีชื่อเสียง
โด่งดังในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ  จากนั้นนำท่านแวะชมโบสถ์เมเตห์คี Metekhi 
Church โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมท
วารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่
ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไวท้ี่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.
1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ็นต์ เดมิทรีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของ



 

โบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทำลายและไดม้ีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.
1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ
สะพานสันติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตัว
เมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่
ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้ำคูรา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย นำท่านแวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์ทรีนิตี ้Holy Trinity Cathedral วิหาร

ศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจีย
ตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และเป็นวิหารที่สูง
ที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ East Point Shopping Mall ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของ
จอร์เจียแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำในราคาพิเศษ อาทิ Zara, Aldo, Paul Smith, Nike, 
Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, 
Bershka, Amore,Calzedonia, Ecco, G-Shock, GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, 
Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New Balance, Levi’s 
เป็นต้น  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า  อิสระรับประทานอาหารค่ำตาม
อัธยาศัย** 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  

 

วันที่หก  (17 เม.ย.2563) ทบิลซิี่-อนานูร-ิกูดาอูรี-The Memorial of Friendship- คาซ
เบกี-ทบิลซิี ่

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่
เรียกว่า Georgian Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
สหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ 
Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและ
จอร์เจีย นำท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที่อันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบ
และตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูก
สร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม จาก
ป้อมนี้เองทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบ้ืองล่างและอ่างเก็บน้ำซินวาลี  จากนั้นนำท่าน



 

เดินทางสูเ่มืองกูดาอูรี Gudauri (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มี
ชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล
ประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่น
ในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ Memorial of 
Friendship หรืออีกชื่อคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่
สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพ่ือเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจีย
และประเทศรัสเซีย โดยอนุสรณ์สถานนี้ตั้งอยู่บน Devil’s Valley  ระหว่างเมืองกูดาอูริและคาซ
เบกี เป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของ
ประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนหุบ
เขาที่มีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบกับตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่ จึงทำให้สถานที่แห่ง
นี้มีผู้คนแวะมาเยี่ยมเยียนและถ่ายรูปกันตลอดทั้งวัน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมา

เป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมี
อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว  นำ
ท่านเปลี่ยนเป็นนั่งรถจี๊ป 4WD เพ่ือชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity 
Church ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา Tsminda 
Sameba ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิแ์ห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำ
ชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ 
ซึ่งเส้นทางอาจจะถกูปิดกัน้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่หรอืสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์
ทางธรรมชาติ  ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง
รายการตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นสำคัญ)  จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี  
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือ
พักผ่อนตามอัธยาศัย  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด (18 เม.ย.2563) กรุงทบลิิซี - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซ ี



 

08.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ009  
(มีบริการอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิน) **อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ต้องชำระเงินซื้อ
เพ่ิมเติม** 

19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทาง
แต่ละกำหนดการเดินทางอีกคร้ังก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจาก
รายการทัวร์เป็นรายการที่ได้มกีารดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลา
การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

 

 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่
คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ 
หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ 

ทดแทนให้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ 

 

หมายเหต ุ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอร์เจียอาจจะปิดโดยไมม่ีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย์,โบสถ์และสถานที่สำคัญ ปิดในวันสำคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยว
สำคัญอื่นๆ อาจจะปิดโดยไม่ไดม้ีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมที่เป็นแขกของรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที่ผู้ปกครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิดโดยไมไ่ด้มีการแจ้งล่วงหน้า 
เป็นต้น 

- เนื่องจากเป็นประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติทั้งรัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย  ดังนั้น
อาหารส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเร่ิมที ่13.00-14.00 น. ส่วน
มื้อค่ำเร็วที่สุดคือเร่ิมเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เนื่องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็นหลกัมาตั้งแต่
ในอดีต ทำให้ประเทศแห่งนี้มีโบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  ซึ่งเวลาเข้า
โบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะ ดังนั้นกรุณาเตรียมผ้าคุลมศีรษะไปด้วย หรือกรณีที่ไม่ได้นำติด
ตัวไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมีผ้าคลุมให้ 

 
 
 



 

อัตราค่าเดินทาง วันที่ 12-18 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 

**ราคานีร้วมรายการทัวร์ตั๋วเครื่องบิน** 
อัพเกรดที่นั่งเป็นที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบดเพ่ิมท่านละ 15,000 บาท 

แต่อาหารเหมือนชั้นประหยัด 
 

**ไม่รวมค่าวีซ่า,ค่าบริการท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ2,500บาท 
โดยเรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิ
ภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ

• อัตราค่าเดินทางนี้ตอ้งมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ทา่น**ไม่มีราคาเด็ก**และ
จะต้องชำระมัดจำ หลงัจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 

• เนื่องจากเป็นตั๋วราคาโปรโมชั่น  กรณีที่จองและออกตั๋วแล้วไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้ 
และไม่สามารถทำรีฟันด์ตั๋วได้เช่นกัน  

อัตรานี้รวมบริการ 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เส้นทางกรุงเทพฯ -ทบิลิซี//ทบิลิซี-กรุงเทพฯ 
ชั้นประหยัด 

• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง 
(Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยว
เพ่ิม  

• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่
ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

Charter Georgia-Armenia 
ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 7 วัน 5 คืน / XJ 

อัตราค่าทัวร์ 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 39,900.- 
ท่านที่ต้องการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,900.- 



 

• ค่าน้ำดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วัน 

• ค่าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะคุ้มครองในวงเงิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ที่อายุ
เกิน 75 ปี กรมธรรม์ 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์บริษัทประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาล
เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร หรืออื่นๆ 
ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 

• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ 
ณ วันที่ 22 พ.ย.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระ
เพ่ิมตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ 

• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่าน) 

• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด 
ฯลฯ 

• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าอาร์เมเนียและบริการด้านเอกสาร ท่านละ 1,000 บาท เรียกเก็บและชำระ
พร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย 

• ค่าทิปคนขับ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาททีจ่ะเรียกเก็บในอินวอยซ์พร้อม
ค่าทัวร์งวดสุดท้าย 

• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูล
กระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก 

• ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซื้อซิมการ์ดได้ที่สนามบินท
บิลิซี 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซัก
รีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุ
หรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จาก
บริษัทประกันภัยต่าง ๆ  



 

การชำระเงิน  
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่
เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วันทำการ  
การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทัวร์ 
▪ หากมีการยกเลิก 60-90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำค่าตั๋วโดยสารซึ่งเง่ือนไข

เป็นไปตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 35 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
▪ หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่า

ตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
▪ หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมดและไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ไม่สามารถคืนเงินได้ เช่น ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน, ค่ามัดจำห้องพักและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น 

▪ กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น 

▪ หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน
ค่ามัดจำ  

▪ หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์
ทั้งหมด  

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทาง
เป็นสำคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์
ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์
ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือส่ิงของ
ห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผล



 

ใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือ
บางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศ อันสืบเนื่องมาจาก
ตัวผู้โดยสารเอง ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่
รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำ
กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน 

o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัท
ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เร่ิมจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้าน
การบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ที่มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนด
ที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าว
ตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง
ออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้
ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท 
supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไมม่ีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า 
Reservation Fee ไปแล้ว  



 

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็น
ส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้
ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 
ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรม
อาจจะไมม่ีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญก่ับ 1 
เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และ

ไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกัน 

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอาร์เมเนีย 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตำ่กว่า 6 เดือน  (สามารถสแกนเป็นภาพสี ไฟล์ PDF, JPG แบบชัดเจนส่งมา

โดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตเล่มจริง แต่กรณีที่ไม่สามารถสแกนไฟล์ภาพเข้าในระบบวีซ่าได้ ต้องส่ง
พาสปอร์ตตัวจริงมาแทน ทั้งนี้ห้ามถ่ายจากกล้องหรือมือถือโดยเด็ดขาด) 
o โดยนับวันเร่ิมเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้ว

ต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของ

ท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่ปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
o รูปถ่ายสขีนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จำนวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเส้ือสีขาว)   

- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอน
แท็กเลนส์ชนิดสีหรือบ๊ิกอายส์ ** 



 

***รวมทั้งต้องโชว์ตั๋วเครื่องบิน , ใบจองโรงแรม กบัทางเจ้าหน้าที่ Immigration at Land Border  
ด้วย*** 

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศ และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
***  ***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง
สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯทีไ่ด้ระบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการย่ืนวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันย่ืนวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทาง
มาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมาย่ืนเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
ยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์
ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืน
ให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก                   

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

กรอกข้อมูลตามความจรงิ เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าอาร์เมเนีย 
 

 
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 คู่สาม-ี
ภรรยา 
      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
 
4.  ที่อยู่ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................... 

 รหัสไปรษณีย์ ....................    โทรศัพท์บ้าน .................................  โทรศัพท์มือถือ
.................................   
 
5.  ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 
6.  ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
........................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................. 
 ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศัพท์ .................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ................................. 
 E-mail: ..................................................................(จำเป็นต้องกรอก) 
 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย...................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................          

 
 
 
 



 


