
 

 

 

 

 

 

 

 
 

GEORGIA ARMENIA 8 DAYS 5 NIGHTS GTTGEOARM20001 GEORGIA ARMENIA 8 DAYS 5 NIGHTS GTTGEOARM20001 

จอรเ์จีย-อารเ์มเนีย 8 วนั 5 คืน 
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซสัอนัยิ่งใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเริ่มตน้ท่ี... 59,900.- 
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น าท่านชมประเทศท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน เป็นตน้ก าเนิดอารยะธรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลกแห่งหน่ึง 

ตามแนวเทือกเขาคอเคซสั ชมพิพิธภัณฑข์องสตาลิน  อดีตผูน้ าที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต เมืองกอรี  

ชมหมู่บา้นถ ้าเมืองอัพลีสตซี์คห์  ชมอารามโบราณฮักห์พาทและอารามซานาฮิน  ผลงานชิ้นเอกของทางดา้นศาสนา

และทางดา้นสถาปัตยกรรมในยคุกลาง ชมอารามเซวาน ชมวิหารเอคมิอัดซิน ชมวิหารซวารท์นอ๊ทส ์ชมเดอะคาสเคด

สิ่งก่อสรา้งที่ใหญ่ที่สดุของเยเรวาน ชมโรงงานที่ผลิตเหลา้และไวนย์ี่หอ้อะรารัต ชมวิหารกานี่ ชมวิหารเก๊กฮารด์ ชม

วิหารจาวารี ชมวิหารสเวติสโคเวลี ชมโบสถเ์กอรเ์กตี้  ที่ตัง้อยู่บนเทือกเขาคอเคซัส ชมป้อมนาริคาล่า 

♥ น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ♥ น่ังรถขับเคลื่อนสี่ล้อชมวิวคอเคซัสขึน้โบสถ์เกอร์เกตี ้
§ พักโรมแรมระดับมาตรฐาน 4 + 5 ดาว 

ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน “CRUISE IN LAKE SEVAN” 
 

 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ - อีสตนับูล 

18.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สาย
การบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ (TK) ประตทูางเขา้ท่ี 9 โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจ
เอกสาร และสมัภาร 

21.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบลู” โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 065 (ใชเ้วลาบินประมาณ 
10.15 ช.ม.) 

วนัที่สอง อีสตนับูล-ทบิลิซี-กอรี-อพัลีสตซี์คห-์กรุงทบิลิซี 

04.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับลู ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง) 
06.15 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองทบิลิซี" โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK378 (ใชเ้วลาบินประมาณ 

02.26 ช.ม.)   
หมายเหต ุ:  ส าหรบักรุ๊ปเดือนมีนาคมไฟท์ขาไป เสน้ทาง กรุงเทพฯ–อีสตันบูล เปล่ียนเวลาเดินทางเป็น 23.30 – 

06.25 และ เสน้ทาง อีสตนับลู - ทบิลิซี เปล่ียนเวลาเดินทางเป็น 07.45 – 11.10 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอรเ์จีย ตั้งอยู่ริม

ฝัง่แม่น ้าคูรา (Kura) หรือเรียกวา่ แม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 

372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดย วาคตัง จอรก์าซาลี (Vakhtang 

ก าหนดวนัเดินทาง 

มีนาคม 21 – 28 มีนาคม 2563 59,900.- 

เมษายน 08 – 15 เมษายน 2563 69,900.- 

มิถุนายน 06 – 13 มิถุนายน 2563 59,900.- 

กรกฎาคม 03 – 10 กรกฎาคม 2563 59,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา เวลาในการเดินทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ อีสตันบลู BKK - IST TK65 21.45-04.10+1 10.15 ชม. 
วนัท่ีสอง อีสตันบลู ทบิลิซี IST - TBS TK378 06.15-09.35 02.26 ชม. 
วนัท่ีเจ็ด ทบิลิซี อีสตันบลู TBS - IST TK383 17.25-19.00 02.15 ชม. 
วนัท่ีเจ็ด อีสตันบลู กรุงเทพฯ IST - BKK TK64 20.15-09.50+1 09.57 ชม. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ีขึ้ นในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิ

เป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตรเ์มืองน้ีอยู่

ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยงัมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและ

การคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโรป

กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย หลงัจากผ่านพิธีการศุลกากรแลว้น าท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ.โรงแรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านออกเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวนัตก ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. กอรี 

เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัชีดา คารท์ลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ใหท้่าน

