
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ทบิลิซี – มัทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวทิตสโคเวลี – กูดาอูรี – โบสถ์ทรีนิตี ้ทบิลิซี 
ซาดาโคล – โบสถ์มรดกโลก ฮักห์พาท- ดิลิจัน - เซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเซวาน 

โบสถ์เซวานาแว๊งค์ – เจอร์มุก - คันซอเรสค์ – กระเช้าไฟฟ้าทาเตฟ – วิหารทาเตฟ – โนราแวง 
เยเรวาน - วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – ป้อมเอเรบูนี – คอร์วิราฟ 

วิหารเอคมิอัดซิน – วิหารซวาร์น๊อทส์ - ตลาดกลาง – จตุรัสกลางเมือง 
ก าหนดการเดินทาง 
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 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 



 

 

วันที่1  สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8โดยมีเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ คอยดูแลอ านวยความสะดวก 

วันที่2 กรุงเทพฯ – โดฮา – ทบิลิซี 
01.20 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา ด้วยสายการบิน QATAR AIRWAYSโดยเที่ยวบินที่ QR 837 
05.25 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลีย่นเที่ยวบิน 
07.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลซีิ ประเทศ จอร์เจยี โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS โดยเที่ยวบินที่ QR355 
11.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตทิบิลซีิ ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่าศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซ่ี(Tbilisi) เมืองหัวใจแห่งจอร์เจีย ศูนยก์ลางความเจริญกา้วหน้า
ทางดา้นเทคโนโลย ีควบคู่ไปกบั วฒันธรรมและวิถีชีวิตแห่งจอร์เจียนแท ้เมืองท่ีอยู่ติดริมฝ่ังแม่น ้ าส าคญัอย่าง
แม่น ้ า คูรา (Kura) เมืองแห่งน้ีถูกสร้างโดยกษตัริยจ์อร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เจา้ผูก่้อตั้งนครแห่งน้ี ได้
ฉายาว่า กษตัริยจ์อร์เจียแห่งคาร์ตลี“ ไอบีเรีย” เมืองแห่งน้ีสร้างถูกสร้างข้ึนราว ศริสตศ์ตวรรษท่ี 4 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง อพัลสิต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) เมืองแห่งน้ีดดัแปลงจากถ ้ามาเป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษย์

ยคุก่อนคริสตกาล ซ่ึงเป็นสถานท่ีโบราณมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ของจอร์เจีย น าท่านชมหมู่บา้นถ ้า โดย
แบ่งออกเป็น 3ส่วน ส่วนกลางนั้นมีพ้ืนท่ีกวา้งและ
ใหญ่ท่ีสุด มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยสร้าง
จากการตดัหิน และเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยัของ
มนุษย ์ภายในถูกสร้างใหเ้ช่ือมโยงกนัผา่นช่องอุโมงค์
และทางเดินแคบๆ และ บางจุดมีการท าขั้นบนัได ไป
ยงัจุดต่างๆภายในถ ้า จากการส ารวจโดยนกัโบราณคดี
ไดพ้บเคร่ืองใชม้ากมาย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงิน
โบราณ ยงัมี ของใช้ท าจากเซรามิคและแกะสลัก
ลวดลายท่ีสวยงามอีกดว้ย ขา้วของตัง่ต่างเหล่าน้ีไดถู้ก
น าไปเก็บไวใ้นพิพิธภณัฑส์ตาร์ลินท่ีจะน าท่านไปชม
ต่อไป จากนั้นน าท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์
ลนิ (Joseph Stalins Museum) เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้บอกเล่าเร่ืองราวของ สตาร์ลิน อดีต
ผูน้  าคอมมิวนิสโซเวียตท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก อีกทั้งยงัมีการแสดงอตัชีวประวติัตั้งแต่เกิดจนตาย  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่  TBILISI PARK HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 
 

วันที่3 มัทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวทิตสโคเวลี – กูดาอูรี – โบสถ์ทรีนิตี ้ทบิลิซี 



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางจากเมืองทบิลซีิ มุ่งหน้าสู่เมืองมัคเคต้า (Mtskheta) เมืองทางดา้นเหนือของทบิลิซ่ี น าท่านชม 

