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Ultimate View of the Caucasus Mountains 

 จอร์เจีย - อาร์เมเนีย  8 DAYS 5 NIGHTS 

 เดนิทาง กันยายน – ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 54,900.- 

ทวัรจ์อรเ์จีย : รหสั GOR21 



 

 

 

 

 

 

 วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
23.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินการ์ต้าแอร์
เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

วันที่ 2 
โดฮา – ทบิลิซิ – เมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน า้โบราณ – 
วหิารซีโอนี 

02.10 น. ออกเดินทางสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันที่ 01 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.20 น. และเดินทางถึงสนามบินโดฮาเวลา 05.25 น.*** 

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า รอเปลีย่นเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ่  

07.15 น. น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 355  

***คณะเดินทางตัง้แต่วันที่ 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป เดินทางถึงสนามบินเมืองทบิลิซิ เวลา 11.40 น.*** 

11.30 น. เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร เมืองทบิลิซีนัน้ เป็นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ที่สดุของจอร์เจีย ตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura) หรือเรียกวา่ แม่น า้มตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน ทบิลิ
ซิ มีเนือ้ที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน เมืองนีถู้กสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็น
ศนูย์กลางการท าอตุสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภมูิภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตร์เมืองนีอ้ยู่ในสายทางหนึง่ของ
เส้นทางสายไหม และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูย์กลางการขนสง่และการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทาง
ยทุธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวียโุรป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. โดฮา – ทบิลซิิ – เมืองเกา่ – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน า้โบราณ – วิหารซีโอนี 

วนัท่ี 3. มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอนันานรีู –  กดูาอรีู  - คาซเบกี ้– นัง่รถ 4WD  - โบสถ์เกอร์เกตี ้– พกัโรงแรมในเทือกเขาคอเคซสั 

วนัท่ี 4. คาซเบกี ้ - กอรี – พิพิธภณัฑ์ของทา่นสตาลนิ – อพัลสิต์ชิเคห์ –  วิหารสเวติสโคเวล ี– ทบิลซิี่ 
วนัท่ี 5. ทบิลซิี – โบสถ์เมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮกัห์พาท - เยเรวาน 

วนัท่ี 6. วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – วิหารคอร์วิราพ - เยเรวาน 

วนัท่ี 7. เซวาน – อารามเซวาน – ลอ่งเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - Republic Square – สนามบิน 

วนัท่ี 8. เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ 

 

 

 



         บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึน้กระเช้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็นป้อม
ปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยูบ่นเนินเขา สร้างขึน้ตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษที่ 4 ผา่นผู้ปกครองมาหลายยคุหลายสมยัที่
ต่างผลดักันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี ้ราชวงศ์อุมยัยดัของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 7 ตอ่มาพวกมองโกลตัง้ช่ือให้ใหมว่า่ Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นกัประวตัิศาสตร์
ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด จากนัน้น าท่านชมโรง
อาบน า้โบราณ หรือ อะบานู อุบานิ) (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น า้พรุ้อนที่มีแร่ถามะถนั ตามต านานเลา่
ขานว่าในสมยัพระเจ้าวคัตงัที่ 1 กอร์กซัลี่นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดงักลา่ว จึงท าให้ค้นพบบ่อน า้พุ
ร้อนแหง่นีข้ึน้ ลกัษณะคล้ายโรงอาบน า้เหมือนกบัการออนเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบน า้แบบตรุกี น าทา่นชม
หมู่โรงอาบน า้ที่มีการสร้างและให้บริการตัง้แตย่คุกลางจนถึงปัจจบุนัท่ีมีรูปแบบตัวอาคารท่ีหลากหลาย จากนัน้น าทา่น
ไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลงัใหญ่ของนิกาย ออร์โธด๊อกที่ถกูสร้างขึน้ในเมืองนี ้ช่ือของโบสถ์
ได้น ามาจากดินแดนอนัศกัดิ์สิทธ์ิ คือ ภเูขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่แห่งนีก็้ได้มี่ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi 

Sioni) ถูกสร้างขึน้ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกท าลายลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึน้ใหม่หลายครัง้
ด้วยกนั จนกระทัง่เป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยูใ่นปัจจบุนันีแ้ละได้มีการบรูณะในช่วงศตวรรษที่ 17- 19 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั RAMADA ENCORE TBILISI หรือเทียบเทา่  

