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 ชมกรุง TIBILISI เมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศจอรเ์จีย 

 ชมเมืองอุปลิสตซิ์เคห ์ชุมชนถ ้าโบราณท่ีสวยงามและยิ่งใหญ่ 
 ข้ึนเคเบ้ิลคารช์มเมืองบอรโ์จมี (Borjomi) เมืองน ้าแร ่แหล่งตากอากาศเล็กๆในหุบเขาตอนใตข้องประเทศ 

 ชมราบาตี Rabati Fortress ป้อมปราการและปราสาทสุดอลงัการ 

 ชมเมือง มซัเคตา้ เมืองเก่าเล็กๆสวยงามมีเสน่หดึ์งดูดนักท่องเท่ียวตลอดปี 

 สมัผสัเมืองดิลิจาน เมืองเล็กแสนสวย ธรรมชาติแสนบริสุทธ์ิ 

 เยือนกรุง YEREVAN เมืองหลวงของประเทศอารเ์มเนีย 

 ชมโบสถ ์GERGETI TRINITY โบสถเ์ก่าแก่บนเทือกเขาคอเคซสั 

 ชมอาราม HAGHPAT MONASTERY โบสถเ์กา่แก่ มรดกโลก (Unesco) 

 ชมวิหารคอรวิ์ราพ ยิ่งใหญ ่วิวสวยอลงัการ 
 ชมวิหาร ECH-MIADZIN วิหารเก่าแก ่มรดกโลก (Unesco) 

 ชมวิหาร GEGHARD MONASTERY วิหารเก่าแก่ท่ามกลางเทือกเขา มรดกโลก (Unesco) 

 ชม GARNI GORGE ช่องเขาแท่งหินบะซอลล ์

 ขึ้ นเคเบ้ิลคารช์มป้อม NARIKALA FORTRESS ป้อมปราการแหง่เมืองทบิลิซี 

 ล่องเรือชมทะเลสาบ SEVAN หน่ึงในทะเลสาบสุดสวยเขตเทือกเขาคอเคซสั 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-อสิตนับลู 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอรส์าย
การบินเตอรก์ิส แอร์ไลน์ (TK) ประตูทางเขา้ท่ี 9 โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

23.05 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตนับูล” โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 069 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 10.35 ช.ม.) 

 
วนัที่สอง อีสตนับูล-กรุงทบิลซีิ-เมืองบอรโ์จมี 

05.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง) 
06.40 น. “เหิรฟ้าสูเ่มืองทบิลิซี" โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 378 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 03.15 ช.ม.)   
09.55 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศจอรเ์จีย 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองบอรโ์จมี (BORJOMI) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ชม เมืองบอรโ์จมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีย มี

ประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน ้าแร่ โดยน ้าแร่ยี่หอ้

ก าหนดวนัเดินทาง 

พฤษภาคม วนัที่ 02 – 12 พฤษภาคม 2566 96,900.- 
ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัท่ีแรก กรุงเทพฯ อิสตนับลู BKK - IST TK 069 23.05 – 05.15 
วนัท่ีสอง อิสตนับลู ทบิลิซี IST - TBS TK 378 06.40 – 09.55 
วนัท่ีสิบ ทบิลิซี อิสตนับลู TBS - IST TK 379 10.45 – 12.15 
วนัท่ีสิบ อิสตนับลู กรุงเทพฯ IST – BKK TK 068 16.50 – 06.20  
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บอรโ์จมีไดมี้การบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บริสุทธ์ิท่ีไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain)และ

ส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทัว่โลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกนัว่าจะท าใหม้ี สุขภาพแข็งแรงและ

สามารถรกัษาโรครา้ยได ้น าท่านเขา้ชม สวนบอรโ์จมี (BORJOMI CITY PARK) สถานท่ีท่องเท่ียวและ

พกัผ่อนของชาวเมืองบอรโ์จมีท่ีนิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น ้าแร่ในวนัหยุด น าท่านข้ึน

กระเชา้ สู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอรโ์จมีอิสระใหท้่านเก็บภาพวิวทิวทศัน์ธรรมชาติจากมุมสูง

ตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  น าท่านเขา้สู่ที่พกั BORJOMI PALACE HOTEL  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่สาม สวนบอรโ์จมี-เมืองอาคาลหซี์-ป้อมราบาตี-เมืองอุปลิสตซิ์เคห-์เมืองกูดาอูรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอาคาลหซี์ (Akhaltsikhe) หรือเดิมช่ือ Lomsia เป็นเมืองเล็กๆ ในภูมิภาค