ไดช้มความสวยงามของเมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้งของกอง

ก าลงัท่ีอยู่บนถนนสายส าคญัท่ีเชื่อมกบัทางดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตก นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็น

เมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็กซานเดอร ์

นาดีราซี ผูเ้ป็นนักออกแบบชื่อดังในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต ระหว่างทางน าท่านไปชม 

วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออรโ์ธด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราว

ศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น ้ าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี และ

แม่น ้าอรกัวีและถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจกัร

ของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล

จนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5   

น าท่านชม พิพิธภัณฑข์องสตาลิน (Museum of Stalin) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมสิ่งของเครื่องใช้

ต่างๆ พรอ้มทั้งเรื่องราวต่างๆของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั เมืองอัพลีสตซี์คห ์(UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูกท าขึ้ นเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศยั

ของมนุษยใ์นยุคการเริ่มตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อนคริสตกาล ซึ่งในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้

จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือแถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก 

ท าใหเ้กิดการพฒันาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห ์ก็เป็นเมืองหน่ึงท่ีเป็นศูนย์กลาง

การคา้ ไดถู้กสรา้งขึ้ นในราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวาง  

 ใหท้่านไดช้มหมู่บา้นท่ีถูกสรา้งจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนใต ้ส่วนกลาง และส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการ

สรา้งตดัหินและเจาลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต้่อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงคแ์ละ

ทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วนต่างๆ ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการ

ตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีกที

หน่ึง และบางแห่งถึงแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลงัหรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย ซึ่งบางท่ี

อาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ท่ีดา้นบนของสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสรา้ง

เป็นยอดโดมดว้ยหินและก่ออิฐ ซึ่งต่อมานักโบราณคดีไดค้น้พบสิ่งต่างๆ มากมาย รวมทั้งเครื่องทอง

เครื่องเงินและอญัมณีต่างๆ และยงัมีเครื่องเซรามิคสแ์ละการแกะสลกัท่ีสวยงาม ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ เหล่าน้ี

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ไดถู้กน าไปไวท่ี้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัไปยงักรุงท

บิลิซี   

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

พกัที่   IBIS STYLES TBILISI CENTER หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม กรุงทบิลิซี-ซาดาโคล-ฮกัหพ์าท-ดีลิจาน-เซวาน-กรุงเยเรวาน 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั (บุฟเฟ่ต)์ 

08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) ท่ีอยู่ทางดา้นใตร้ะยะทางประมาณ 100 กม. 

ซึ่งเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยู่ติดกับอาร์เมเนีย ออกเดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน 

(BAGRATASHEN) เมืองชายแดนของอาร์เมเนียซึ่งอยู่ติดกับจอร์เจีย (ทุกท่านจะตอ้งลงรถ เพื่อมาผ่าน

ด่านตรวจเอกสารขาออกจากจอร์เจีย จากน้ันต้องมาผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองของ

อารเ์มเนีย) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮักหพ์าท (HAGHPAT) เป็นเมืองในหมู่บา้นของจงัหวดัลอรี่ ท่ีอยู่ทางดา้นเหนือ

ของอารเ์มเนีย เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเพราะเป็นท่ีตั้งของวดัอารามโบราณทั้งสองแห่ง  

ใหท้่านไดช้มความสวยงามของ วดัอารามโบราณฮักหพ์าท (Haghpat Monastery) ซึ่งถือวา่เป็นผลงาน

ชิ้ นเอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการก่อสรา้งในยุคกลาง อารามแห่งน้ีไดถู้ก

สรา้งขึ้ นโดยนักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษท่ี 10 ซึ่งอยู่ในระการขึ้ นครองราชย์ของ 

กษัตริยอ์ะบาส ที่ 1(King Abas I) และนอกจากน้ันก็ยงัมีแห่งหน่ึงท่ีถูกสรา้งขึ้ นใกล้ๆ  กัน คือ อาราม

ซานาฮิน (Sanahin Monastery) และสถานท่ีทั้งสองแห่งน้ีและไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกของ

โลกในปีค.ศ.1996 ชมตัวโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญนิชานไดถู้กสรา้งในราวปีค.ศ.966-67 ต่อมาก็ไดถู้ก

สรา้งขยายใหใ้หญ่โตขึ้ นและมีการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ตัวโบสถ์ใหญ่ในส่วนน้ี คือ วิหาร

ของนักบุญนิชานถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.967-991 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในยุคของศตวรรษที่ 10 ของแบบ

อารเ์มเนียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางไปยงั เมืองดีลีจาน (DILIJAN) ซึ่งเป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวัดทาวุสท่ี

ตั้งอยูท่างดา้นเหนือของทะเลสาบฯ เป็นเมืองหน่ึงท่ีมีความส าคญัทางดา้นการท่องเท่ียวซึ่งจะมีรีสอรท์ท่ี

พกัหลายแห่ง และมี ประชากรประมาณ 16,000 คน เมืองน้ีตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น ้ าอักสเทฟท่ีมีความยาว

ประมาณ 20 กม. ท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติ
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ท่ีสดชื่นและหนาแน่นเต็มไปดว้ยป่าเขาท่ีเขียวชอุ่มสถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช้ื่อว่า “สวิตเซอรแ์ลนดน์อ้ยแห่ง

อารเ์มเนีย” (Little Switzerland of Armenia) น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเซวาน (SEVAN) ซึ่ง

ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบน ้าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนีย

และคอเคซสั ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นหน่ึงในทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไป

ดว้ยแม่น ้าหลายสาย เช่น แม่น ้าแม่น ้าฮราซดาน และแม่น ้ามาสริค ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตัว

เมืองและทะเลสาบเซวานท่ีเต็มไปดว้ยสถานท่ีพกัผ่อนรีสอร์ทของนักท่องเท่ียวตัวเมืองน้ีตั้งอยู่สูงกว่า

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1900 เมตร และตั้งอยูห่่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองน้ีถูก

สรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1842 ซึ่งเป็นหมู่บา้นพักอาศัยของชาวรัสเซียท่ีมีชื่อว่า เยเลนอฟกา้ (Yelenovka) 

จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงไดถู้กเปล่ียนชื่อเป็น เซวาน ตามหลงัของทะเลสาบเซวานท่ีเปล่ียนชื่อ เมืองน้ียงั

ถูกลอ้มรอบไปดว้ยสวนสาธารณะ ซึ่งไดถู้กสรา้งต่อมาจากทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเมือง 

น าท่านไปชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกวา่ เซวานาแวง๊ค ์(Sevanavank) ซึ่งค า

ว่า แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถวิ์หาร สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่บริเวณแหลมท่ีอยู่

ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝัง่ทะเบสาบเซวานถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.874 โดย เจา้หญิงมาเรียม ซึ่ง

เป็นธิดาของกษัตริยอ์ะช๊อตท่ี 1 ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสูก้บัพวกอาหรบัท่ีปกครองดินแดนแห่งน้ี น าท่าน

ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีความใหญ่และสวยงาม มีแม่น ้าท่ีเกิดจากภูเขาไดไ้หลลง

มาทั้งหมดมี 28 สาย  (ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ เอื้ ออ านวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วนัดงักล่าว) 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงเยเรวาน (YEREVAN) บางครั้งก็เรียกว่า เอเรวาน (Erevan) ซึ่งชื่อเดิมคือ 

เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรีวาน (Erivan) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอาร์เมเนีย 

ตั้งอยู่ริมแม่น ้าฮราซดาน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานยังเป็นศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรมและ

อุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันมีประชากร 1 ,100,000 คน กรุงเยเรวานยังถือเป็นหัวใจของ

เครือข่ายทางรถไฟและเป็นศูนยก์ลางการคา้หลกัของสินคา้เกษตรกรรมของประเทศ นอกจากน้ีโรงงาน

อุตสาหกรรมในเมืองน้ียงัผลิตโลหะ เครื่องมือจกัรกล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์และเคมีภณัฑ ์สิ่งทอ 

และผลิตภณัฑส์ าหรบัโภชนาการต่างๆ 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

พกัที่   RADISSON BLU YEREVAN หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ส่ี  กรุงเยเรวาน-เอคมิอดัซิน-วิหารชวารท์นอ๊ทส-์กรุงเยเรวาน 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั (บุฟเฟ่ต)์ 

09.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเอคมิอดัซิน (ECHMIADZIN) ซึ่งอยู่ห่างจากเยเรวานประมาณ 30 กม. 