วหิารจวารี( Jvari Monastery) วิหารรูปแบบศิลปะจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ท่ีสร้างราวๆศตวรรษท่ี 6 มีความโดด
เด่นตรงท่ีตั้ งอยู่บนเขาท่ีมีแม่น ้ า แม่น ้ ามิควาวารีและแม่น ้ าอรักวี จากนั้น น าท่านแวะชมวิหารสเวติสโคเวรี
(Svetitskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่ง
ตั้งอยูใ่นบริเวณเมืองมคัสเคตา้ลกัษณะโบสถว์ิหารศิลปะ
แบบจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก จากนั้นน าท่านผ่านเส้นทาง
ส าคัญซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีใช้ในด้านการทหาร เรียกว่า 
“Georgian Military Highway” สร้างโดยสหภาพโซเวียต 
ซ่ึงเคยถูกควบคุมภายใตก้ารทหารของโซเวียต เส้นทาง
แห่งน้ีจ  าน าท่านสู่ เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater 
Caucasus) มีความยาวราวๆ 1,100 km ระหว่างทางให้
ผ่านชมววิป้อม Ananuri Fortress เป็นสถานท่ีก่อสร้าง
อนัเก่าแก่ โดยมีก  าแพงลอ้มรอบและตั้งตระหง่านโดด
เด่น ระหว่างทางจะไดช้มความงามของอ่างเก็บน ้า ซินวา
ลี (Zhinvali Reservoir) จากนั้นน าท่านผ่านหุบเขาเข้าสู่
เมือง กูดาอูรี (Gudauri) เมืองท่ีตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาคอเคซสั เป็นเมืองพกัผอ่นยอดนิยมของชาวจอร์เจีย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่สเตแพนมนิด้า (Stepanminda) เมืองบนหุบเขา เปล่ียนรูปแบบการเดินทางเป็นรถจ๊ิปโฟรวิวล ์

น าท่านเดินทางขึ้นสู่ โบสถ์ตรีนีตี ้(St. Trinity Church) 
โบสถ์เก่าแก่ตั้ งอยู่บนเขาสูงเหนือระดับน ้ าทะเล 2,170 
เมตร เป็นโบสถนิ์กายโปรเตสแตนส์ท่ีมีความเช่ือในหลกั
ตรีเอกภาพ สถาปัตยกรรมน้ีสร้างราวๆ ศตวรรษท่ี 14 ใน
อดีตเป็นโบสถ์แห่งเดียวในจงัหวดัคาวี ณ ปัจจุบันโบสถ์
แห่งน้ีเป็นโบสถ์ท่ีโดดเด่นมากในด้านสถาปัตยกรรมมี
ความเป็นเอกลกัษณ์สร้างบนเขาสูงชนัท าให้โบสถน้ี์เป็น
โบสถส์ าคญัของประเทศจอร์เจีย จากนั้นให้ท่านชมวิวของเทือกเขาคาซเบกิ ท่ีสวยงาม *** การเดินทางข้ึนสู่
ยอดเขานั้นข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศเน่ืองจากในบางช่วงเสน้ทางมีหิมะตกหนกัอาจท าใหไ้ดรั้บความไม่สะดวกใน
การเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับโปรแกรมโดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นหลกั*** ได้
เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงทบิลิซ่ี 

ค า่  บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!! ให้ท่านได้ชมการแสดงในแบบประเพณพ้ืีนมืองจอร์เจยี 

พกัที่   TBILISI PARK HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

วันที่4  ทบิลิซ่ี – ซาดาโคล – โบสถ์มรดกโลก ฮักห์พาท- ดิลิจัน  



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) เมืองชายแดนเขา้สู่ประเทศอาร์เมเนีย เมืองหน้าด่านท่ีมีการตรวจ

