
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

บากู – ศูนย์ประชุม เฮดาร์ – จตุรัสธงชาตอิาเซอร์ไบจาน – คริสตลัฮอล์ - โกบาสตนั – ภูเขาโคลน – อิเชรี เชเคอร์ 
หอคอยไมเดน - อนุเสาวรีย์ ดีรี บาบา – สุเหร่ายิดดิ กัมบัส – สุสานเชอร์วาน คาน – เชอค ี– พระราชวงัเชอค ี
ลาโกเดกี ้– ซิงนากี – วหิารเซนต์นีน่า – ทบิลิซี - มัคเคต้า – วหิารจวารี – วหิารสเวตสิโคเวรี – สเตแพนมนิด้า 

โบสถ์ตรินีตี ้- เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ – พพิธิภณัฑ์โจเซฟ สตาลิน - ย่านเมืองเก่าทบิลิซ่ี – ป้อมนาริคารา – ซาดาโคล 
ฮักพาท – อารามมรดกโลกฮักพาท – ซีแวน – ล่องเรือ – อารามซีแวน - เจอร์มุก – กระเช้าตาเตฟ 

วหิารทาเตฟ - วหิารโนราแวงค์ – วหิารคอฟ วริาฟ – วหิารเกคฮาร์ด – อารามการ์นี – เยเรวาน - วหิารเอคมิอัดซิน 
วหิารซวาร์นอทต์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
18-29 ต.ค.//11-22 พ.ย.//03-14 ธ.ค. 62//14-25 ม.ค.//10-21 ก.พ.//19-30 ม.ีค. 63  

( กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 



 

 

วันที1่  สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ คอยดูแลอ านวยความสะดวก 
วันที2่  โดฮา – บากู – ศูนย์ประชุม เฮดาร์ – จตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน – คริสตัลฮอล์  
02.10 น าท่านเหินฟ้า โดยสายการบินที่ดีที่สุดในปี 2019 สายการบิน การ์ต้า เที่ยวบิน QR 837  
05.30 น าท่านแวะพกั ณ กรุงโดฮา ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยงัประเทศ อาเซอร์ไบจาน 
07.30 น าท่านขึน้เคร่ือง เดินทางสู่ เมืองบากู ประเทศ อาเซอร์ไบจาน ด้วยสายการบิน การ์ต้า เที่ยวบินQR 351 
11.20 น าท่านสู่ประเทศอาเซอร์ไบจาน น าท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบำ
กู เมืองหลวงของประเทศ อำเซอร์ไบจำน ดินแดนใหม่ท่ีน่ำคน้หำ 
อุดมไปดว้ย ธรรมชำติและประวติัวฒันธรรมอนัยำวนำน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่ำย จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั ศูนย์ประชุม เฮดาร์ อาลิเยฟ (Heydar Aliyev Certer)สถำปัตยกรรมท่ีไดรั้บกำร

ออกแบบท่ีโดดเด่น ลกัษณะเหมือนกบัเกรียว
คล่ืนจำกทะเลถึงทอ้งฟ้ำ ด้วยควำมโดดเด่น
ของกำรออกแบบท ำให้ผูอ้อกแบบ คุณ ซำฮำ 
ฮำดิด  (Mr Hadid Zaha) ชำยผูไ้ดช่ื้อว่ำเป็นผู ้
รังสรรสถำปัตยกรรมน้ี ไดรั้บกำรยกย่องและ
ได้รับรำงวลัอนัทรงเกียรติ จำกนั้นน าท่าน
แวะถ่ายรูป กับ จัตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน 
(National Flag Square) เป็นสถำปัตยกรรม
ท่ีไดรั้บกำรยกย่องว่ำเป็น เสำธงท่ีมีควำมสูง
อนัดับต้นๆของโลก ด้วยควำมสูงประมำณ 
163 เมตร ออกแบบโดย คุณ เดวิด แชมเบอร์ 
(Devid Chambers) จำกนั้นน าท่านแวะถ่ายรูป
กั บ  ค ริ ส ตั ล ฮ อ ล์  ( Crystal Hall) 
สถำปัตยกรรมท่ีโดดเด่นและสวยงำม เป็น
อำคำรสถำปัตยกรรมท่ีพลำดถ่ำยรูปไม่ได ้
หน่ึงในสถำปัตยกรรมช้ินเด่นของอาเซอร์ไบจาน เคร่ืองหมายแสดงความก้าวหน้าด้านสถาปัตยกรรม สร้างในปี 
2011 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  Winter Park Hotel / Renaissance Palace หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 



