
 

 

 

 

 

 

 

 
 

GEORGIA ARMENIA 8 DAYS 5 NIGHTS GTTGEOARM19001 

  

รหสัโปรแกรม : 16258  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

จอรเ์จีย-อารเ์มเนีย 8 วนั 5 คืน 
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซสัอนัยิ่งใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ตามแนวเทือกเขาคอเคซสั ชมพิพิธภณัฑข์องสตาลิน  อดีตผูน้  าท่ีมีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต เมืองกอรี  

ชมหมู่บา้นถ า้เมืองอัพลีสตซี์คห ์ ชมอารามโบราณฮักหพ์าทและอารามซานาฮิน  ผลงานชิ้นเอกของทางดา้นศาสนา

และทางดา้นสถาปัตยกรรมในยคุกลาง ชมอารามเซวาน ชมวิหารเอคมิอดัซิน ชมวิหารซวารท์นอ๊ทส ์ชมเดอะคาสเคด

สิ่งกอ่สรา้งที่ใหญ่ท่ีสดุของเยเรวาน ชมโรงงานท่ีผลิตเหลา้และไวนย่ี์หอ้อะรารัต ชมวิหารกานี่ ชมวิหารเกก๊ฮารด์ ชม

วิหารจาวารี ชมวิหารสเวตสิโคเวลี ชมโบสถเ์กอรเ์กตี ้ ท่ีตัง้อยู่บนเทือกเขาคอเคซัส ชมป้อมนาริคาลา่ 

♥ น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ♥ น่ังรถขับเคล่ือนส่ีล้อชมวิวคอเคซัสขึน้โบสถเ์กอรเ์กตี ้

ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน “CRUISE IN LAKE SEVAN” 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

ธนัวำคม  01 – 08 ธนัวำคม 2562 59,900.- 

ตำรำงเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ เวลำในกำรเดินทำง 

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

วนัแรก กรุงเทพฯ-อีสตนับูล  

18.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 

แถว U เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ (TK) ประตูทางเขา้ท่ี 9 โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

21.45 น. “เหิรฟ้าสูก่รุงอีสตนับลู” โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 
065 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที่สอง อีสตนับูล-ทบิลิซี-กอร-ีอพัลีสตซี์คห-์กรุงทบิลิซี  

04.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับลู ประเทศตุรกี เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 

06.15 น. “เหิรฟ้าสูเ่มืองทบิลิซี" โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK378 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 02.26 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

09.35 น.สี ่ เดินทางถึงสนามบินกรุงทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศจอรเ์จีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้ำคูรำ (Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ำมตควำรี 

(Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน ทบิลิซิ มีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม. และมี

ประชากร 1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดย วำคตัง จอรก์ำซำลี 

(Vakhtang Gorgasali) กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ี

ขึ้ นในคริสตศตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคม

และวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตรเ์มืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึง

ของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบันยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการ

ขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ีตั้งท่ีเป็น

จุดตดัระหว่างทวีปเอเชียกบัทวียุโรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย หลงัจากผ่าน

พิธีการศุลกากรแลว้น าท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ.โรงแรม ลิซี 

 

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตก ระยะทาง

ห่างประมาณ 70 กม. กอรี เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของ

จงัหวดัชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ใหท่้านไดช้มความสวยงาม

ของเมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคัญทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้ง

ของกองก าลังท่ีอยู่บนถนนสายส าคัญท่ีเช่ือมกับทางดา้นตะวนัออกและดา้น

ตะวนัตก นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตำลิน อดีต

ผูน้ าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซำนเดอร ์นำดีรำซี ผู้

เป็นนักออกแบบช่ือดังในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต น าท่านชม 

พิพิธภณัฑข์องสตำลิน (Museum of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวม

ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ พรอ้มทั้งเร่ืองราวต่างๆของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึง

ประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต   

  
 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

บ่ำย น าท่านเดินทางไปยงั เมืองอพัลีสตซี์คห ์(UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูก

ท าขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อน

คริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือ

แถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก 

ท าใหเ้กิดการพัฒนาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เป็น

เมืองหน่ึงท่ี เป็นศูนย์กลางการค้า ได้ถูกสร้างขึ้ นในราว 1 ,000 ปีก่อน

คริสตกาล และต่อมาก็ไดถู้กขยายออกไปจนกวา้งขวาง  

ใหท่้านไดช้มหมู่บา้นท่ีถูกสรา้งจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้ก

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลำง และส่วนเหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมี

บริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาลึกเขา้

ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต่้อไปยงัส่วนใตโ้ดยผ่านอุโมงคแ์ละ

ทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วนต่างๆ 

ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ ้า

ใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่งถึงแมจ้ะ

ใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลงัหรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย ซ่ึงบางท่ี

อาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีดา้นบน

ของสถานท่ีแห่งน้ีได้ถูกสร้างเป็นยอดโดมด้วยหินและก่ออิฐ ซ่ึงต่อมานัก

โบราณคดีไดค้น้พบส่ิงต่างๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินและอญัมณี

ต่างๆ และยงัมีเคร่ืองเซรามิคส์และการแกะสลักท่ีสวยงาม ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

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
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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เหล่าน้ีไดถู้กน าไปไวท่ี้ในพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี สมควรแก่เวลา

น าท่านเดินทางกลบัไปยงักรุงทบิลิซี   

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 
 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ำ TBILISI 

วนัที่สำม กรุงทบิลิซี-ซำดำโคล-ฮกัหพ์ำท-ดีลิจำน-เซวำน-กรุงเยเรวำน  
07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซำดำโคล (SADAKHLO) ท่ีอยู่ทางด้านใต้

ระยะทางประมาณ 100 กม. ซ่ึงเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยูติ่ดกบัอารเ์มเนีย  

ออกเดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบำกรำทำเชน (BAGRATASHEN) เมือง

ชายแดนของอารเ์มเนียซ่ึงอยู่ติดกบัจอรเ์จีย (ทุกท่านจะตอ้งลงรถ เพ่ือมาผ่าน

ด่านตรวจเอกสารขาออกจากจอร์เจีย จากน้ันต้องมาผ่านด่านการตรวจ

เอกสารคนเขา้เมืองของอารเ์มเนีย) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮักห์พำท (HAGHPAT) เป็นเมืองในหมู่บ ้านของ

จังหวัดลอร่ี ท่ีอยู่ทางดา้นเหนือของอาร์เมเนีย เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง

เพราะเป็นท่ีตั้งของวดัอารามโบราณทั้งสองแห่ง  

ใหท่้านไดช้มความสวยงามของ วัดอำรำมโบรำณฮักหพ์ำท (Haghpat 

Monastery) ซ่ึงถือว่าเป็นผลงานช้ินเอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้น

สถาปัตยกรรมในการก่อสรา้งในยุคกลาง อารามแห่งน้ีได้ถูกสรา้งขึ้ นโดย

นักบุญนิชำน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอยู่ในระการขึ้ น

ครองราชยข์อง กษตัริยอ์ะบำส ที่ 1(King Abas I) และนอกจากน้ันก็ยงัมีแห่ง

หน่ึงท่ีถูกสรา้งขึ้ นใกล้ๆ  กนั คือ อำรำมซำนำฮิน (Sanahin Monastery) และ

สถานท่ีทั้งสองแห่งน้ีและไดร้บักำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.

1996 ชมตัวโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญนิชานไดถู้กสรา้งในราวปีค.ศ.966-67 

ต่อมาก็ไดถู้กสรา้งขยายใหใ้หญ่โตขึ้ นและมีการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงาม ตวัโบสถใ์หญ่ในส่วนน้ี คือ วิหารของนักบุญนิชานถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.

967-991 ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมในยุคของศตวรรษท่ี 10 ของแบบ

อารเ์มเนียน  

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น าท่านเดินทางไปยงั เมืองดีลีจำน (DILIJAN) ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางการ

ปกครองของจงัหวดัทาวุสท่ีตั้งอยูท่างดา้นเหนือของทะเลสาบฯ เป็นเมืองหน่ึงท่ี

มีความส าคัญทางด้านการท่องเท่ียวซ่ึงจะมีรีสอร์ทท่ีพักหลายแห่ง และมี 

ประชากรประมาณ 16,000 คน เมืองน้ีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าอักสเทฟท่ีมีความ

ยาวประมาณ 20 กม. ท่ีอยู่เหนือระดับน ้ าทะเลประมาณ 1 ,500 เมตร 

บรรยากาศของเมืองจะเป็นธรรมชาติท่ีสดช่ืนและหนาแน่นเต็มไปดว้ยป่าเขาท่ี

เขียวชอุ่มสถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช่ื้อว่า “สวิตเซอรแ์ลนดน์อ้ยแห่งอำรเ์มเนีย” 

(Little Switzerland of Armenia) น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเซวำน 

(SEVAN) ซ่ึงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้า

จืดและทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนียและคอเคซสั ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นหน่ึงใน

ทะเลสาบน ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้ า

หลายสาย เช่น แม่น ้าแม่น ้าฮราซดาน และแม่น ้ามาสริค ใหท่้านไดช้มความ

สวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานท่ีเต็มไปดว้ยสถานท่ีพักผ่อนรีสอร์

ทของนักท่องเท่ียวตวัเมืองน้ีตั้งอยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 1900 เมตร 

และตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองน้ีถูกสรา้งขึ้ นใน

ปีค.ศ.1842 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นพักอาศัยของชาวรัสเซียท่ีมีช่ือว่า เยเลนอฟกำ้ 

(Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.1935 จึงไดถู้กเปล่ียนช่ือเป็น เซวำน ตามหลงัของ