ตราก่อนเดินทางเขา้สู่อาร์เมเนีย ดินแดนแห่งวฒันธรรม น าท่านผ่านจุดตรวจ แสดงเอกสารวีซ่า ท่ีไดม้ีการ
จดัการมาแลว้จากทางบริษทัฯ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฮกัพาท (Haghpat)เมืองส าคญัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว
ทางโบราณสถานส าคญัอย่างอารามฮกัพาท น าท่านชม
อารามฮักพาท (Haghpat Monastery)โบราณสถานท่ี
ได้รับการยกย่องเป็น มรดกโลก เป็นผลงานช้ินเอก
ทางดา้นสถาปัตยกรรมและศาสนาในการก่อสร้างของยุค
กลาง อารามแห่ง น้ีสร้างโดยนักบุญ นิชาน (Saint 
Nishan) ราวๆ ศตวรรษท่ี 10 อยู่ในช่วงการครองราชย์
ของกษตัริยอ์ะบาสท่ี1 ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกในปี ค.ศ. 1669 ใหท่้านไดช้มตวัโบสถเ์ก่าและต่อมาไดรั้บการขยายและตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม
แบบอาร์เมเนียน 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองดิลิจัน” “Dilijan” เมืองตาก

อาก าศ ท่ีมี ช่ื อของอ า ร์ เม เ นี ย  มี อีก ช่ือว่ า  “Little  
Switzerland of  Armenia” ตั้งอยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเล 
1,500 เมตร จึงท าใหอ้ากาศหนาวเยน็ ตลอดทั้งปี ให้ท่าน
อิสระชมความสวยงามของธรรมชาติและชีวิตความ
เป็นอยูข่องชาวบา้น  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ภัตตาคาร 

พกัที่  BEST WESTERN DILIJAN HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที่5  ดิลิจัน – เซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเซวาน – โบสถ์เซวานาแว๊งค์ – เจอร์มุก  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั  
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซีแวน เมืองริมทะเลสาบ

ซีแวน (Lake Sevan) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดใน
ประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส น าท่าน ล่องเรือ
ทะเลสาบเซแวน ให้ท่านชมความงามของผิวน ้ า
ทะเลสาบเซแวน ทะเลสาบท่ีมีแม่น ้ าหลายสายไหล
มารวมกนัเกิดเป็นความงามของธรรมชาติ จากนั้น
น าท่านไปชมอารามซีแวน (Sevan Monastery) 
หรือมีช่ืออีกช่ือว่า Sevanavank ซ่ึงตั้งอยูด่า้นแหลมท่ีอยูด่า้นตะวนัตกเฉียงเหนือของทะเลสาบซีวาน 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเจอร์มุก เมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอนัดบัหน่ึงของอาร์เมเนีย จุดหมายปลายทางของผูรั้ก
สุขภาพทั้งหลาย ให้ท่านผ่านชมบรรยากาศโดยรอบเขา้สู่ตวัเมือง ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศอนัสดช่ืนของ
ธรรมชาติและขุนเขา  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ภัตตาคาร 

พกัที่  ARMENIA WELLNESS & SPA HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที่6  เจอร์มุก – คันซอเรสค์ – กระเช้าไฟฟ้าทาเตฟ – วิหารทาเตฟ – โนราแวง – เยเรวาน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านคนัซอเรสค์ (Khndzoresk Village) หมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาคอร์ซอร์ เป็นสถานท่ีท่ี

ถูกขุดใหเ้ป็นถ ้าใหเ้ป็นท่ีอาศยัในสมยัโบราณท่ีอยู่บนหน้า
ผาหิน ซ่ึงปัจจุบนัถึงแมว้่าจะไม่มีคนอยูอ่าศยัแลว้ สถานท่ี
แห่งน้ีก็ไดถู้กดดัแปลงเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้ท่านไดเ้ยี่ยม
ชม น าท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานแขวน (Swinging 
Bridge) ท่ีท าดว้ยลวดสลิงมีความยาว 1.6 เมตร และหนัก
ประมาณ 14 ตนั สะพานแขวนน้ีเป็นสะพานแขวนท่ีเช่ือม
ระหว่างเมือง คนัซอเรสคใ์หม่และคนัซอเรสค์เก่า น าท่าน
เดินทางสู่เมืองฮาลิซอร์(Halidzor Village) (113 km)เมืองแรกสู่การเดินทางเขา้ไปยงัวิหารทาเตฟ น าท่านขึ้น
กระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ (Tatev wing) กระเชา้ไฟฟ้าท่ีไดรั้บการบนัทึกจากกินเนสบุ๊ค เป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ีมี
เส้นทางยาวท่ีสุดในโลก โดยปลายทางของกระเช้าน้ีมุ่งสู่วิหารทาเตฟ น าท่านชม วิหารทาเตฟ (Tatev 
Monastery) วิหารเก่าแก่บนยอดเขาท่ีราบสูงไดถู้กสร้างข้ึนราว ศตวรรษท่ี 9 เป็นท่ีรองรับของบิชอฟซะยูนิค 
ต่อมาไดใ้ชเ้ป็นท่ีแสวงบุญของนกับวชมากมาย  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านแวะชมวหิารโนราแวง (Noravank Monastery) วิหารเก่าแก่สร้างในศตวรรษท่ี 13 โดยนกัสอนศาสนาส