 

 

วันที่3 โกบาสตัน – ภูเขาโคลน – อิเชรี เชเคอร์ – หอคอยไมเดน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ดินแดนโกบาสตนั ดินแดนแห่งธรรมชำติ ดว้ยลกัษณะพิเศษ

ทำงธรณีวิทยำและกำรตั้งรกรำกเก่ำแก่ ท ำให้มีอำรยธรรมท่ียำวนำน 
น าท่านสู่ภาพแกะสลกัหิน (Rock Art Cultureal Landscape) (68km) 
ภำพหินแกะสลกัรูปกำรใชชี้วิตในสมยัโบรำณ วฒันธรรมกำรล่ำสัตว ์
ภำพแกะสลกักำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ เช่น เตน้ร ำ ภำพพำหนะในกำรใช้
ชีวิต เช่นเรือ ภำพหมู่ดวงดำว ภำพสัตว ์น าท่านชม ภูขาโคลน (Mud 
domes) ลกัษณะทำงธรณีวิทยำอนัโดดเด่น เน่ืองจำกภูเขำแห่งน้ีมีบ่อ
ดินโคลนจ ำนวนมำก และ ภำยใตพ้ื้นแผน่ดินมีก๊ำซและน ้ ำผสมรวมตวั
กนั เกิดเป็นปฏิกริยำดนัให้อำกำศธำตุพวยพุ่งข้ึนสู่ผืนดิน ดนัให้ดิน
โคลนเป็นรูปทรงกลมโดย มำกกว่ำ 700 จุดแตกต่ำงกนั เป็นควำม
งดงำมทำงธรรมชำติ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อเิชรี เชอร์เคอร์ (Icheri Sherkher)(62km)ยำ่นเมืองเก่ำของบำกู มีโบรำณสถำนเก่ำแก่มำกมำย

ในยำ่นเมืองแห่งน้ี เมืองเก่ำน้ีเป็นสญัลกัษณ์ส ำคญัของ
เมืองบำกู เมืองแห่งน้ีเป็นเหมือนดัง่เมืองเร่ิมตน้ของบำ
กู ด้วยกำรเป็นจุดศูนยก์ลำงท่ีส ำคัญของอำรยธรรม
เก่ำแก่ ผสมผสำนด้วย สถำปัตยกรรมโบรำณ ท่ีโดด
เด่นของ อำเซอร์ไบจำน เมืองแห่งน้ีถูกสร้ำงโดยมี
ก  ำแพงลอ้มรอบและมีกำรสร้ำงป้อมปรำกำรไวก้ัน
เมือง เมืองแห่งน้ีมีทำงเข้ำออก 5 ทำงโดยเมืองน้ีถูก
สร้ำง โดย กษตัริยแ์ห่ง  รำชวงศชี์วำน รำวๆปี ศตวรรษ
ท่ี 12 แวะถ่ำยรูป ปรำสำทสุสำนรำชวงศชี์วำน (Shivan 
Dynasty Palace and Tomb) แวะถ่ำยรูปสุเหร่ำส ำคัญ 
สุเหร่ำ Divankhane และ สุเหร่ำ Minarets อีกทั้งเก็บ
ภำพ หอคอยไมเดน (Maiden Tower) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  Winter Park Hotel / Renaissance Palace หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

 

 

 



 

 

วันที่4  อนุเสาวรีย์ ดีรี บาบา – สุเหร่ายิดดิ กัมบัส – สุสานเชอร์วาน คาน – เชอคี  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น า ท่านชมอนุ เสาวรี ย์  ดี รี  บาบา  (Diri baba Mausoleum) 