ทางดา้นตะวนัตก ในอดีตเป็นเมืองท่ีส าคัญของชาวอาร์เมเนียนท่ีมีความศรัทธาในเรื่องทางดา้นการ

ศาสนาและยงันับไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ถูกสรา้งข้ึนโดยนักบุญเกรกอร่ี ในปีค.ศ.303 เมืองน้ี

มีความส าคญัเพราะมีสถานท่ีทั้งสองแห่งท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000 ใหท้่าน

ไดช้มความสวยงามของ วิหารเอคมิอดัซิน (Echmiadzin Cathedral) ซึ่งแต่เดิมน้ันเป็นท่ีรูจ้กักนัในนาม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
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ของโบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิแห่งพระแม่เจา้ (Holy Mother of God Church) เป็นโบสถท่ี์ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษ

ท่ี 4 และไดช้ื่อวา่เป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของโลก 

น าท่านไปชม วิหารซวาร์ทน๊อทส์ (Zvartnots Cathedral) ซึ่งในอดีตนับได้ว่าเป็นวิหารท่ีมีความ

สวยงามมากที่สุด เป็นวิหารท่ีถูกสรา้งข้ึนในราวปีค.ศ.641-653 ท่ีอยูใ่นช่วงของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ท่ี

มีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งน้ี และต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรบัมุสลิม ซึ่งทุก

วนัน้ีสถานท่ีโบราณแห่งน้ีกลายเป็นสิ่งก่อสรา้งปรกัหกัพงัไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นตามประวติัศาสตรย์ุคแรกเริ่มของเมืองน้ียอ้นไป

ถึงในช่วงศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล โดยมีการตั้งป้อมอูรารเ์ตียนแห่งเมืองเอเรบูนีเมื่อ 782 ปีก่อนคริ

สตศักราช เยเรวานตั้งอยู่ท่ีหุบเขาอารารัต ท่ีสามารถมองเห็นภูเขาอารารัตท่ีมีความสูงถึงประมาณ 

5000 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ในประเทศตุรกีจากเมืองหลวงแห่งน้ี ผ่านชมบริเวณรอบๆ ตัวเมืองหลวง 

เช่น จัตุรัสสาธารณะ (Republic Square) มหาวิทยาลัยของรัฐ (State University) ชมวิวทิวทัศน์ของ

เมือง (City Panorama) จากน้ันน าท่านไปชม จตัุรสักลางเมือง (Republic Square) เป็นสถานท่ีตั้งอยู่

ในบริเวณเดียวกันกับศูนยก์ลางของเมือง ซึ่งคนพื้ นเมืองจะเรียกท่ีน่ีว่าเป็น สิ่งก่อสรา้งที่ยิ่งใหญ่ ถูก

สรา้งขึ้ นดว้ยหินสีชมพขูองอาร์เมเนียภายในเวลาหน่ึงปี ไดก้ลายเป็นเขตท่ีไดม้ีการพฒันามากท่ีสุดของ

เมืองเยเรวาน ซึ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบกับเขตอื่นๆ และยงัไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการบริหารงานของ

ชาติอีกดว้ย รวมถึงสถานท่ีพักของประธานาธิบดี ศูนย์รวมการบริหารของกระทรวงต่างๆ แห่งชาติ 

ธนาคารของชาติ  และยงัเป็นศูนยก์ลางการป้องกันภัยอีกดว้ย ดังน้ันสถาปัตยกรรมของเคนตรอ้น จะ

เป็นรูปแบบต่างๆกันไปซึ่งไดถู้กจัดสรรตามล าดับจากเบลเล อีโพคิว จนถึงรูปแบบของโซเวียต ซึ่ง

ส่วนมากแลว้จะอยูใ่นศนูยก์ลางท่ีมีชื่อวา่ ศิลปะประจ าชาติ  

น าท่านไปชมตลาดแห่งหน่ึงท่ีมีชื่อเสียงและความประทับใจ คือ ตลาดพาค ชูคา หรือเรียกว่า ตลาด

กลาง (Pak Shuka Market หรือGumi Shuka) ตลาดแห่งน้ีถูกสรา้งตกแต่งใหม้ีความสวยงามในรูปแบบ

ศิลปะของอารเ์มเนียน ซึ่งทางเขา้สู่ตลาดแห่งน้ีมีทางเขา้ท่ีถูกตกแต่งดว้ยความวิจิตพิสดารของเหล็กท่ีท า

เป็นศิลปะรปูครึ่งวงกลมดว้ยโครงร่างท่ีเขา้กนัจนท าใหเ้ป็นเสมือนงานชิ้ นเอกของสถานท่ีน้ี จะท าใหท้่าน

ไดม้ีความรูส้ึกวา่เหมือนอยูใ่นโลกอีกใบหน่ึง 

น าท่านไปชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีใหญ่ที่สุดของเยเรวาน ซึ่งลกัษณะจะเป็น

แบบขั้นบนัไดลดหลัน่กนัลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน ้าลงมาเพื่อใหเ้ป็นน ้าตก

ลงเป็นสายจากใจกลางท่ีอยู่ดา้นบน ซึ่งสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสรา้งน้ีถูกสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะ

ของโซเวียตรัสเซีย ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถูกออกแบบสรา้งโดยสถาปนิก จิม โทรอสยาน เมือปีค.ศ.