ตะวนัตกเฉียงใตข้องจอรเ์จีย ตั้งอยู่บนทั้งสองฝั่งของแม่น ้า Potskhovi ขนาดเล็กซ่ึงแยกเมืองกบัเมือง

เก่าในภาคเหนือและใหม่ในภาคใต ้น าท่าน เขา้ชมป้อมราบาตี Rabati Fortress แนวป้อมปราการ

และปราสาทสุดอลังการ ภายในประกอบไปดว้ยส่วนประกอบของอาคารหลายๆส่วน สรา้งขึ้ นเมื่อ

ศตวรรษท่ี 13 ลอ้มรอบไปดว้ยอาณาเขตแนวก าแพงหินท่ีใชเ้ป็นป้อมป้องกนัขา้ศึก และยงัเคยใชเ้ป็น

ประทับของเจา้ชาย Jakhely ภายหลังศตวรรษท่ี 16 ป้อมแห่งน้ี ก็ไดต้กอยู่ในความครอบครองของ

อาณาจกัรออโตมันและรสัเซีย จึงท าใหป้้อมแห่งน้ี ถูกละเลยและอยู่ ในสภาพท่ีทรุดโทรม จนเมื่อปี

2012 ทางการจอรเ์จียไดบู้รณะป้อมแห่งน้ี ขึ้ นมาใหม่อีกครั้ง 

 



 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองอุปลิสตซิ์เคห ์(Uplistsikhe) เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูกท าขึ้ นเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศยั

ของมนายใ์นยุคการเริ่มตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปน าท่าน

จนกวา้งขวางใหท้่านไดช้มหมู่บา้นท่ีถูกสรา้งจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลางและส่วนเหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไป

ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต้่อไป

ยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงคแ์ละทางแคบๆและบางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วน

ต่าง ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ซ่ึงบางท่ีอาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย

น าท่านเดินทางสู่  ป้อมอนานูริ (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 16-

17 ชมความงดงามของโบสถ์สองหลังของคริสตจักรชาวเวอร์จิน จากมุมสูงของป้อมปราการน้ี 

มองเห็นทศันียภาพอนังดงามของ อ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali) แหล่งเก็บน ้าของชาวเมืองทบิลิซี และ

วิวภูเขาท่ีลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ีไวอ้ย่างงดงาม น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซ่ึง

เป็นเมืองส าหรบัสกีรีสอรท์ท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสั มีความสูงจาก

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผ่อนเล่นสกีในช่วงเดือนธนัวาคมถึง

เดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทิวทศัน์อนัสวยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  น าท่านเขา้สู่ที่พกั MARCO POLO GUDARI HOTEL  
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วนัที่สี ่ เมืองกูดาอูรี-เมืองคาซเบกิ-โบสถเ์กอรเ์กตี้ -อนุสรณส์ถานรสัเซีย-เมืองมอสเคตา้-     

                  วิหารจวารี-วิหารสเวติสโคเวลี-กรุงทบิลิซี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาซเบกิ (Kazbegi) ซ่ึงเป็นชื่อเมืองอันดั้งเดิม แต่ปัจจุบันไดเ้ปล่ียนมา

เป็นชื่อ สเตพา้นท์สมินดา้ (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออรโ์ธดอก ชื่อ สเตฟานไดม้า

พ านักอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ีส าหรบัจ าศีลภาวนาขึ้ นมา เมืองคาซเบกี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตาม

ริมฝั่งแม่น ้าเทอรก์ี้ ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 

1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยู่ปานกลางมีความชื้ นและแหง้แล้งท่ีประมาณ 14.5 องศา

เซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ  ในเดือนมกราคม

ซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด จากน้ันน าท่านขึ้ นรถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) เพื่อเขา้สู่ใจกลาง หุบ

เขาคอเคซสั (Caucasus) น าท่านเขา้ชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) 

ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีชื่อเรียกกนัว่าทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็น

ช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถ์ศักด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น ้ าชคเฮรี ท่ีอยู่บน

เทือกเขาของคาซเบกี ( หมายเหตุ : การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ตอ้งขึ้ นอยู่กบัดินฟ้าอากาศ ซ่ึง

อาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่  และการเดินทางอาจจะมีปัญหาได้ แต่จะค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้เดินทางใหม้ากท่ีสุด) น าท่านชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย-