(90km)สถำปัตยกรรมช้ินเอกของเชอร์วำน สถำนท่ีส ำคญัอนัเป็นท่ีฝัง
ศพของ ชีคห์ดีรี บำบำ สถำปัตยกรรมแห่งน้ีสร้ำงข้ึนรำวศตวรรษท่ี 
15 โดยประมำณ ลกัษณะคือกำรแกะสลกัเป็นอำคำรสองชั้น มีกำร
ตกแต่งภำยในด้วยรูปแบบโมเซคท่ีงดงำม น าท่านชมสุเหร่ายิดดิ 
(Yeddi Gumbaz) (33km)สุเหร่ำใหญ่ส ำคัญประจ ำเมือง สร้ำงรำวๆ 
ศตวรรษท่ี 10 น าท่านชมสุสานราชวงศ์เชอร์วาน (Tomb of Royal 
Family of Shirvan Khan) (91km)สถำนท่ีสุดทำ้ยของผูว้ำยชนม ์จำก
รำชวงศเ์ชอร์วำนอนัสูงส่งผูเ้คยปกครองแถบน้ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง เชค ี(Sheki) (170km)เมืองใหญ่อีกเมืองหน่ึงของอำเซอร์ไบจำนตั้งอยูใ่นจงัหวดั เกลเดอร์

ลนัด์ เป็นเมืองตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขำคอเคซัส อยู่ใกลก้บัชำยแดนของจอร์เจีย อุดมไปดว้ยทรัพยำกรทำง
ธรรมชำติ และ วฒันธรรม เมืองเชคี เป็นเมืองเก่ำแก่ท่ีมีวิถีชีวิตท่ีโดดเด่น ดว้ยควำมลงตวัของสภำพแวดลอ้มและ
อำรยธรรมเกิดเป็น เมืองท่ีงดงำมดว้ยศิลปะและ วฒันธรรม 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  Sheki Salay Hotel, MinAli Boutique Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที่5  พระราชวังเชอคี - ลาโกเดกี ้– ซิงนากี – วิหารเซนต์นีน่า – ทบิลิซี 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพระราชวังเชคี (Historic Centre of Sheki with the Khan’s Palace) อำคำรสถำปัตยกรรมน้ีสร้ำง

รำวๆปี ค.ศ. 1789 – ปี 1790 เป็นหน่ึงในมรดกโลกทำง
วฒันธรรมท่ีไดรั้บกำรรับรองเป็น World Heritage Site 2019 
ด้วยควำมโดดเด่นทำงด้ำนสถำปัตยกรรมและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน กล่ินไอแห่งควำมเป็นดินแดนเก่ำแก่ และน่ำค้นหำ 
สถำปัตยกรรมท่ีตกแต่ง ภำยในด้วยลวดลำยอนังดงำม และ 
อำคำรรูปทรงแปลกตำให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปและชมส่ิงสวยงำมอนั
น่ำประทบัใจ น ำท่ำนออกเดินทำงผ่ำนขุนเขำและเส้นทำงทอดยำวสู่จอร์เจีย ระหว่ำงสองขำ้งทำงชมควำมงำม
ของดินแดนจอร์เจีย น าท่านเข้าสู่เมืองลาโกเดกี(้Lagodekhi) (112 km)เมืองเลก็ๆแถบชำยแดนของจอร์เจีย เมือง
ท่ีสงบเงียบ และ มีจุดเด่นคือ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมจำกไวน์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร และ ชิมไวน์ท้องถิ่นต้นต ารับ ลาโกเดกี ้



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมือง ซิงนาก ี(Sighnaghi) เมืองเล็กๆท่ีมีประชำกรไม่หนำแน่นมำกนัก คงไวด้ว้ยรูปแบบ
กำรด ำ เ นินชีวิ ตแบบชนนบท ชำวบ้ำนประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม และ ผลิตไร่ไวน์ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจอีก
เมืองหน่ึงของจอร์เจีย น าท่านชมวิหารเซนต์นีนา (Monastery 
Saint Nina) (157 km)วิหำรโบรำณ อดีตเคยใชเ้ป็นท่ีพกัของนัก
แสวงบุญเล่ืองช่ือของจอร์เจีย สร้ำงข้ึนรำวๆ ศตวรรษท่ี 9 และมี
กำรใชป้ระโยชน์ยำวนำนต่อเน่ือง ต่อมำในรำวๆ ศตวรรษท่ี 17 
ไดมี้กำรต่อเติมวิหำรมำกข้ึน วิหำรแห่งน้ีไดช่ื้อว่ำวิหำรท่ีเคยเป็นท่ีพ  ำนักของร่ำงองค์เซนต์นีน่ำ ศำสดำหญิงผู ้
เป็นท่ีเล่ือมใสของชำวจอร์เจี  ย เป็นผูป้ระกำศศำสคริสต์นิกำยออโธดอกซ์เป็นศำสนำประจ ำชำติของประเทศ
จอร์เจียจำกนั้น  จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง ทบิลิซี (100 km) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย หัวใจแห่ง
เศรษฐกิจและควำมเจริญกำ้วหนำ้ของอุตสำหกรรมในจอร์เจีย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  Tbilisi Park Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที6่  มัคเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวรี – สเตแพนมินด้า – โบสถ์ตรินีตี ้– โชว์พืน้เมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางจากเมืองทบิลซีิ มุ่งหน้าสู่เมืองมัคเคต้า (Mtskheta) (24 km)เมืองทำงดำ้นเหนือของทบิลิซ่ี น า