1971-1980 เพื่อเป็นการระลึกถึงท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของโซเวียตเมื่อ 50 ปี แต่วา่การก่อสรา้งยงั

ไม่เรียบรอ้ย เพราะว่าไดห้มดของโซเวียตไปเสียก่อน และต่อมาในปีค.ศ.2002 ก็ไดม้ีการก่อสรา้ง

เพิ่มเติมจนเสร็จเรียบรอ้ยเมื่อปีค.ศ.2009 และเมื่อมองจากจุดบนสุดท าใหเ้ห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงาม

ของกรุงเยเรวานและภเูขาอารารตัท่ีอยูห่่างไกลออกไปทางดา้นตะวนัตก  

น าท่านเดินทางเข้าชม โรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ  อะรารัต (Yerevan Brandy Factory as 

Aravat) ซึ่งเป็นโรงงานชั้นน าและมีชื่อเสียงท่ีเป็นแหล่งผลิตเหลา้ไวน์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 ท่ีไดใ้ชอ้งุ่นพนัธุ์

ดีท่ีสุดและน ้าแร่อนัมีชื่อเสียงของอารเ์มเนีย 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมืองพรอ้มชมการแสดง 
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พกัที่   RADISSON BLU YEREVAN หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ กรุงเยเรวาน-เอวานแคนยอน-การน่ี-เกก๊ฮารด์-เซวาน-กรุงทบิลิซี 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั (บุฟเฟ่ต)์ 

08.30 น. น าท่านไปเท่ียวชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ท่ีมีความสวยงามของ หน้าผาท่ีสูง

ชนั มีแม่น ้าอาซดัไหลผ่านท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีสวยงดงาม น าท่านไปชม วิหารการนี์ (Garni Temple) 

ซึ่งในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของกษัตริยอ์ารเ์มเนีย ซึ่ง

ในปัจจุบนัยงัคงมีหลงเหลืออยู่ ซากหอ้งสรงน ้า (Royal Bath House) และอาคารรูปทรงกรีกท่ีถูกสรา้ง

ขึ้ นช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 1 โดย กษัตริยอ์ารเ์มเนียในสมยัน้ัน ดา้นขา้งของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอโบสถ์

คริสต์ท่ีสรา้งขึ้ นเมื่อคริสต์ศตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู่ ต่อมาวิหารแห่งน้ีถูกท าลายดว้ยแผ่นดินไหวเมื่อปี 

ค.ศ.1679 ส าหรบัอาคารท่ีเห็นอยูน้ี่ เพิ่งมาประกอบใหม่ในสมยัสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 น้ีเอง 

โดยใชเ้ศษซากปรกัหกัพงัของเก่าผสมกบัของใหม่ จึงท าใหส้มบูรณ์อย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั ถึงแมว้่าวิหาร

การนี์ จะถูกสรา้งแบบกรีก แต่ลวดลายบนตวัอาคารก็สรา้งดว้ยศิลปะแบบอารเ์มเนีย ท่ีไม่สามารถหาได้

ในวิหารกรีกทัว่ไป 

 น าท่านไปชม วิหารเก๊กฮารด์ (Geghard Monastery) ซึ่งถือเป็นหน่ึงในความสวยงามของอาร์เมเนีย 

เพราะเป็นวิหารท่ีสรา้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาท่ีสวยงาม และยงัมีส่วนท่ีสรา้งโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขา

อีกดว้ย ตัวอาคารของวิหารเกกฮาร์ดน้ีถูกสรา้งขึ้ นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12-13 ใหท้่านชมส่วนของ

หอ้งโถงของตัวโบสถ์ท่ีมีการตัดหินสรา้งเป็นโดมแกะสลกัอยา่งสวยงาม ท่ีถูกตกแต่งดว้ยความศรทัธาใน

