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จอร์เจีย - อาร์เมเนีย 8 วนั 5 คืน 

 
โปรแกรมดี เข้าประเทศจอร์เจีย ออกประเทศอาร์เมเนีย ไม่เสียเวลาน่ังรถย้อนไปมา 

นั่งรถจีบ๊ขึน้เขาชมววิที่สวยที่สุดของประเทศจอร์เจีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการ 
นอนสบตากบัเทีอกเขาคสัเบกี ้พกัโรงแรม THE ROOM ชมววิธรรมชาติเต็มอิม่ 

ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน “BOAT IN LAKE SEVAN” แห่งอาร์เมเนยี 
ทานข้าวพร้อมชมโชว์ จอร์เจีย และ อาร์เมเนีย  

 
วันแรก/                                           กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ– โดฮา – ทบิลซีี 
22.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ 

ณ เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตา้ ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 8 แถว Q กรุณาสังเกตุ GLAM GEORGIA & ARMENIA 

 
 

http://www.egythai.co.th/
mailto:info_thailand@egythai.com


        EEGGYYTTHHAAII  TTOOUURRSS  &&  TTRRAAVVEELL  CCOO..,,  LLTTDD  
   125/12 Soi Ruamrudee 4, Ploenchit Rd.,Lumpini , Patumwan , Bangkok 10330 

          TEL.: 662 650 7667, 622 650 7953-4 FAX. 02-651-4822 
                                     License No.11/3536 / Website: www.egythai.co.th, E-mail: info_thailand@egythai.com 
 

 

2 

 

 
วนัท่ีสอง/                                                           ทบิลซีี – เมืองกูดาอูรี  – คาซเบกี ้ 
01.45 น.       ออกเดินทางโดยสายการบินการ์ตา้ สู่ประเทศกาตา้ร์ เท่ียวบินท่ี QR837 01.45-05.25 (บินประมาณ 7 ชม.) 
05.25 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ตา้ เพือ่แวะเปลี่ยนเคร่ืองสู่ประเทศจอร์เจีย 
07.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์การ์ตา้ สู่ประเทศจอร์เจีย เท่ียวบิน QR355 07.15-11.30 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี (TBILISI) ผ่านตรงคนเขา้เมืองรับกระเป๋าแลว้เดินทางสู่เมืองหลวงของประเทศ

จอร์เจียตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าคูรา (Kura) ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน 
บ่าย จากนั้นเดินทางต่อไปยงั เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรับสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยู่บริเวณ

เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่ีมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร ระหว่างทางให้ท่านแวะถ่ายอนุสรณ์
สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 
200 ปีสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต (Soviet 
Union) และจอร์เจีย (Georgia) 
 น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองคาซเบก้ี (KAZBEGI) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นช่ือ สเต
พานทส์มินดา้ (Stepantsminda) หลงัจากนกับุญในนิกายออร์โธด๊อกช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสร้าง
สถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้ งอยู่ตามริม ฝ่ังแม่น ้ าเทอร์ก้ีท่ีมีความยาว
ประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่นความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
ไดเ้วลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัในเมืองคสัเบก้ี ใหท้่านไดอิ้สระชมวิว นอนสบตากบัเทือกเขาคอเคซสัเตม็อ่ิม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
                      น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ณ เมือง คสัเบก้ี, ประเทศจอร์เจีย The Room Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม/                                               คาซเบกี ้-  โบสถ์เกอร์เกตี ้– ป้อมนาริคาล่า - ป้อมอนานูรี – ทบิลซีี 
เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม - เช็คเอา้ท ์

น าท่านเปล่ียนรถบสัเป็นรถเล็กเพื่อน าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอร์เกต้ี (Gergeti Trinity Church) ซ่ึง
ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกนัว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ี
นิยมกนัของโบสถ์ศกัด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ังขวาของแม่น ้ าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบก้ี (การ
เดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู่ และการ
เดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง)  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองทบิลิซี (ใชเ้วลาเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ระหวา่งทางให้ท่านชมป้อมอนานูรี 

(Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสร้างอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่ริมแม่น ้ าอรักวี ท่ีตั้งอยู่ห่างจากท
บิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัท่ีถูกสร้าง
ไดอ้ย่างงดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าให้เห็นภาพทิวทศัน์อนัสวยงามของเบ้ืองล่างและ 
อ่างเก็บน ้ าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) เป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรับน าน ้ าท่ีเก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อม
กบัผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย  น าท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านไดช้มป้อม
ปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสร้างในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อนัหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มี
ความสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศอู์มยัยาดไดมี้การก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก 
และต่อมาในสมยัของกษตัริยเ์ดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดมี้การสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลได้
เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกช่ือป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little 
Fortress) และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะวา่เกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กร้ือท าลายไป ชมบริเวณ โรงอาบ
น ้าแร่ ก ามะถนั (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียนเรียกว่า Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ) เป็น สถานท่ีส าหรับ
แช่น ้ าพุร้อนท่ีมีแร่ก ามะถนั ตามต านานเล่าขานวา่ในสมยัพระเจา้วคัตงัที กอร์กซัลี นกเหยยีวของพระองคไ์ดต้ก
ลงไปในบริเวณดงักล่าว จึงท าให้คน้พบบ่อนา้พุร้อนแห่งน้ีขึ้น ลกัษณะของโรง อาบน ้ าคลา้ย ๆ กบัการออนเซน
ของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบน ้าแบบตรุกี  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว ์Georgia National folk show                     
 น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ณ เมือง ทบิลิซี, ประเทศจอร์เจีย Tribeca Hotel หรือเทียบเท่า 

http://www.egythai.co.th/
mailto:info_thailand@egythai.com


        EEGGYYTTHHAAII  TTOOUURRSS  &&  TTRRAAVVEELL  CCOO..,,  LLTTDD  
   125/12 Soi Ruamrudee 4, Ploenchit Rd.,Lumpini , Patumwan , Bangkok 10330 

          TEL.: 662 650 7667, 622 650 7953-4 FAX. 02-651-4822 
                                     License No.11/3536 / Website: www.egythai.co.th, E-mail: info_thailand@egythai.com 
 

 

4 

 

วนัท่ีสาม/                                             ทบิลซีี – เมืองอพัลีสต์ซีคห์ – เมืองกอรี – เมืองมิทสเคต้า - ทบิลซีี 
เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั เมืองอพัลีสตซี์คห์ (UPLISTSIKHE) ถ ้าท่ีถูกท าขึ้นเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษยใ์นยุคการ
เร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อนคริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็นเส้นทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือแถบ
หมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก ท าให้เป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และ
อพัลิสตซิ์คห์ ก็เป็นเมืองหน่ึงท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ ไดถู้กสร้างขึ้นในราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ได้
ถูกขยายออกไปจนกวา้งขวาง  ให้ท่านไดช้มหมู่บา้นท่ีถูกสร้างจากถ ้า ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้าง
ตดัหินและเจาลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยู่อาศยั นอกจากนั้นยงัถูกสร้างให้ต่อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงคแ์ละทางแคบๆ 
และบางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วนต่างๆ น า  
น าท่านเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ เป็นบา้นเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีต
ผูป้กครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950 น าท่านชม พิพิธภณัฑ์สตาลิน ท่ีได้รวบรวมเร่ืองราวและ
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ของท่านสตาบิน ตั้งแต่สถานท่ีเกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านไปชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์โธ ด๊อกท่ีถูกสร้างขึ้น
ในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น ้ าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่นา้มิควารี และแม่น ้ าอ
รักวีและถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย 
(Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 5  ท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมิทสเคตา้ (MTSKHETA) เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และใน
ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิต้ี มีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 20,000 คน 
เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ.1994 น าท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถอี์กแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่นบริเวณ
ของมตสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นศตวรรษท่ี 11 โดยมีสถาปัตยกรรมของจอร์เจียน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
                      น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ณ เมือง ทบิลิซี, ประเทศจอร์เจีย Tribeca Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีส่ี                                          เมืองทิบิลซีี  – เมืองดีลจีาน  – เมืองเซวาน – เมืองเยราวาน 
เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม – เช็คเอา้ท ์