ท่านชม วิหารจวารี( Jvari Monastery) วิหำรรูปแบบศิลปะ
จอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ท่ีสร้ำงรำวๆศตวรรษท่ี 6 มีควำมโดดเด่น
ตรงท่ีตั้ งอยู่บนเขำท่ีมีแม่น ้ ำ แม่น ้ ำมิควำวำรีและแม่น ้ ำอรักวี 
จำกนั้ น  น า ท่านแวะชมวิหารสเวติสโคเวรี(Svetitskhoveli 
Cathedral) เป็นโบสถ์เก่ำแก่อีกแห่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองมคัส
เคต้ำลักษณะโบสถ์วิหำรศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก 
จำกนั้ นน ำท่ำนผ่ำนเส้นทำงส ำคัญซ่ึงเป็นเส้นทำงท่ีใช้ในด้ำน
กำรทหำร เรียกว่ำ “Georgian Military Highway” สร้ำงโดย
สหภำพโซเวียต ซ่ึงเคยถูกควบคุมภำยใตก้ำรทหำรของโซเวียต 
เส้นทำงแห่งน้ีจ  ำน ำ ท่ำน สู่เทือกเขำคอเคซัสใหญ่ (Greater 
Caucasus) มีควำมยำวรำวๆ 1,100 km ระหว่ำงทำงให้ผ่านชมวิว
ป้อม Ananuri Fortress เป็นสถำนท่ีก่อสร้ำงอนัเก่ำแก่ โดยมี
ก  ำแพงลอ้มรอบและตั้งตระหง่ำนโดดเด่น ระหว่ำงทำงจะไดช้ม
ควำมงำมของอ่ำงเก็บน ้ ำ ซินวำลี (Zhinvali Reservoir) จากนั้นน า
ท่านผ่านหุบเขาเข้าสู่เมือง กูดาอูรี (Gudauri) (101 km)เมืองท่ีตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขำคอเคซสั เป็นเมืองพกัผอ่นยอด
นิยมของชำวจอร์เจีย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สเตแพนมินด้า (Stepanminda) (32 km)เมืองบนหุบเขำ เปล่ียนรูปแบบกำรเดินทำงเป็น
รถจ๊ิปโฟรวิวล ์น าท่านเดินทางขึ้นสู่ โบสถ์ตรีนีตี้ (St. Trinity Church) โบสถ์เก่ำแก่ตั้ งอยู่บนเขำสูงเหนือ
ระดับน ้ ำทะเล 2,170 เมตร เป็นโบสถ์นิกำยโปรเตส
แตนส์ท่ีมีควำมเช่ือในหลกัตรีเอกภำพ สถำปัตยกรรมน้ี
สร้ำงรำวๆ ศตวรรษท่ี 14 ในอดีตเป็นโบสถแ์ห่งเดียวใน
จงัหวดัคำวี ณ ปัจจุบนัโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถท่ี์โดดเด่น
มำกในดำ้นสถำปัตยกรรมมีควำมเป็นเอกลกัษณ์สร้ำงบน
เขำสูงชันท ำให้โบสถ์น้ีเป็นโบสถ์ส ำคัญของประเทศ
จอร์เจีย จำกนั้นให้ท่ำนชมวิวของเทือกเขำคำซเบกิ ท่ี
สวยงำม *** กำรเดินทำงข้ึนสู่ยอดเขำนั้นข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศเน่ืองจำกในบำงช่วงเส้นทำงมีหิมะตกหนักอำจ
ท ำให้ไดรั้บควำมไม่สะดวกในกำรเดินทำง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับโปรแกรมโดยค ำนึงถึงควำม
ปลอดภยัของท่ำนเป็นหลกั*** ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่กรุงทบิลิซ่ี (154 km) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! รับชมโชว์แบบประเพณพ้ืีนเมืองจอร์เจยี  