จอรเ์จีย (Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ Russia-Georgia Friendship Monument เป็น

อนุสรณ์สถานท่ีสรา้งขึ้ นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของ

ประเทศจอรเ์จียและประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทั้งหมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาด

ภาพประวติัศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูป

บรรยากาศและทิวทศัน์อนัสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออรโ์ธ ด๊อกซ ์ท่ี

ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่

น้ามิควารี และแม่น ้าอรกัวีและถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีต

เคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 

ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5 

น าท่านออกเดินทางไปยังเมือง มอสเคตา้ (Mtskheta) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือ ในจังหวัดคาร์ทล่ี

ทางดา้นตะวันออกของจอร์เจีย เมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และใน

ปัจจุบันเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มอสเคตา้และเทียนิต้ี  มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 
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20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงไดร้ับการขึ้ น

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994  

น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์อีกแห่งหน่ึงท่ีอยู่ใน

บริเวณของมอสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอรเ์จียออรโ์ธดอกถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 11 จนกระทัง่ได้

เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี (Tibilisi) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย 

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าคูรา (Kura) หรือ แม่น ้ามตควารี (Mtkvari) เมืองน้ีถูกสรา้งโดยวาคตัง จอรก์าซาลี 

(Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารส์ตีล (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ีขึ้ นใน  คริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 4 นอกจากน้ันเมืองทบิลิซี ยงัเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาค

คอเคซสั ในประวติัศาสตรเ์มืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม ปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัใน

ฐานะศูนยก์ลางการขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้ง ท่ีเป็นจุดตดั

ระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TBILISI  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ โบสถเ์มเตหคี์-ป้อมนาริคาล่า-โรงอาบน ้าโบราณ-วิหารซีโอนี-สะพานสนัติภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านชม โบสถเ์มเตหคี์ (Metekhi Church) เป็นโบสถท่ี์มีประวติัศาสตรอ์ยู่คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี 

ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ามทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสรา้งอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ ซ่ึง

เป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษัตริยว์าคตัง ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี ไดส้รา้งป้อมและโบสถ์ไวท่ี้

บริเวณน้ีต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยายโดยกษัตริย ์เซน้ต์ เดมิท รีอสั ท่ี 2 ใหม้ี

โดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลาย และไดม้ีการก่อสรา้งขึ้ นอีก

หลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและก็ไดส้รา้งขึ้ นใหม่อีก จากน้ันน าท่านขึ้ น
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กระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ใหท้่านชมป้อมปราการ ซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูก

สรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึง รูปแบบท่ีไม่มีความสม า่เสมอกนั และ

ต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก และต่อมาใน

สมยัของกษัตริยเ์ดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125)ไดม้ีการสรา้งเพิ่มเติมขึ้ นอีก ซ่ึงต่อมาเมื่อพวกมองโกล

ไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกชื่อป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา(Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายถึง ป้อมอัน

เล็ก(Little Fortress) ต่อมาบางส่วนก็ไดพ้งัทลายลงเพราะวา่เกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กรื้ อท าลายไป 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม โรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู ทุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานท่ีสาหรบัแช่น ้าพุรอ้นท่ี

มีแร่ถามะถนั ตามตานานเล่าขานวา่ในสมยพัระเจา้วคัตงัท่ี 1 กอรก์ซัล่ีนกเหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลง

ไปในบริเวณดังกล่าว จึงท าใหค้น้พบบ่อน ้าพุรอ้นแห่งน้ีขึ้ น ลักษณะคลา้ยโรงอาบน ้า เหมือนกบัการ

ออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกบัการอาบน ้าแบบตุรกี น าท่านถ่ายรูป วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) 

ซ่ึงเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออรโ์ธดอกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในเมืองน้ี ชื่อของโบสถ์ไดน้ ามาจากดินแดน

อนัศกัด์ิสิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็ม สถานท่ีแห่งน้ีก็ไดม้ี่ช่ือเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi Sioni) 

ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 -7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึ้ นใหม่

หลายครั้งดว้ยกัน จนกระทัง่เป็นโบสถ์ท่ีไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบันน้ีและไดม้ีการเปล่ียนแปลงบา้งในราว

ศตวรรษท่ี 17 ถึงศตวรรษท่ี 19 น าท่านถ่ายรูปกบั สะพานสนัติภาพ (The Bridge of Peace) เป็น