ศาสนาคริสต์อย่างเต็มเป่ียม วิหารท่ีสรา้งโดยการตัดหินใหก้ลายเป็นหอ้งโถง และไดข้ึ้นทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.2000 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน  (BAGRATASHEN) เมืองชายแดนของ

อารเ์มเนียซึ่งอยู่ติดกบัจอรเ์จีย จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) ท่ีอยู่ทางดา้นใต้

ระยะทางประมาณ 100 กม. ซึ่งเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยู่ติดกบัอารเ์มเนีย ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มวิว

ทิวทัศน์และธรรมชาติอนัสวยของเทือกเขาคอเคซสัน้อยท่ีอยู่ระหว่างอารเ์มเนียและอาเซอรไ์บจาน (ทุก
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ท่านตอ้งลงจากรถ เพื่อมาผ่านด่านและตรวจเอกสารขาออกจากอารเ์มเนีย เพื่อเขา้ประเทศจอรเ์จีย โดย

ทุกท่านตอ้งน ากระเป๋าเดินทางและสิ่งของทุกอย่างลงจากรถ เพราะตอ้งน าผ่านการ X-ray หลงัจากผ่าน

ด่านการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองแลว้) จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั กรุงทบิลิซี (TBILISI) ท่ีอยู่

ห่างประมาณ 80 กม. 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมืองพรอ้มชมการแสดง 

พกัที่   IBIS STYLES TBILISI CENTER หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก กรุงทบิลิซี-มิทสเคตา้-อนานูร-ีกูดาอูร-ีคาซเบก้ี-กรุงทบิลิซี 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั (บุฟเฟ่ต)์ 

08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคตา้ (MTSKHETA) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี

ประมาณ 20 กม.ในจงัหวดัคาร์ทล่ีทางดา้นตะวนัออกของจอรเ์จีย เมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่า

แห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และ เทียนิต้ี มี

ประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตรม์ากมายหลาย

แห่ง จึงไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 

น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหน่ึงท่ีอยู่ในบริเวณ

ของมตสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอรเ์จียออรโ์ธด๊อกถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 11 โดยมีสถาปัตยกรรม

ของจอรเ์จีย 

น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคัญซึ่งเป็นเสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นการทหารท่ีเรียกว่า 

Georgian Military Highway ไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยสหภาพโซเวียตในสมยัที่จอรเ์จียตกอยูภ่ายใตก้ารปกครอง

ส าหรับใชเ้ป็นเสน้ทางมายังภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขา  

คอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็นเสน้กั้นพรมแดนระหว่าง

รสัเซียและจอรเ์จีย ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอัน

เก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยูร่ิมแม่น ้าอรกัวี ท่ีตั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสรา้ง ขึ้ น

ใหเ้ป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ์ 2 หลังท่ีถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยังมี

หอคอยที่สงูใหญ่ตั้งตระหง่านอยู ่ท าใหเ้ห็นภาพทิวทศัน์อนัสวยงามของเบื้ องล่างและ อ่างเก็บน ้าซินวาลี 

(Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีส าคัญส าหรับน าน ้าท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยงัเมืองหลวง 

พรอ้มบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองส าหรบั

สกีรีสอร์ทท่ีมีชื่อเสียงท่ีตั้ งอยู่บริ เวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ท่ีมีความสูงจาก

ระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผ่อนเล่นสกีของชาวจอรเ์จียที่จะนิยม

มาเล่นในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
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บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียน

มาเป็นชื่อ สเตพานทส์มินดา้ (Stepantsminda) หลงัจากนักบุญในนิกายออรโ์ธด๊อกชื่อ สเตฟาน ไดม้า

พ านักอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ีส าหรบัจ าศีลภาวนาขึ้ นมาเมืองคาซเบกี้  เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริม 

ฝั่งแม่น ้ าเทอร์กี้ ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 

1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยู่ปานกลางมีความชื้ นและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศา

เซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่ง

เป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุดจากนั้นใหท้่านไดเ้ปล่ียนรถนัง่เป็นรถที่ขับเคล่ือน 4 ลอ้  น าท่านไปชม

ความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กต้ี (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมี

อีกชื่อเรียกกนัวา่ ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถศ์กัด์ิแห่งน้ี

สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้  (การเดินทางมายงัสถานท่ี

แห่งน้ี ขึ้ นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู่ และการเดินทาง

อาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้เดินทางใหม้ากท่ีสุด) ไดเ้วลาน าท่านออก