ที่พกั :  Tbilisi Park Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

วันที7่  ทบิลิซ่ี – เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ – พพิธิภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน 
 ย่านเมืองเก่าทบิลิซ่ี – ป้อมนาริคารา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง อัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) (98 km) เมืองแห่งน้ีดดัแปลงจำกถ ้ำมำเป็นท่ีอยู่อำศยั

ของมนุษยย์คุก่อนคริสตกำล ซ่ึงเป็นสถำนท่ีโบรำณมีคุณค่ำทำงประวติัศำสตร์ของจอร์เจีย น ำท่ำนชมหมู่บำ้นถ ้ำ 
โดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน ส่วนกลำงนั้นมีพ้ืนท่ีกวำ้งและใหญ่ท่ีสุด 
มีสถำปัตยกรรมเก่ำแก่มำกมำย โดยสร้ำงจำกกำรตัดหิน และ
เจำะลึกเขำ้ไปเป็นท่ีอยูอ่ำศยัของ ม นุ ษ ย์  ภ ำ ย ใน ถู ก ส ร้ ำ ง ให้
เช่ือมโยงกนัผำ่นช่องอุโมงคแ์ละทำงเดินแคบๆ และ บำงจุดมีกำร
ท ำขั้นบันได ไปยงัจุดต่ำงๆภำยในถ ้ ำ จำกกำรส ำรวจโดยนัก
โบรำณคดีไดพ้บเคร่ืองใชม้ำกมำย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงิน
โบรำณ ยงัมี ของใช้ท ำจำกเซรำมิคและแกะสลักลวดลำยท่ี
สวยงำมอีกด้วย ข้ำวของตั่งต่ำงเหล่ำน้ีได้ถูกน ำไปเก็บไว้ใน
พิพิธภณัฑ์สตำร์ลินท่ีจะน ำท่ำนไปชมต่อไป จำกนั้นน าท่านเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน (Joseph Stalins Museum) เป็น
สถำนท่ีเก็บรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้บอกเล่ำเร่ืองรำวของ สตำร์ลิน อดีตผูน้  ำคอมมิวนิสโซเวียตท่ีมีช่ือเสียง
เป็นอยำ่งมำก อีกทั้งยงัมีกำรแสดงอตัชีวประวติัตั้งแต่เกิดจนตำย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองทบิลิซ่ี เมืองหัวใจแห่งจอร์เจีย ศูนยก์ลำงควำมเจริญกำ้วหน้ำทำงดำ้นเทคโนโลย ี
ควบคู่ไปกบั วฒันธรรมและวิถีชีวิตแห่งจอร์เจียนแท ้เมืองท่ีอยูติ่ดริมฝ่ังแม่น ้ ำส ำคญัอยำ่งแม่น ้ ำ คูรำ (Kura) เมือง
แห่งน้ีถูกสร้ำงโดยกษตัริยจ์อร์กำซำลี (Vakhtang Gorgasali) เจำ้ผูก่้อตั้ง
นครแห่งน้ี ไดฉ้ำยำว่ำ กษตัริยจ์อร์เจียแห่งคำร์ตลี“ ไอบีเรีย” เมืองแห่งน้ี
สร้ำงถูกสร้ำงข้ึนรำว ศริสต์ศตวรรษท่ี 4  น าท่านชมย่านเมืองเก่าของ
จอร์เจีย เดินไปตำมเส้นทำงเก่ำให้ท่ำนได้ชมบรรยำกำศตวัเมืองตึกรำ
บำ้นช่องแบบจอร์เจีย ใหท่้ำนไดช้มควำมสวยงำมของสุเหร่ำซ่ึงมีกล่ินไอ
แห่งวฒันธรรมโบรำณ จำกนั้นน าท่านขึน้กระเช้าสู่ ป้อม นาริคาร่า (Narikara Fortress) ให้ท่ำนไดช้มควำมงำม
ของเมืองทบิลิซ่ีแบบ พำโรนำม่ำรอบทิศทำง ในบรรยำกำศยำมเยน็ จำกนั้นน ำท่ำนลงสู่ตวัเมืองทบิลิซ่ี 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั :  Tbilisi Park Hotel หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที8่  ซาดาโคล – เมืองฮักพาท – อารามมรดกโลกฮักพาท – ซีแวน – ล่องเรือ – อารามซีแวน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) (72km) เมืองชำยแดนเขำ้สู่ประเทศอำร์เมเนีย เมืองหนำ้ด่ำนท่ีมีกำร