สะพานท่ีมีความยาวถึง 150 เมตร และเป็นสะพานท่ีขา้มแม่น ้าคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตวัเมืองเก่าและ

ตวัเมืองใหม่ทบิลิซี โครงสรา้งหลกัของสะพานแห่งน้ีท ามาจากเหล็กและกระจกใส มีการเปิดใชง้านครั้ง

แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 และจดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ท่ีมีความสวยงามชิ้ นหน่ึงของประเทศ

จอรเ์จีย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวพ้ื์นเมือง 

พกัที่  น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TBILISI   

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หก เมืองซาดาโคล-วดัอารามโบราณฮกัหพ์าท-เมืองดิลิจาน 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) ท่ีอยูท่างดา้นใต ้ซ่ึงเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยู่ติด

กับอาร์เมเนีย และยังตั้งอยู่ใกลก้ับอาเซอร์ไบจานอีกดว้ย จึงท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมี 3 บรรยากาศ คือ 

ความเป็นจอรเ์จีย เป็นอารเ์มเนียและเป็นทั้งอาเซอรไ์บจาน ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์และ

ธรรมชาติอนัสวยของเทือกเขาคอเคซสัน้อยท่ีอยูร่ะหวา่งอารเ์มเนียและอาเซอรไ์บจาน 

น าท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคล และขา้มพรมแดนโดยมีเมืองบากราทาเชน (Bagratashen) ท่ีเป็น

เมืองชายแดนของอาร์เมเนียท่ีอยู่ติดกบัจอร์เจีย เดินทางสู่ เมืองฮักหพ์าท (Haghpat) เป็นเมืองใน

หมู่บา้นของจงัหวดัลอรี่ ท่ีอยู่ทางดา้นเหนือของอารเ์มเนีย เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเพราะเป็นท่ีตั้ง

ของวดัอารามโบราณ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมความสวยงามของ วัดอารามโบราณฮักหพ์าท(Haghpat Monastery) ซ่ึงถือไดว้่าเป็น

ผลงานชิ้ นเอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการก่อสรา้งในยุคกลาง อารามแห่งน้ี

ไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยนักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอยู่ในระการขึ้ นครองราชย์

ของกษัตริย์อะบาส ท่ี 1 (King Abas I) และนอกจากน้ันก็ยังมีแห่งหน่ึงท่ีถูกสรา้งขึ้ นใกล้ๆ  กัน คือ 

อารามซานาฮิน (Sanahin Monastery) และสถานท่ีทั้งสองแห่งน้ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกของ

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

สรา้งขยายใหใ้หญ่โตขึ้ นและมีการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ตัวโบสถ์ใหญ่ในส่วนน้ี คือ 

วิหารของนักบุญนิชานถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.967-991 ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมในยุคของศตวรรษท่ี 10 

ของแบบอารเ์มเนียน น าท่านเดินทางสู่ เมืองดีลิจาน (DILIJAN) ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครอง

ของจังหวัดทาวุสท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือของทะเลสาบฯ เป็นเมืองหน่ึงท่ีมีความส าคัญทางดา้นการ

ท่องเท่ียวซ่ึงจะมีรีสอรท์ท่ีพกัหลายแห่ง และมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 16,000 คนเมืองน้ีตั้งอยูร่ิม

ฝั่งแม่น ้าอักสเทฟ ท่ีมีความยาวประมาณ 20 กม. เมตร ท่ีอยู่เหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 

เมตร บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติท่ีสดชื่น และหนาแน่นเต็มไปดว้ยป่าเขาท่ีเขียวชอุ่ม 

สถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช้ื่อวา่ สวิตเซอรแ์ลนดน์้อยแห่งอารเ์มเนีย “Little Switzerland of Armenia” 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  น าท่านเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN PARADISE HOTEL DILIJAN  

** โรงแรมในเมืองดีลิจาน มีจ  ากดั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ินอนเมืองใกลเ้คียง หากโรงแรมท่ีพกัในเมืองดิลีจานเต็ม** 
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วนัที่เจด็ เมืองเซวาน-อารามเซวาน-กรุงเยเรวาน-วิหารคอรวิ์ราพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเซวาน (SEVAN) ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan) ซ่ึง

เป็นทะเลสาบน ้าจืดและทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนียและเทือกเขาคอเคซสัน้อย ทะเลสาบน้ีเป็นหน่ึง

ในทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย เช่น แม่น ้าฮ

ราซดาน และแม่น ้ามาซริค 

น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน ท่ีเต็มไปดว้ยสถานท่ีพักผ่อนรีสอร์ทของ

นักท่องเท่ียว ตวัเมืองน้ีตั้งอยูสู่งกวา่กระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,900 เมตร เมืองน้ีถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.