เดินทางกลบัไปยงัเมืองทบิลิซี 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

พกัที่   IBIS STYLES TBILISI CENTER หรือเทียบเท่า 

วนัที่เจด็ กรุงทบิลิซี - อีสตนับูล 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั (บุฟเฟ่ต)์ 

09.00 น. น าท่านขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ใหท้่านไดช้มป้อมปราการซึ่งเป็นป้อม

โบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษที่ 4 ในรปูแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรปูแบบท่ีไม่มีความสม า่เสมอ

กัน และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก และ

ต่อมาในสมยัของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ีการสรา้งเพิ่มเติมขึ้ นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวก

มองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกชื่อป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่งมีความหมายว่า 

ป้อมอนัเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กรื้ อ

ท าลายไป น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church) โบสถ์ท่ีมีประวัติศาสตร์อยู่คู่บา้นคู่เมือง

ของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ ามทวารี เป็นโบสถ์หน่ึงท่ีสรา้งอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากร

อาศยัอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษัตริยว์าคตงั ที่ 1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้งป้อมและ

โบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยายโดยกษัตริย ์เซ็นต ์เดมิทรีอสั ที่ 2 

ใหม้ีโดมสูงเป็นสญัลกัษณ์ของโบสถ์ในนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลายและไดม้ีการก่อสรา้งขึ้ นอีก

หลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและก็ไดส้รา้งขึ้ นใหม่อีก น าท่านไปชม วิหาร

ซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกายออรโ์ธด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในเมืองน้ี ชื่อของโบสถ์

ไดน้ ามาจากดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็มสถานท่ีแห่งน้ีก็ไดม่ี้ชื่อเป็น ซิโอนีแห่งท

บิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้บุกรุกแต่ก็ได้

มีการสร้างขึ้ นใหม่หลายครั้งด้วยก้น จนกระทัง่เป็นโบสถ์ท่ีได้เห็นอยู่ในปัจจุบันน้ี และได้มีการ

เปล่ียนแปลงบา้ง ในศตวรรษท่ี 17 ถึง 19 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าการตรวจเอกสารการเดินทาง 
17.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตนับล”ู โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK383  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 02.15 ช.ม.)   
19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับลู ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง) 

20.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK064  
(ใชเ้วลาบินประมาณ 09.57 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

วนัที่แปด กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

09.50 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 
 

 

หมายเหต ุ:  ส าหรับกรุ๊ปเดือนมีนาคมไฟท์ขากลับ เสน้ทาง ทบิลิซี –อีสตันบูล เปล่ียนเวลาเดินทางเป็น 18.05 – 

19.45 และ เสน้ทาง อีสตนับลู - กรุงเทพฯ เปล่ียนเวลาเดินทางเป็น 20.55 – 10.15 

 

ส าหรบักรุ๊ปเดือนเมษายนไฟทข์ากลบั เสน้ทาง อีสตันบูล - กรุงเทพฯ เปล่ียนเวลาเดินทางเป็น 01.25 

– 15.25 

 

 

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

 

*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี / 
การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์อง 

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
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อัตราค่าบริการ 
 

กำหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง 

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

21 – 28 มีนาคม 2563 59,900 59,900 59,900 9,000 

08 – 15 เมษายน 2563 69,900 69,900 69,900 9,000 
06 – 13 มิถุนายน 2563 59,900 59,900 59,900 9,000 
03 – 10 กรกฎคม 2563 59,900 59,900 59,900 9,000 

 
***มีตัว๋เครื่องบินแลว้ลดท่านละ 19,000.- บาท*** 

 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงินมัดจ าล่วงหนา้ 30,000 บาท/ท่าน 

(เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระคา่ทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตาม

วนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อีสตันบลู-ทบิลิซี-อีสตันบลู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิส 

แอรไ์ลน์ (TK) 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอารเ์มเนีย 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 35 ดอลลาร ์

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ท่านละ 24 ดอลลาร ์ 
(ขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกัน

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 
การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับ
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ี
พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั ▪ หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : 
1.แสกนสีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หาก
หมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า ตอ้งสแกน

โดยไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มูลขาดหายไป และชดัเจน (เพื่อท าวีซ่าออนไลน์) 
2.แสกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้ม

สวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 

35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รปู (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 
3.ขอ้มลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท้่าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 

หมายเหต ุ: 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการ  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็ นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
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▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่ง

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 
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หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