ตรวจตรำก่อนเดินทำงเขำ้สู่อำร์เมเนีย ดินแดนแห่งวฒันธรรม น ำท่ำน
ผำ่นจุดตรวจ แสดงเอกสำรวีซ่ำ ท่ีไดม้ีกำรจดักำรมำแลว้จำกทำงบริษทั
ฯ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองฮกัพำท (Haghpat 38km)เมืองส ำคญัท่ีมี
แหล่งท่องเท่ียวทำงโบรำณสถำนส ำคญัอย่ำงอำรำมฮกัพำท น าท่านชม
อารามฮักพาท (Haghpat Monastery)โบรำณสถำนท่ีไดรั้บกำรยกย่อง
เป็น มรดกโลก เป็นผลงำนช้ินเอกทำงดำ้นสถำปัตยกรรมและศำสนำในกำรก่อสร้ำงของยุคกลำง อำรำมแห่งน้ี
สร้ำงโดยนักบุญ นิชำน (Saint Nishan) รำวๆ ศตวรรษท่ี 10 อยู่ในช่วงกำรครองรำชยข์องกษัตริยอ์ะบำสท่ี1 
ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1669 ให้ท่ำนไดช้มตวัโบสถเ์ก่ำและต่อมำไดรั้บกำรขยำยและ
ตกแต่งดว้ยสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำมแบบอำร์เมเนียน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซีแวน(134 km) เมืองริมทะเลสำบซีแวน (Lake Sevan) ซ่ึงเป็นทะเลสำบน ้ ำจืดในประเทศ

อำร์เมเนียและคอเคซสั น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบเซแวน ให้ท่ำนชม
ควำมงำมของผวิน ้ ำทะเลสำบเซแวน ทะเลสำบท่ีมีแม่น ้ ำหลำยสำยไหล
มำรวมกนัเกิดเป็นควำมงำมของธรรมชำติ จำกนั้นน าท่านไปชมอาราม
ซีแวน (Sevan Monastery) หรือมีช่ืออีกช่ือว่ำ Sevanavank ซ่ึงตั้งอยู่
ดำ้นแหลมท่ีอยูด่ำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของทะเลสำบซีวำน 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั :  Hotel Maria Resort Sevan หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

 



 

 

วันที9่ ซีแวน – เจอร์มุก – กระเช้าตาเตฟ – วิหารทาเตฟ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเจอร์มุก (174 km)เมืองท่องเท่ียว

เ ชิงสุขภำพอันดับหน่ึงของอำร์ เมเนีย  จุดหมำย
ปลำยทำงของผูรั้กสุขภำพทั้งหลำย ให้ท่ำนผ่ำนชม
บรรยำกำศโดยรอบเข้ำสู่ตัวเมือง ให้ท่ำนได้สัมผสั
บรรยำกำศอนัสดช่ืนของธรรมชำติและขุนเขำ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองฮำลิซอร์(Halidzor Village) (113 km)เมืองแรกสู่กำรเดินทำงเขำ้ไปยงัวิหำรทำเตฟ น าท่าน

ขึน้กระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ (Tatev wing) กระเชำ้
ไฟฟ้ำท่ีได้รับกำรบันทึกจำกกินเนสบุ๊ค เป็นกระเช้ำ
ไฟฟ้ำท่ีมีเส้นทำงยำวท่ีสุดในโลก โดยปลำยทำงของ
กระเช้ำน้ีมุ่งสู่วิหำรทำเตฟ น าท่านชม วิหารทาเตฟ 
(Tatev Monastery) วิหำรเก่ำแก่บนยอดเขำท่ีรำบสูง
ได้ถูกสร้ำงข้ึนรำว ศตวรรษท่ี 9 เป็นท่ีรองรับของ
บิชอฟซะยนิูค ต่อมำไดใ้ชเ้ป็นท่ีแสวงบุญของนักบวช
มำกมำย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั :  Hotel Armenia Wellness and Spa Jermuk หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที่10  วิหารโนราแวงค์ – วิหารคอฟ วิราฟ – วิหารเกคฮาร์ด – อารามการ์นี – เยเรวาน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่วหิารโนรางแวงค์ (Noravank Monastery) (137 km) วิหำรเก่ำแก่สร้ำงรำวศตวรรษท่ี 13 โดย