1842 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพกัอาศยัของชาวรสัเซียท่ีมีชื่อว่า เยเลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถึงปีค.ศ.1935 

จึงไดถู้กเปล่ียนช่ือเป็น เซวาน ตามชื่อของทะเลสาบ และเมืองน้ียงัถูกลอ้มรอบไปดว้ยสวนสาธารณะเซ

วาน ซ่ึงไดถู้กสรา้งต่อมาจากทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเมือง 

น าท่านไปชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีชื่อเรียกว่า เซวานาแว๊งค ์(Sevanavank) ซ่ึง

ค าว่า แวง๊ค ์เป็นภาษาอารเ์มเนีย มีความหมายว่า โบสถว์ิหาร สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่บริเวณแหลมท่ีอยู่

ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลสาบเซวานถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญิงมาเรียม ซ่ึง

เป็นธิดาของกษัตริยอ์ะชอ๊ตท่ี 1 ซึ่งอยูใ่นช่วงของการต่อสูก้บัพวกอาหรบัท่ีปกครองดินแดนแห่งน้ี 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงเยเรวาน (YEREVAN) บางครั้งก็เรียกว่า เอเรวาน (Erevan) ซ่ึงชื่อเดิมคือ 

เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรีวาน (Erivan) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอารเ์มเนีย 

ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าฮราซดาน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรมและ

อุตสาหกรรมของประเทศ กรุงเยเรวานเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยบัณฑิตยสถานอารเ์มเนีย รวมทั้ง

พิพิธภัณฑป์ระวติัศาสตร ์โรงอุปรากร หอ้งแสดงดนตรี สถาบันเทคโนโลยี หอ้งสมุดสาธารณะขนาด

ใหญ่ สวนพฤกษศาสตร ์และสวนสตัวอ์ีกหลายแห่ง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองคอรวิ์ราพ (Khor Virap)ตั้งอยูใ่นจงัหวดัอะรารตั คอร ์วิราพ เป็นเมือง

ท่ีมีความส าคญัและมีชื่อเสียงของชาวอารเ์มเนีย ผูท่ี้อาศัยอยู่ตามส่วนต่างๆ ทัว่โลกท่ีจะตอ้งเดินทาง

มาท าพิธีจาริกแสวงบุญที่แห่งน้ี เพราะตามหลกัฐานทางประวติัศาสตรไ์ดม้ีการบนัทึกเหตุการณใ์นยุค

โบราณว่า กษัตริยทิ์ริเดท ของพากนัอารเ์มเนียนไดจ้บันักบุญเกกอรี่ ขงัคุกไวใ้นถ ้า ผูซ่ึ้งไดท้ าการเผย

แผ่และใหค้วามกระจ่างในเรื่องของศาสนาฯ และยงัเป็นพระสงัฆราชองคแ์รกของชาวอารเ์มเนีย และ

ต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรู ้จักกันก็ คือ คอร์ วิร าพ น าท่านชม วิหารคอร์วิราพ (Khor Virap 

Monastery) เป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงท่ีถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณส์ถานส าหรบัพิธีจาริกแสวงบุญใหก้บัผู ้

มีชื่อเสียง คือ ท่านกรีกอร ์ลูซาวอริช (Grigor Lusavorich) ผูซ่ึ้งกลายมาเป็นนักบุญเกกอรี่ท่ี เป็นผูเ้ผย

แผ่ทางดา้นศาสนาฯ และต่อมาไดถู้กจองจ าอยู่ในคุกน้ีถึง 13 ปีโดยค าสัง่ของกษัตริยทิ์ริเดท ท่ี 3 แห่ง

อารเ์มเนีย ภายหลงัท่านไดร้บัการยอมรบันับถือและแต่งตั้งใหเ้ป็นพระสงัฆราชองคแ์รก และไดท้ าการ

เปล่ียนแปลงสัง่สอนดา้นการศาสนาภายในประเทศ และในปี ค.ศ.301 อารเ์มเนียเป็นประเทศแรก