ยนิูค แต่ตวัอาคารหลกัสร้างราวปี ค.ศ. 1227 โดยนักบุญคา
ราเพท บริเวณประตูทางเขา้หรือตามหนา้ต่างดา้นหน้าจะถูก
สร้างให้มีส่วนท่ียื่นออกมาปกคลุมและจะถูกแกะสลกัดว้ย
ลวดลายสถา ปัตยกรรมอย่ า งประณีตและสวยงาม 
นอกจากนั้ นย ังมีโบสถ์ท่ีถูกสร้างในปี ค.ศ. 1339 เป็น
อนุเสาวรียท่ี์ไวฝั้งศพ สถานท่ีแห่งน้ีถูกปฏิสังขรณ์ให้ดีข้ึน
และมีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบใหดี้ข้ึน 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ภัตตาคาร 

พกัที่  ANI PLAZA HOTEL YEREVAN หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที่7  เยเรวาน – วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – ป้อมเอเรบูนี – คอร์วิราฟ – เยเรวาน  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั 



 

 

 ท่านชมวหิารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิหารท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของดินแดนอาร์เมเนีย ดว้ย
ศิลปะแบบอาร์ เมเ นียนเ ป็นวิหารกลาง
เทือกเขามีส่วนท่ีสร้างโดยการเจาะเขา้ไปใน
ภูเขาหิน ตัวอาคารแห่งน้ีสร้างราวๆ คริสต
วรรษท่ี  12 -13 ด้วยความสวยงามขอตัว
สถาปัตยกรรมท่ีถูกจัดวางอยู่กลางขุนเขาสี
เขียวท าให้เป็นวิหารท่ีงดงามอีกแห่งของ
อาร์เมเนีย จากนั้นน าท่านชมอารามการ์นี 
(Garni Temple) (79km)เป็นสถาปัตยกรรม
ทรงกรีกโบราณ สร้างโดยกษตัริยทิ์ริดาเทส ท่ี 
1 (Tiridates I) เป็นความเช่ือโบราณสร้างสร้างถวายแด่ท่านเทพ Mihr เทพแห่งแสงของสรวงสวรรค์และใน
นิทานปกรนมัโบราณของอาร์เมเนียจดัเป็นทวยเทพแห่งความสตัยจ์ริง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม “ป้อมเอเรบูนี” (Erebuni Fortress) มีความหมายว่า “The Fortress of Blood” อดีตเป็นสถานท่ีท่ี

สร้างข้ึนเพ่ือป้องกันตัวเมืองจากจักรวรรดิ
โบราณอูราตู มีความสูงจากระดับน ้ าทะเล 
1,017 เมตร ตั้งอยู่ในเขตของกรุงเยเรวาน การ
สร้ าง ข้ึน เห นือ พ้ืนของ เ นิน เข า  ซ่ึ ง เ ป็ น
ยุทธศาสตร์ ท่ี ดีส าหรับป้อมท่ีจะปกป้อง
อาณาจกัรและศตัรูท่ีมาจากทางดา้นเหนือ ให้
ท่านได้เก็บภาพความประดับใจจากวิวของ
ภูเขาอารารัทท่ีอยู่ในประเทศตุรกีและเป็น
ต านานท่ีจอดของเรือโนอาห์ น าท่านเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ท่ีมีส่ิงของโบราณถูกสะสมมากมายกว่า 16,000 ช้ิน น าท่านชมวิหารคอฟ วิราฟ  (Khor Virap 
Monastery)(80km)เป็นวิหารท่ีมีช่ือเสียงสร้างข้ึนเป็นอนุสรณ์สถานส าหรับการเขา้รวมพิธีจารึกแสวงบุญให้กบั
นกับุญผูม้ีช่ือเสียง นามว่า กรีกอร์ ลูซาสอริช (Grigor Lusavorich) 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ภัตตาคาร 