นักสอนศำสนำยูนิคเล่ืองช่ือ ตัวอำคำร
หลกัสร้ำงรำวปี ค.ศ. 1227 โดยเซนต์คำ
รำเพท ประตูและหน้ำต่ำงวิหำรแห่งน้ี
สร้ำงใหม้ีส่วนยืน่ออกมำอย่ำงสวยงำมมี
กำรแกะสลักลวยลำยอย่ำงปรำณีต
งดงำม นอกจำกนั้นมีโบสถท่ี์สร้ำงในปี 
ค.ศ. 1339 เป็นอนุเสำวรียฝั์งศพและมี
กำรปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
 



 

 

 
 
บ่าย น าท่านชมวิหารคอฟ วิราฟ (Khor Virap Monastery)(80km)เป็นวิหำรท่ีมีช่ือเสียงสร้ำงข้ึนเป็นอนุสรณ์สถำน

ส ำหรับกำรเขำ้รวมพิธีจำรึกแสวงบุญให้กบันักบุญผูม้ีช่ือเสียง นำมว่ำ กรีกอร์ ลูซำสอริช (Grigor Lusavorich) 
จากนั้ นน า ท่ านชมวิหาร เกกฮา ร์ด 
(Geghard Monastery) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
วิหำรท่ีสวยงำมแห่งหน่ึงของดินแดน
อำร์เมเนีย ด้วยศิลปะแบบอำร์เมเนียน
เป็นวิหำรกลำงเทือกเขำมีส่วนท่ีสร้ำง
โดยกำรเจำะเขำ้ไปในภูเขำหิน ตวัอำคำร
แห่งน้ีสร้ำงรำวๆ คริสตวรรษท่ี 12-13 
ดว้ยควำมสวยงำมขอตวัสถำปัตยกรรมท่ี
ถูกจัดวำงอยู่กลำงขุนเขำสีเขียวท ำให้
เป็นวิหำรท่ีงดงำมอีกแห่งของอำร์เมเนีย จำกนั้ นน าท่านชมอารามการ์นี  (Garni Temple) (79km)เป็น
สถำปัตยกรรมทรงกรีกโบรำณ สร้ำงโดยกษตัริยทิ์ริดำเทส ท่ี 1 (Tiridates I) เป็นควำมเช่ือโบรำณสร้ำงสร้ำง
ถวำยแด่ท่ำนเทพ Mihr เทพแห่งแสงของสรวงสวรรคแ์ละในนิทำนปกรนมัโบรำณของอำร์เมเนียจดัเป็นทวยเทพ
แห่งควำมสตัยจ์ริง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั :  Ani Plaza Hotel Yerevan หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที่11  เยเรวาน – วิหารเอคมิอัดซิน – วิหารซวาร์นอทต์ – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง เอคมอิดัซิน(Echmiadzin) (20km)เมืองท่ีมีควำมส ำคญัต่อชนชำวอำร์เมเนียนในอดีต 