ของโลกท่ีไดป้ระกาศและยอมรับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจ าชาติจาก สถานท่ีแห่งน้ีท่านจะ

สามารถมองเห็นภาพของภูเขาอะรารทัไดอ้ย่างใกลช้ิด ซ่ึงภูเขาแห่งน่ีเป็นต านานท่ีพบว่า เป็นท่ีจอด

ของเรือโนอาหใ์นสมยัท่ีน ้าท่วมโลกเม่ือ 7,000 ปีมาแลว้ จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเยเรวาน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  น าท่านเขา้สู่ที่พกั DOUBLE TREE BY HILTON YEREVAN หรือเทียบเท่า 
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วนัที่แปด วิหารการนี์-จอรจ์การน่ี์-วิหารเกก๊ฮาร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านไปชม วิหารการนี์ (Garni Temple) ซ่ึงในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บริเวณน้ีเคยเป็น

พระราชวงัฤดูรอ้นของกษัตริยอ์าร์เมเนีย ซ่ึงในปัจจุบันยงัคงมีหลงเหลืออยู่ ซากหอ้งสรงน ้า (Royal 

Bath House) และอาคารทรงกรีกท่ีถูกสรา้งขึ้ นช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 โดย กษัตริยอ์ารเ์มเนียในสมยั

น้ัน ดา้นขา้งของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอโบสถ์คริสต์ท่ีสรา้งขึ้ นเมื่อคริสต์ศตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู่ 

ต่อมาวิหารแห่งน้ีถูกท าลายดว้ยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 ส าหรับอาคารท่ีเห็นอยู่น้ี เพิ่งมา

ประกอบใหม่ในสมยัสหภาพโซเวียต เม่ือปี ค.ศ.1974 น้ีเอง โดยใชเ้ศษซากปรกัหกัพงัของเก่าผสมกบั

ของใหม่ จึงท าใหส้มบูรณ์อย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั ถึงแมว้่าวิหารการนี์ จะถูกสรา้งแบบกรีก แต่ลวดลาย

บนตวัอาคารก็สรา้งดว้ยศิลปะแบบอารเ์มเนีย ท่ีไม่สามารถหาไดใ้นวิหารกรีกทัว่ไป 

น าท่านไปชมความสวยงามของ จอรจ์การน่ี์ (Garni Gorge) ซ่ึงเป็นช่องเขาและมีล าธารน ้าไหลท่ีอยู่ใน

หมู่บา้นการน่ี์รวมถึงแม่น ้าอาซดัท่ีไหลผ่าน และตามทางเดินของช่องเขาและเป็นเนินหินท่ียื่นออกมา

จากหน้าผาจะมีแท่งหินท่ีเกิดจากธรรมชาติเป็นจ านวนมาก จากธรรมชาติท่ีเกิดขึ้ นจะสอดคลอ้งกบั

ลักษณะภูมิประเทศอนัสวยงาม จึงท าใหธ้รรมชาติท่ีเกิดขึ้ นของส่วนน้ีมีชื่อเสียงส าหรบันักท่องเท่ียว

มาก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านไปชม วิหารเกก๊ฮารด์ (Geghard Monastery) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความสวยงามของอารเ์มเนีย 

เพราะเป็นวิหารท่ีสรา้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาท่ีสวยงาม และยงัมีส่วนท่ีสรา้งโดยการตัดหินเขา้ไปใน

ภูเขาอีกดว้ย ตัวอาคารของวิหารเกกฮารด์น้ีถูกสรา้งขึ้ นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12-13  ใหท้่านชม

ส่วนของหอ้งโถงของตวัโบสถท่ี์มีการตดัหินสรา้งเป็นโดมแกะสลกัอยา่งสวยงาม ท่ีถูกตกแต่งดว้ยความ

ศรัทธาในศาสนาคริสต์อย่างเต็มเป่ียม วิหารท่ีสรา้งโดยการตัดหินใหก้ลายเป็นหอ้งโถง และไดข้ึ้ น

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ. 2000 จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเยเรวาน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวพ้ื์นเมือง 

พกัที่  น าท่านเขา้สู่ที่พกั DOUBLE TREE BY HILTON YEREVAN หรือเทียบเท่า 
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วนัที่เกา้ เดอะคาสเคด-จตัรุสักลาง -ตลาดพาค ชูคา–กรุงทบิลิซี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านไปชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของเยเรวาน ซ่ึงลักษณะจะ