พกัที่  ANI PLAZA HOTEL YEREVAN หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

 

 

วันที่8  เยเรวาน – วิหารเอคมิอัดซิน – วิหารซวาร์น๊อทส์ 
 ตลาดกลาง – จตุรัสกลางเมือง – สนามบิน  



 

 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง เอคมอิดัซิน(Echmiadzin) (20km)เมืองท่ีมีความส าคญัต่อชนชาวอาร์เมเนียนในอดีต 

เป็นเมืองท่ีผูศ้รัทธาในดา้นศาสนามารวมตัวกันอีกทั้งมี
ความศักด์ิสิทธ์อีกด้วย น าท่านชม วิหารเอคมิอัดซิน 
(Echmiadzin Cathedral) วิหารแห่งพระแม่เจา้ โบสถน์ั้น
ถูกสร้างราวๆ ศตวรรษท่ี 4 และได้ช่ือว่ามีความเก่าแก่
อนัดับแรกๆของโลก จากนั้นพาท่านชม วิหาร ซวาร์
นอทต์ (Zvartnots Cathedral) วิหารท่ีถูกสร้างราวๆปี 
คริสตศกัราช 641 – 653 ท่ีอยู่ในช่วงจักรวรรดิไบแซน
ไทน์ส่งอิธิพล มายงัรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมซ่ึงหลงเหลือแต่โครงสร้าง 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองเยเรวาน (Yerevan) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของดินแดนอาร์เมเนียตั้งอยู่ริมแม่น ้ า

ส าคญัอยา่งแม่น ้ า ฮราซดาน กรุงเยเรวานเป็นหวัใจของการบริหาร วฒันธรรม และ อุสาหกรรมการคมนาคมทาง
รถไฟและการคา้ทางเกษตรกรรมของประเทศ อีกทั้งยงัมี
การผลิตโลหะ เคร่ืองจักร และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆออกสู่
ตลาดโลก ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เดอะ คาสเคด  (The 
Cascade) เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในเยเรวานซ่ึงเป็น
ขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมา มีการปล่อยน ้ าไหลลงมา
สวยงามราวกบัสรวงสวรรค์ จากนั้นน าท่านสู่ตลาดกลาง 
(Pak Shuka Market) อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงเลือกของฝาก
พ้ืนเมืองมากมาย อาทิ เคร่ืองหนงั เคร่ืองเงิน และ งานศิลปะท ามือ  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 ก่อนเดินทางกลบัใหท่้านไดแ้วะชมจตุรัสกลางเมือง (Republic Square) เป็นสถานท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเยเรวายน 

ใหท่้านชมความงามของน ้ าพุประกอบดนตรี (Fountains Show) ยามค ่าคืน ให้ท่านไดดู้ความงามของน ้ าพุและ
ดนตรีท่ีพวยพุ่ง ประดับไฟหลากสีในยามค ่า เก็บภาพความประทบัใจไม่รู้ลืม ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่
สนามบินเพื่อเดินทางกลบั 



 

 

วันที่9  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

20-28 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 13,900 



 

 

15-23 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 13,900 

04-12 ธ.ค. 62 60,900 60,900 60,900 13,900 

27 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 63,900 63,900 63,900 15,900 

ม.ค.-ก.พ. 63 59,900 59,900 59,900 13,900 

ม.ีค. 63 65,900 65,900 65,900 17,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
   อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ทบิลิซี // เยเรวาน-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่าและราคา
โรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าท าวีซ่าของประเทศอาร์เมเนีย 
 น ้าด่ืม 1 ขวดต่อวนั 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที่พกั 

และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถให้บริการท่านตลอดการเดิงทาง 2 USD ต่อวันต่อท่าน 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่านตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวันต่อท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้าย
ส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหา
คณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้
คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ว

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วนั 
(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน ของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่าน
เขา้ใจ(ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือ

พาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจา ก

โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยดุ หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ป
ที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 



 

 

*ข้าราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมกีารจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ  าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่า
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 