เป็นเมืองท่ีผูศ้รัทธำในดำ้นศำสนำมำรวมตวั
กนัอีกทั้งมีควำมศกัด์ิสิทธ์อีกด้วย น าท่าน
ช ม  วิ ห า ร เ อ ค มิ อั ด ซิ น  ( Echmiadzin 
Cathedral) วิหำรแห่งพระแม่เจำ้ โบสถน์ั้น
ถูกสร้ำงรำวๆ ศตวรรษท่ี 4 และไดช่ื้อว่ำมี
ควำมเก่ำแก่อนัดบัแรกๆของโลก จำกนั้นพา
ท่านชม วิหาร ซวาร์นอทต์  (Zvartnots 
Cathedral) วิหำรท่ีถูกสร้ำงรำวๆปี คริสต
ศกัรำช 641 – 653 ท่ีอยู่ในช่วงจกัรวรรดิไบ
แซนไทน์ส่งอิธิพล มำยงัรูปแบบศิลปะสถำปัตยกรรมซ่ึงหลงเหลือแต่โครงสร้ำง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเยเรวาน (Yerevan) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของดินแดนอำร์เมเนียตั้งอยู่ริมแม่น ้ ำ
ส ำคัญอย่ำงแม่น ้ ำ ฮรำซดำน กรุงเยเรวำนเป็น
หั ว ใ จ ข อ ง ก ำ ร บ ริ ห ำ ร  ว ัฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ 
อุสำหกรรมกำรคมนำคมทำงรถไฟและกำรคำ้ทำง
เกษตรกรรมของประเทศ อีกทั้ งยงัมีกำรผลิต
โลหะ เคร่ืองจักร และ ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆออกสู่
ตลำดโลก ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เดอะ คาสเคด 
(The Cascade) เป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เยเรวำนซ่ึงเป็นขั้นบนัไดลดหลัน่กนัลงมำ มีกำร
ปล่อยน ้ ำไหลลงมำสวยงำมรำวกบัสรวงสวรรค ์จากนั้นน าท่านสู่ตลาดกลาง (Pak Shuka Market) อิสระใหท่้ำนช้
อปป้ิงเลือกของฝำกพ้ืนเมืองมำกมำย อำทิ เคร่ืองหนงั เคร่ืองเงิน และ งำนศิลปะท ำมือ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 ก่อนเดินทำงกลบัใหท่้ำนไดแ้วะชมจตุรัสกลางเมือง (Republic Square) เป็นสถำนท่ีตั้งอยูใ่จกลำงเมืองเยเรวำยน 

ใหท่้ำนชมควำมงำมของน ้ ำพุประกอบดนตรี (Fountains Show) ยำมค ่ำคืน ให้ท่ำนไดดู้ควำมงำมของน ้ ำพุและ
ดนตรีท่ีพวยพุ่ง ประดับไฟหลำกสีในยำมค ่ำ เก็บภำพควำมประทบัใจไม่รู้ลืม ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนสู่
สนำมบินเพื่อเดินทำงกลบั 

วันที่12  เยเรวาน – โดฮา – กรุงเทพมหานคร 
02.45 ออกเดินทางสู่ โดฮา การ์ต้า โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR286 
04.45 ถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า ให้ท่านได้พกัแวะเปลีย่นเคร่ือง  
08.35 ออกเดินทางจากสนามบิน โดฮา ประเทศ การ์ต้า โดยสายการบิน การ์ต้า เที่ยวบินที่ QR838 
19.20 ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิจบการเดินทางพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน

ต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

ต.ค.-มี.ค. 2563 89,900 89,900 89,900 17,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บำกู // เยเรวำน-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช  ำนำญเส้นทำง กฎหมำยไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่ำและ
รำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท  ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปลี่ยนย ้ำย
เมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำท ำวีซ่ำของประเทศอำร์เมเนีย 
 ค่ำท ำวีซ่ำของประเทศอำเซอร์ไบจำน 
 น ้ำด่ืม 1 ขวดต่อวนั  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซักรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตวัเขำ้
 มำในโรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระ 35,000.- ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั และค่ำใชจ่้ำยส่วนที่

เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน และหรือ ผูร่้วม
เดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำ
คณะทวัร์อื่นให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์และเหตุสุดวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภั ย
ธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออกประเทศไม่ว่ำ
ในกรณีใดกต็ำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำกบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้
คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่นวีซ่ำดว้ย
ตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยื่นวี
ซ่ำท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมที่สถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจำรณำว่ำวีซ่ำใหก้บัทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ตั๋ว

เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 45 -60 
วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องพกัทุกคืน ของกำรเดินทำง
หำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัที่เขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำน
เขำ้ใจ(ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใชใ้นกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำก
โปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยดุ หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจ ากับ    

สายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย 20,000 บำท    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่ำใชจ่้ำย  50 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  20 วนั – เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตว่ำงอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงนิอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อ

แต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือ

ใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วีซ่ำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำ
กำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมกีำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีว่ำกำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวี

ซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ไดช้  ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ีทำง

บริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำน
จดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืน
เงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 