วันที่ 3 
มสิเคต้า – วหิารจวารี – ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี ้– น่ังรถ 4WD  - 
โบสถ์เกอร์เกตี ้– พกัโรงแรมในเทอืกเขาคอเคซัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือหา่ง
จากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนีถื้อได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวตัิศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และ
ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 น าทา่นชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แหง่ไม้กางเขน
อนัศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึน้เมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็น
อย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นีต้ัง้อยู่บนภเูขาที่มีแม่น า้สองสายมาบรรจบกันคือแม่น า้มิควารี 
(Mtkvari river) และแม่น า้อรักวี (Aragvi river) น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทาง
หลวงที่ส าคญัของจอร์เจียที่มีช่ือว่า Georgian Military Highway หรือเส้นทางส าหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนีเ้ป็น
ถนนสายส าคญัที่สดุที่ถกูสร้างขึน้ในสมยัที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคมุจากสหภาพโซเวียต เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลกัใน
การข้ามเทือกเขาคอเคซสัจากรัสเซียมายงัที่ภมูิภาคนี ้ถนนแห่งประวตัิศาสตร์นีเ้ป็นเส้นทางที่จะน าท่านขึน้สู่เทือกเขา
คอเคซสั (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตัง้อยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 สว่น คือเทือกเขา
คอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสัน้อย ที่มีความยาวประมาณ 1 ,100 กม. ที่เป็นเส้นกัน้ระหว่างพรมแดนรัสเซียกบั
จอร์เจีย ระหว่างทางน าท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีก าแพงล้อมรอบตัง้อยู่ริม
แมน่ า้อรักวี ถกูสร้างขึน้ในสมยัศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ์ 2 หลงัที่ตัง้อยูภ่ายในก าแพง ซึง่เป็นโบสถ์ของ
ชาวเวอร์จิน้ ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าให้เห็นทศันีย์ภาพทิวทศัน์อนัสวยงามด้านลา่งจาก
มมุสงูของป้อมปราการนี ้รวมถึงอ่างเก็บน า้ชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซึง่เป็นสถานที่ส าคญัส าหรับน า
น า้ที่เก็บไว้สง่ต่อไปยงัเมืองหลวงและใช้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งท าให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน า้ไว้ดื่มไว้ น าท่านเดินทางตอ่ไปยงัเมืองกู



ดาอูรี ซึ่งเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทที่มีช่ือเสียง ตัง้อยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส มีความสูงจาก
ระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนีเ้ป็นแหลง่ที่พกัผ่อนเลน่สกีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่ง
จะมีหิมะปกคลมุอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางให้ทา่นได้ชมทิวทศัน์อนัสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมอืงคาซเบกี ้(Kazbegi) หรือปัจจบุนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ช่ือ

นีเ้พิ่งเปลีย่นเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับญุนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ได้มาพ านกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ า
ศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เทอร์กี ้ถือ
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่ส าคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
โดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกด้วย จากนัน้น าท่านขึน้รถ 4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสูใ่จ
กลางหบุเขาคอเคซสั(Caucasus) น าทา่นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี ้(Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวา่
โบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ช่ือดงั
กลางหบุเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดบัความสงูจาก
น า้ทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม ***) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั PORTA CAUCASIA หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี ้

(Kazbegi) ซ่ึงตัง้อยู่ ในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) มีโรงแรมที่ดี และ เพียงพอรับได้ทัง้คณะ อยู่ เพียง 2 



โรงแรมเท่านัน้ ในกรณีที่โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางขึน้ไปได้ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิ ขอย้ายไปพักที่เมือง Gudauri แทน *** 

วันที่ 4 
คาซเบกี ้– อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - กอรี – พิพิธภัณฑ์ของ
ท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชเิคห์ – วหิารสเวตสิโคเวลี – ทบิลิซี่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือนึงคือ Russia–Georgia Friendship 

Monument เป็นอนสุรณ์สถานท่ีสร้างขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บง่บอกถึงความสมัพนัธ์อนัดขีองประเทศ
จอร์เจียและประเทศรัสเซีย โครงสร้างทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวตัิศาสตร์ของ
ประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไว้อยา่งสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศัน์อนัสวยงาม จากนัน้
น าท่านเดินทางสู ่เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคต้า เมืองนีเ้ป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ 
สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมี
ช่ือเสียงเร่ืองความโหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of 

Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเร่ืองราว และสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตวัอาคารที่สตาลินเกิด
ด้วย ภายในพิพิธภณัฑ์สตาลนิ มีการจดัแสดงชีวประวตัิของสตาลนิตัง้แตเ่กิดจนกระทัง่เสยีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตัง้ถ่ินฐานใน