เป็นแบบขั้นบนัไดลดหลัน่กนัลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน ้าลงมาเพื่อใหเ้ป็น

น ้าตกลงเป็นสายจากใจกลางท่ีอยูด่า้นบน ซ่ึงสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสรา้งน้ีถูกสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่ง

ชยัชนะของโซเวียตรสัเซีย ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถูกออกแบบสรา้งโดยสถาปนิก จิม โทรอสยาน เมือ

ปีค.ศ.1971-1980 เพื่อเป็นการระลึกถึงท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของโซเวียตเมื่อ 50 ปี แต่ว่าการ

ก่อสรา้งยงัไม่เรียบรอ้ย เพราะว่าไดห้มดของโซเวียตไปเสียก่อน และต่อมาในปีค.ศ.2002 ก็ไดม้ีการ

ก่อสรา้งเพิ่มเติมจนเสร็จเรียบรอ้ยเมื่อปีค.ศ.2009 และเมื่อมองจากจุดบนสุดท าใหเ้ห็นวิวทิวทศัน์อนั

สวยงามของกรุงเยเรวานและภูเขาอารารตัท่ีอยูห่่างไกลออกไปทางดา้นตะวนัตก 

น าท่านไปชม จตัุรสักลาง (Republic Square) เป็นสถานท่ีตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกนักบัศูนยก์ลางของ

เมือง ซ่ึงคนพื้ นเมืองจะเรียกท่ีน่ีว่าเป็น สิ่งก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่ ถูกสรา้งขึ้ นดว้ยหินสีชมพูของอารเ์มเนีย

ภายในเวลาหน่ึงปี ไดก้ลายเป็นเขตท่ีไดม้ีการพฒันามากท่ีสุดของเมืองเยเรวาน 

ท่านชอ้ปป้ิง ณ ตลาดบาซาร ์พาค ชูดา (Park Shuka) ตลาดชอ้ปป้ิงท่ีมีการตกแต่งอนัสวยงามแบบ

สไตลอ์ารเ์มเนียน ใหท้่านไดพ้กัผ่อนหรือชอ้ปป้ิงส่งทา้ยตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางกลบัสู ่กรุงทบิลิซี (Tibilisi) เมืองหลวงของจอรเ์จีย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที่  น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TBILISI   

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สิบ กรุงทบิลิซี – อีสตนับูล 

เชา้  น าท่านเดินทางไปยงัสนามบินเพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง (อาหารเชา้เป็นแบบ Box Set ) 

10.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตนับูล” โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 379 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 03.15 ช.ม.) 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง) 
16.50 น. “เหิรฟ้าสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK058 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 10.35 ช.ม.)   
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วนัที่สบิเอ็ด กรุงเทพฯ 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 
*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่

คงที่ /การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทาง

บริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

 

 

 

 

 

***หนังสือเดินทางประเทศไทยไม่ตอ้งท าวีซ่าเขา้ประเทศจอรเ์จีย*** 
เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่าอารเ์มเนีย E Visa : 
1.สแกนสีหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่อ
อายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า ตอ้งสแกนโดยไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มูลขาดหายไป และ

ชดัเจน (เพื่อท าวซี่าออนไลน์) 
2.สแกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลังรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้ม

สวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 

35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 
3.ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการขอวีซา่ (บริษัทจะส่งใหท้า่น ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 
ค่าทวัรต์อ่ท่าน : ผูเ้ดนิทางตั้งแต ่10 ท่าน ข้ึนไป 

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านพกั หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ  

                                      96,900.- 
                                             15,000.-       

การจองทวัร ์  

➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 50,000.- บาท/ท่าน (เพื่อเป็น
การยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อีสตนับูล-ทบิลิซี-อีสตนับูล-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิส แอร์

ไลน์ (TK) 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 8 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอารเ์มเนีย 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูภาษาองักฤษ  
✓ กรณีท่ีกรุ๊ป10 ท่านขึ้ นไป มีหวัหน้าทวัรค์นไทยคอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงนิท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท  
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 45 ดอลลาร ์

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ต่อท่าน คิดเป็น 33 ดอลลาร ์ 
(ขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน) 

 ค่าตรวจ PCR TEST ส าหรบัเดินทางเขา้ประเทศจอรเ์จีย อารเ์มเนีย (ถา้มี) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-39 วนั ▪ เก็บค่าใชจ้า่ย 50% 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั ▪ เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 