  ท่านชมมหาวิหารซาเมบ่า ท่ีเรียกกันว่า HOLY SAMEBA เป็นโบสถ์หลักของคริสตจกัรออร์โธดอกจอร์เจีย
ตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 จากนั้นน าท่านเดินเล่นในเมืองเก่าเมืองหลวง
ของประเทศจอร์เจีย เมืองทบิลิซีท่ีมีเสน่ห์ในการผสมผสานความเป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ดว้ยกนัอย่างลงตัว 
ชมหอนาฬิกาเก่าแต่ไม่เก่า ท่ีจะเคาะระคงัทุกๆ 1 ชัว่โมง  ชมสะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) 
สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2010  

 ท่านออกเดินทางไปยงั เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) ระยะทางประมาณ 100 กม. ซ่ึงเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยูติ่ด
กบัอาร์เมเนีย ออกเดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เมืองชายแดนของ
อาร์เมเนียซ่ึงอยูติ่ดกบัจอร์เจีย (ทุกท่านจะตอ้งลงรถ เพื่อมาผา่นด่านตรวจเอกสารขาออกจากจอร์เจีย จากนั้นตอ้ง
ผา่นด่านการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองของอาร์เมเนีย) น าท่านเดินทางไปยงั เมืองดีลีจาน  (DILIJAN) ท่ีอยูเ่หนือ
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติท่ีสดช่ืนและหนาแน่นเตม็ไปดว้ยป่าเขา
ท่ีเขียวชอุ่ม น าท่านแวะชมบา้นโบราณของอาร์เมเนียท่ียงัคงอนุรักษไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเซวาน (SEVAN) ซ่ึงตั้งอยูริ่มทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ทะเลสาบน ้าจืดท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลก สูงกวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1900 เมตร น าท่านไปชมอารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือ
มีช่ือเรียกวา่ เซวานาแวง๊ค ์(Sevanavank) ซ่ึงค าวา่ แวง๊ค ์เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายวา่ โบสถว์ิหาร สถานท่ี
แห่งน้ีตั้งอยูบ่ริเวณแหลมท่ีอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวานถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.874 โดย 
เจา้หญิงมาเรียม ซ่ึงเป็นธิดาของกษตัริยอ์ะช๊อตท่ี 1 ซ่ึงอยูใ่นช่วงของการต่อสู้กบัพวกอาหรับท่ีปกครองดินแดน
แห่งน้ี น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีความใหญ่และสวยงาม มีแม่น ้าท่ีเกิดจากภูเขาได้
ไหลลงมาทั้งหมดมี 28 สาย (ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ เอ้ืออ านวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วนัดงักล่าว) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงเยเรวาน (YEREVAN) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอาร์เมเนีย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
                      น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ณ เมือง เยราวาน, ประเทศอาร์เมเนีย ANI PLAZA หริอเทียบเท่า 
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วันท่ีหก                                         กรุงเยเรวาน-อารามกอร์วิราฟ -วิหารชวาร์ทน๊อทส์-กรุงเยเรวาน 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านสู่อารามกอร์วิราฟ Khor Virap ความหมาย คือ คุกใตดิ้นลึก เป็นอารามอาร์เมเนียท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัชายแดน
ปิดกับตุรกีประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นอารามท่ีเซนต์เกรกอร่ีได้ถูกขังท่ีน่ีเป็นเวลาประมาณ 14 ปีโดย King 
Tiridates III แห่งอาร์เมเนีย จากนั้นไดเ้ป็นนกับุญเกรกอร่ีกลายเป็นท่ีปรึกษาทางศาสนาของกษตัริยแ์ละพวกเขา
ท าการล้างบาปในประเทศ ในปี 301 โบสถ์แห่งแรกสร้างขึ้ นในปี 642  โดย Nerses III the Builder เพื่อเป็น
สัญลกัษณ์แห่งความเคารพต่อนกับุญเกรกอร่ี ในปี 1662 ไดส้ร้างวิหารขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ "เซนต ์Astvatsatsin" 
(พระมารดาของพระเจา้) และสร้างโรงอาหารจนถึงปัจจุบนัยงัคงเปิดให้บริการอย่างสม ่าเสมอ โบสถแ์ห่งน้ีเป็น
หน่ึงในสถานท่ีแสวงบุญมากท่ีสุดในอาร์เมเนีย จากนั้นน าท่านไปชม วิหารซวาร์ทน๊อทส์ (Zvartnots Cathedral) 
ซ่ึงในอดีตนับได้ว่าเป็นวิหารท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุด เป็นวิหารท่ีถูกสร้างขึ้นในราวปีค.ศ.641-653 ท่ีอยู่
ในช่วงของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ท่ีมีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณแห่งน้ี และต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกราน
ของพวกอาหรับมุสลิม ซ่ึงทุกวนัน้ีสถานท่ีโบราณแห่งน้ีกลายเป็นส่ิงก่อสร้างปรักหกัพงัไปแลว้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทาง เขา้ชมโรงงานท่ีผลิตเหลา้และไวน์ยี่ห้อ อะรารัต (Yerevan Brandy Factory as Aravat) ซ่ึงเป็น