ดินแดนแถบนีก้นัมานานแล้วกวา่ 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสนิค้าจากอินเดียไปยงัทะเลด าและต่อไป
ถึงทางตะวนัตก ปัจจุบนัสถานที่แห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนเหนือ ส่วนกลาง และส่วนใต้ ซึ่งส่วนกลางจะเป็น
บริเวณที่ใหม่ที่สดุ ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลกึเข้าไปเป็นที่อยูอ่าศยั ถ า้สว่นมากจะไมม่ี
การตกแต่งภายในใดๆ และยงัมีห้องตา่งๆ ซึ่งคาดวา่เป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 
ให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านที่สร้างขึน้จากถ า้นีต้ามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli 

Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แหง่นีถื้อเป็นศนูย์กลาง
ทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุของจอร์เจีย สร้างขึน้โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ช่ือ Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเช่ือและหนัมานบัถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนา



คริสต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของ
ประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสเีฟรสโก้อยา่งงดงาม จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองทบิลซิี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั RAMADA ENCORE TBILISI หรือเทียบเทา่  

วันที่ 5 
ทบิลิซี – โบสถ์เมเคตี – ซาดาโคล – บากราทาเชน – อารามฮักห์พาท 
- เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความส าคัญของ

ประวตัิศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุ
ของจอร์เจีย ตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่น า้คูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น า้มิตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถ่ิน เมืองทบิลิซี มีเนือ้
ที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถ้กูสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งไอบีเรีย 
ได้ก่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในคริสตศวรรษที่ 4 เมืองทบิลีซี เป็นศนูย์กลางการท าอตุสาหกรรม สงัคม และวฒันธรรมในภมูิภาค
คอเคซสั ในประวตัิศาสตร์ เมืองนีอ้ยูใ่นสว่นของเส้นทางสายไหม และปัจจบุนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูย์กลางการ
ขนสง่และการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยทุธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัยโุรป น าท่านชม 
โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึน้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบือ้ง
ลา่งเป็นแมน่ า้มิตคาวารี ในอดีตถกูใช้เป็นป้อมปราการ และที่พ านกัของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกนั จากนัน้น าทา่นออก
เดินทางไปยังเมืองซาดาโคล(Sadakhlo) ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับ
อาร์เมเนีย น าท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคลและเดินทางข้ามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ที่เป็น
เมืองชายแดนของอาร์เมเนียซึง่อยูต่ิดกบัจอร์เจีย (ทกุทา่นจะต้องลงรถ เพื่อมาผา่นดา่นตรวจเอกสารขาออกจากจอร์เจีย 
จากนัน้ต้องมาผา่นดา่นการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองของอาร์เมเนีย) 
 
 
 
 
 
 



กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองฮักห์พาท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บ้านของจังหวัดลอร่ี ที่อยู่ทางด้านเหนือของ

อาร์เมเนีย ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996  ชมอารามฮักห์พาท (Haghpat 

Monastery) เป็นอารามอาร์เมเนียยคุกลาง หรืออารามไบแซนไทน์ ที่มีความซบัซ้อนทางศาสนา สร้างขึน้โดยนกับญุนิ
ชาน ในศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยคุรุ่งเรืองสงูสดุ และมีรูปแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะท้องถ่ิน  จากนัน้น าทา่นเดินทางสูก่รุงเยเรวาน หรือเรียกวา่ เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ
ของประเทศตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮรัซดัน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหาร วัฒนธรรม และ
อตุสาหกรรมของประเทศ ที่ตัง้อยู่ในจุดบรรจบของเอเชียและยโุรป ตึกรามบ้านช่องในเยเรวานมีรูปแบบคล้ายคลงึไป
ทางโซเวียตรัสเซียเป็นสว่นใหญ่ คือจะสร้างเป็นทรงสีเ่หลีย่มบลอ็กๆทบึๆ เนื่องจากเป็นหนึง่ในสหภาพโซเวียตมาก่อน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 6 วหิารเกกฮาร์ด – วหิารการ์นี – วหิารคอร์วริาพ - เยเรวาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่วิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) เป็นวิหารที่สร้างอยู่กลางเทือกเขา ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 
12-13 วิหารนีม้ีส่วนที่สร้างโดยการตดัหินเข้าไปในภูเขา โดยส่วนของห้องโถงของตวัโบสถ์มีการตดัหินสร้างเป็นโดม
แกะสลกัสวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย และได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก Unesco World 
heritage site เมื่อปี ค.ศ. 2000 จากนัน้น าทา่นไปเที่ยวชม หบุเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หน้าผา
ที่สงูชนั มีแม่น า้อาซดัไหลผ่านท าให้เกิดบรรยากาศที่สวยงดงาม จากนัน้น าท่านชมวิหารการ์นี (Garni Temple) เป็น
วิหารแบบกรีก แตล่วดลายอาคารเป็นศิลปะแบบอาร์เมเนีย มีอายกุวา่ 1,700 ปี บริเวณนีเ้คยเป็นพระราชวงัฤดรู้อนของ
กษัตริย์อาร์เมเนีย วิหารนีเ้คยถกูท าลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 แต่ได้รับการบรูณะซ่อมแซมประกอบใหมใ่น
สมยัสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1974 จึงท าให้สมบรูณ์อยา่งที่เห็น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองคอร์วิราพ (Khor Virap) ที่ตัง้อยูท่างด้านใต้ของกรุงเยเรวาน เป็นเมืองที่มีความส าคญั