โรงงานชั้นน าและมีช่ือเสียงท่ีเป็นแหล่งผลิตเหลา้ไวน์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 ท่ีได้ใช้องุ่นพนัธุ์ดีและช่ือเสียงของ
อาร์เมเนีย น าท่านไปชมตลาดแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือเสียง คือ ตลาดพาค ชูคา หรือเรียกว่า ตลาดกลาง (Pak Shuka 
Market หรือGumi Shuka) อิสระซ้ือผลไมส้ด, ผลไมแ้หง้, ถัว่ต่างๆ และอ่ืนๆ 

 ท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง ซ่ึงถูกสร้างขึ้นตามประวติัศาสตร์ยุคแรกเร่ิมของเมืองน้ียอ้นไปถึงในช่วง
ศตวรรษท่ี 8 ก่อนคริสตกาล โดยมีการตั้งป้อมอูราร์เตียนแห่งเมืองเอเรบูนีเม่ือ 782 ปีก่อนคริสตศกัราช ผ่านชม
บริเวณรอบๆ ตวัเมืองหลวง เช่น จตัุรัสสาธารณะ (Republic Square) มหาวิทยาลยัของรัฐ (State University) ชม
วิวทิวทศัน์ของเมือง (City Panorama)  

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ณ เมือง เยเรวาน, ประเทศอาร์เมเนีย ANI PLAZA หริอเทียบเท่าฃ 
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วันท่ีเจ็ด                                       กรุงเยเรวาน – หุบเขาเอวาน – การ์นี - เก๊กฮาร์ด 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 
 น าท่านไปชม วิหารเก๊กฮาร์ด (Geghard Monastery) วิหารท่ีสร้างอยู่ท่ามกลางเขาหิน และยงัมีส่วนท่ีสร้างโดย

การตดัหินเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ย ตวัอาคารของวิหารเกกฮาร์ดน้ีถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 12-13 ให้
ท่านชมส่วนของห้องโถงของตวัโบสถท่ี์มีการตดัหินสร้างเป็นโดมแกะสลกัอย่างสวยงาม  วิหารท่ีสร้างโดยการ
ตดัหินให้กลายเป็นห้องโถง และได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.2000 น าท่านไปชม วิหารการ์นี 
(Garni Temple) ในอดีตเม่ือประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของกษตัริยอ์าร์เมเนีย 
ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมีหลงเหลืออยู ่ซากหอ้งสรงน ้า (Royal Bath House) และอาคารรูปทรงกรีกท่ีถูกสร้างขึ้นช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 1 โดย กษตัริยอ์าร์เมเนียในสมยันั้น ดา้นขา้งของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอโบสถค์ริสตท่ี์สร้าง
ขึ้นเม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู่ ต่อมาวิหารแห่งน้ีถูกท าลายดว้ยแผ่นดินไหวเม่ือปี ค.ศ.1679 ส าหรับ
อาคารท่ีเห็นอยู่น้ี เพิ่งมาประกอบใหม่ในสมยัสหภาพโซเวียต เม่ือปี ค.ศ.1974 น้ีเอง น าท่านนั่งรถจีบ สู่หุบเขา
ชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ท่ีมีความสวยงามของ Symphony of Stone แท่งหินบะซอลต์
หนา้ผาท่ีสูงชนั มีแม่น ้าอาซดัไหลผา่นท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีสวยงดงาม 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้นน าท่านกลบัสู่เมืองเยราวานชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดของเยเรวาน ซ่ึง