และมีช่ือเสียงของชาวอาร์เมเนีย ผู้ที่อาศยัอยู่ตามส่วนต่างๆ ทัว่โลกที่จะต้องเดินทางมาท าพิธีจาริกแสวงบญุที่แห่งนี ้
เพราะตามหลกัฐานทา งประวตัิศาสตร์ได้มีการบนัทกึเหตกุารณ์ในยคุโบราณวา่ กษัตริยิทิริเดท ของพากนัอาร์เมเนียน
ได้จบันกับญุเกกอร่ี ขงัคกุไว้ในถ า้ ผู้ซึง่ได้ท าการเผยแผแ่ละให้ความกระจ่างในเร่ืองของศาสนา และยงัเป็นพระสงัฆราช
องค์แรกของชาวอาร์เมเนีย และต่อมาสถานท่ีแหง่นีเ้ป็นที่รู้จกักนัก็ คือ คอร์วิราพ น าท่านไปชมวิหารคอร์วิราพ (Khor 

Virap Monastery) เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สดุแห่งหนึ่งในอาร์เมเนีย เคยเป็นสถานที่จองจ านกับญุเก
รกอรีนานถึง 13 ปีในคกุใต้ดินที่แทบจะมืดมิด วิหารคอร์วิราพจึงกลายเป็นสถานท่ีแสวงบญุส าหรับคริสต์ศาสนิกชนจาก
ทัว่สารทิศ จากวิหารนีท้า่นจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สงู 5,137 เมตร ในเขตตรุกีได้อยา่งชดัเจน 
 
 
 
 
 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 7 
เซวาน – อารามเซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเชวาน – เดอะคาสเคด - 
Republic Square – สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งตัง้อยู่ริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็น

ทะเลสาบน า้จืดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในทะเลสาบน า้จืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น า้หลายสาย เช่น แม่น า้แม่น า้ฮราซดาน และแม่น า้มาสริค ให้ท่านได้ชมความ
สวยงามของตวัเมืองและทะเลสาบเซวานที่เต็มไปด้วยสถานที่พกัผ่อนรีสอร์ทของนกัท่องเที่ยวตวัเมืองนีต้ัง้อยู่สงูกว่า
ระดบัน า้ทะเลประมาณ 1900 เมตร และตัง้อยูห่า่งจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนีถ้กูสร้างขึน้ในปีค.ศ.
1842 ซึง่เป็นหมูบ้่านพกัอาศยัของชาวรัสเซียที่มีช่ือวา่เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงได้ถกูเปลีย่นช่ือ
เป็น เซวาน น าท่านไปชมอารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือเรียกวา่เซวานาแว๊งค์ (Sevanavank) ซึ่งค าวา่ 
แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถ์วิหาร สถานที่แห่งนีต้ัง้อยู่บริเวณแหลมที่อยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียง
เหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวานถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ.874 โดย เจ้าหญิงมาเรียม ซึ่งอยู่ในช่วงของการตอ่สู้กบัพวกอาหรับท่ี
ปกครองดินแดนแหง่นี ้น าทา่นล่องเรือทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบน า้จืดที่มคีวาม
ใหญ่ มีแมน่ า้ที่เกิดจากภเูขาได้ไหลลงมาทัง้หมดมี 28 สาย (การล่องเรือนัน้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศเอือ้อ านวย และ
สะดวกต่อการล่องเรือ ณ วันดังกล่าว ในกรณีที่ มีไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ คืนเงิน 2.5 
USD ต่อท่าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นเที่ยวชมเมืองเยเรวาน น าทา่นชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากด้านนอก ซึง่เป็นสิง่ก่อสร้างที่

ใหญ่ที่สดุของเยเรวาน มีลกัษณะเป็นแบบขัน้บนัไดลดหลัน่กนัลงมามีความสงูประมาณ 500 เมตร และมีการปลอ่ยน า้
ลงมาเพื่อให้เป็นน า้ตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยูด้่านบน ซึ่งสถาปัตยกรรมสิง่ก่อสร้างนีถ้กูสร้างให้เป็นอนสุาวรีย์แหง่



ชยัชนะของโซเวียตรัสเซีย จากนัน้น าทา่นผา่นชมโรงละครแหง่ชาติอาร์เมเนีย ซึง่เป็นโรงละครไว้ส าหรับแสดงโอเปร่าและ
บลัเลต์่ได้รับการตัง้ช่ือตาม Alexander Spendiaryan ในเยเรวานเปิดตวัอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 
1933 โดยมกีารแสดงโอเปร่า Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปร่าได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อาร์เมเนีย จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัจตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็นจตรัุสกลางเมืองเยเรวาน 
บริเวณตรงกลางจะมีสระน า้พขุนาดใหญ่ และบริเวณรอบๆมีร้านค้าตา่งๆมากมาย ให้ทา่นได้อิสระเลอืกซือ้สนิค้าตาม
อธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาพอสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

วันที่ 8 เยเรวาน - โดฮา – กรุงเทพ 
03.00 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงโดฮา โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์ เทีย่วบินที่  QR 286 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันที่ 25 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 02.45 น. และเดนิทางถงึสนามบนิโดฮา

เวลา 04.45 น.*** 

04.55 น. เดินทางถงึกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง 

08.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิ การ์ต้าแอร์ เที่ยวบินที่ QR 832 

***คณะเดินทางวันที่ 18-25 ต.ค. 62 ออกเดนิทางเวลา 08.15 น. และเดนิทางถงึกรุงเทพฯเวลา 19.00 น.*** 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันที่ 25 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 07.05 น. และเดนิทางถึงกรุงเทพฯเวลา 

17.45 น.*** 

19.00 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ   

 



อัตราค่าบริการ  Ultimate View of the Caucasus Mountains 8 DAYS 5 NIGHTS 

จอร์เจีย อาร์เมเนีย โดยสายการบนิการ์ต้า แอร์เวย์ (QR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 15-22 ต.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

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

วนัท่ี 25 ต.ค.-01 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 8,900.- 

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

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

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

วนัท่ี 27 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 33,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ธรรมเนียมวีซา่อาร์เมเนีย 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (36 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริ 



เม่ือท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอตกิ ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

 

 



 

1. ส ำเนำสหีนงัสอืเดนิทำงทีช่ดัเจน (ไมใ่ชถ่ำ่ยจำกมอืถอื) และวนัหมดอำยุ

หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัถงึ

ประเทศไทย  

2. รปูถำ่ย รปูส ีขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 รปูพืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ (ถำ่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน)  

             -  กรณุำกรอกชือ่ของบดิำ-มำรดำของผูท้ ีเ่ดนิทำง และชือ่คู่

สมรส (กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งำนแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทำงอำยไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  หำกเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทำง กบับดิำและมำรดำ (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก) จากอ าเภอ

ตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของบดิาและ มารดา + หนังสอื

รับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

 

3.2. หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  

           รำยละเอยีดเอกสำรกำรยืน่ขอวซีำ่ทีไ่ดก้ลำ่วมำนี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่ำง

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำข ึน้จำกประสบกำรณ์และระเบยีบของสถำนทตูฯ ซึง่อำจมกีำร

เปลีย่นแปลงได ้ตำมแตส่ถำนกำรณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคำ้ในแตล่ะรำย 

****หมำยเหตุ : ทำง สถำนทูต Armenia อำจมกีำร ขอรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

จำกทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บั   กำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ที ่และเอกสำร ของแตล่ะ

ทำ่น  กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวก

ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำค่ำธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  

หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนมุตัวิซีำ่ ทำงสถำนทตูไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมใน

กำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่**** 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่(อำรม์เีนยี) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7 วนัท ำกำร 

กำรยืน่วซีำ่ ทำ่นไมต่อ้งมำแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ 



แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่ประเทศอำรเ์มเนยี 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณา

วซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 

[ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ 

[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั 

[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                 แตง่งาน               แตง่งาน (ไม่

จดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 



11. อาชพีปัจจบุนั

....................................................................................................... 

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรณุากรอก

ชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

************************************************ 

หมำยเหต ุกำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไม่

มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอย

บรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 