ลกัษณะจะเป็นแบบขั้นบนัไดลดหลัน่กนัลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน ้าลงมาเพื่อใหเ้ป็น
น ้ าตกลงเป็นสายจากใจกลางท่ีอยู่ดา้นบน ซ่ึงสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างน้ีถูกสร้างให้เป็นอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะ
ของโซเวียตรัสเซียในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถูกออกแบบสร้างโดยสถาปนิก จิม โทรอสยาน เมือปีค.ศ.1971-1980 
เพื่อเป็นการระลึกถึงท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของโซเวียตเม่ือ 50 ปี แต่ว่าการก่อสร้างยงัไม่เรียบร้อย เพราะวา่ได้
หมดของโซเวียตไปเสียก่อน และต่อมาในปีค.ศ.2002 ก็ไดมี้การก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จเรียบร้อยเม่ือปีค.ศ.2009 
จากนั้นน าท่านสู่จุดชมวิวท่ี Mother of Armenia เม่ือมองจากจุดบนสุดท าให้เห็นวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของกรุง
เยเรวานและภูเขาอารารัตท่ีอยูห่่างไกลออกไปทางดา้นตะวนัตก ใหท้่านไดอิ้สระช็อปป้ิงหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
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วันท่ีแปด/                                               เยราวาน - โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ 
02.45 น.  ออกเดินทางสู่เมืองโดฮาโดยสายการบินการ์ตา้ เท่ียวบินท่ี QR286 02.45-04.40 
04.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโดฮา ประเทศการ์ตา้ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ืองบินสู่ประเทศไทย 
08.50 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ตา้ เท่ียวบินท่ี QR838 08.50-19.20 
19.20 น.        ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

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

 

 

 

วันเดินทาง ปี 2563 (คณะ 20 ท่าน)  ระดับที่พกั พกัคู่ พกัเดี่ยวเพิม่ 

15 - 22 ก.พ 4 ดาว 59,900 9,000 
22 - 29 มี.ค  4 ดาว 59,900 9,000 
11-18 เม.ย  4 ดาว 63,900 9,000 

 
โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั กรุงเทพฯ-โดฮา-ทบิลิซี-เยราวาน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ตา้ (QR) 
▪ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
▪ ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบั4มาตรฐานทอ้งอ่ิน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
▪ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาร์เมเนีย 
▪ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์คนไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะวงเงินท่านละ1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

(ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายตุั้งแต่75ปีขึ้นไป) 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา 
ประเทศจอร์เจียคนไทยไม่ต้องวซ่ีา 

ประเทศอาร์มาเนีย วซ่ีาออนไลน์ ราคาทัวร์รวมค่าวซ่ีาแล้ว 
1.  ไฟลส์แกนหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง  
2.   ไฟลส์แกนรูปถ่ายสี 2 น้ิว พื้นหลงัสีขาว 
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวนั (รวม 6 วนั คิดเป็น 30 ดอลลาร์) 
▪ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวนั (รวม 7 วนั คิดเป็น 24 ดอลลาร์ หรือ 700 บาท)  
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 

▪ ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
▪ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
▪ ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) 
▪ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
▪ ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 
 
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 
1. ยนืยนัการจองพร้อมมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท เพื่อจองและออกตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งระหวา่งประเทศและ

ภายในประเทศพร้อมส่งมอบเอกสารส าเนาหนงัสือเดินทางรายช่ือผูเ้ดินทาง 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการออกเดินทาง 45 วนั ก่อนเดินทาง  

***หลงัจากจองและออกตัว๋แลว้หากยกเลิกตอ้งด าเนินการคืนเงินตามเง่ือนไขของสายการบิน / หกัเงินคืนตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง*** 
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หมายเหตุ  
▪ ในกรณีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ราคาทวัร์จะปรับขึ้นตามจ านวนผุเ้ดินทางจริง 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
▪ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
▪ บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
▪ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตกุารณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 
บริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ การไม่รับประทานอาหารบางม้ือตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะช าระค่าทวัร์เป็นลกัษณะเหมาจ่าย 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง                         

( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
การเดินทางเป็นครอบครัว  
▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
         4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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