ทะเลสาบเซวานท่ีเปล่ียนช่ือ เมืองน้ียงัถูกลอ้มรอบไปดว้ยสวนสาธารณะ ซ่ึงได้

 

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%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/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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ถูกสรา้งต่อมาจากทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเมือง 

น าท่านไปชม อำรำมเซวำน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือเรียกว่า เซวำนำ

แว๊งค ์(Sevanavank) ซ่ึงค าว่า แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า 

โบสถวิ์หำร สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่บริเวณแหลมท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของฝ่ังทะเบสาบเซวานถูกสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.874 โดย เจำ้หญิงมำเรียม ซ่ึงเป็น

ธิดาของกษัตริยอ์ะชอ๊ตท่ี 1 ซ่ึงอยู่ในช่วงของการต่อสูก้บัพวกอาหรบัท่ีปกครอง

ดินแดนแห่งน้ี น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีความ

ใหญ่และสวยงาม มีแมน่ ้าท่ีเกิดจากภูเขาไดไ้หลลงมาทั้งหมดมี 28 สาย  

(ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ เอ้ืออ านวย และสะดวกต่อการล่องเรือ ณ วัน

ดงักล่าว) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงเยเรวำน (YEREVAN) บางครั้งก็เรียกว่า เอเร

วำน (Erevan) ซ่ึงช่ือเดิมคือ เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรีวำน (Erivan) เป็น

เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศอารเ์มเนีย ตั้งอยู่ริมแม่น ้ำฮรำซ

ดำน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานยงัเป็นศูนย์กลางการบริหารวฒันธรรม

และอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันมีประชากร 1 ,100,000 คน กรุง

เยเรวานยงัถือเป็นหวัใจของเครือข่ายทางรถไฟและเป็นศูนยก์ลางการคา้หลกั

ของสินคา้เกษตรกรรมของประเทศ นอกจากน้ีโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองน้ี

ยงัผลิตโลหะ เคร่ืองมือจักรกล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์และเคมีภัณฑ ์ส่ิง

ทอ และผลิตภณัฑส์ าหรบัโภชนาการต่างๆ  

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
 ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ฏDYEREVAN 
วนัที่สี่ กรุงเยเรวำน-เอคมิอดัซิน-วิหำรชวำรท์นอ๊ทส-์กรุงเยเรวำน  

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเอคมิอดัซิน (ECHMIADZIN) ซ่ึงอยู่ห่างจาก

เยเรวานประมาณ 30 กม. ทางดา้นตะวนัตก ในอดีตเป็นเมืองท่ีส าคญัของชาว

อารเ์มเนียนท่ีมีความศรทัธาในเร่ืองทางดา้นการศาสนาและยงันับไดว้่าเป็น

เมืองท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ถูกสรา้งขึ้ นโดยนักบุญเกรกอร่ี ในปีค.ศ.303 เมืองน้ีมี

ความส าคัญเพราะมีสถานท่ีทั้งสองแห่งท่ีไดร้ับการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดก

โลกในปีค.ศ.2000 ใหท่้านไดช้มความสวยงามของ วิหำรเอคมิอัดซิน 

(Echmiadzin Cathedral) ซ่ึงแต่เดิมน้ันเป็นท่ีรูจ้กักนัในนามของโบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิ

แห่งพระแม่เจา้ (Holy Mother of God Church) เป็นโบสถท่ี์ถูกสรา้งขึ้ นในราว

ศตวรรษท่ี 4 และไดช่ื้อวา่เป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของโลก 

น าท่านไปชม วิหำรซวำรท์นอ๊ทส ์(Zvartnots Cathedral) ซ่ึงในอดีตนับไดว้่า

เป็นวิหารท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุด เป็นวิหารท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวปีค.ศ.

641-653 ท่ีอยู่ในช่วงของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ท่ีมีอิทธิพลเหนือดินแดนใน

บริเวณแห่งน้ี และต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรบัมุสลิม ซ่ึงทุก

วนัน้ีสถานท่ีโบราณแห่งน้ีกลายเป็นส่ิงก่อสรา้งปรกัหกัพงัไปแลว้  

 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 
บ่ำย น าท่านชมความสวยงามของเมืองหลวง ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นตามประวติัศาสตรยุ์ค

แรกเร่ิมของเมืองน้ียอ้นไปถึงในช่วงศตวรรษท่ี 8 ก่อนคริสตกาล โดยมีการตั้ง

ป้อมอรูารเ์ตียนแห่งเมืองเอเรบนีูเมื่อ 782 ปีก่อนคริสตศกัราช เยเรวานตั้งอยู่

ท่ีหุบเขาอารารัต ท่ีสามารถมองเห็นภูเขาอารารัตท่ีมีความสูงถึงประมาณ 

5000 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ในประเทศตุรกีจากเมืองหลวงแห่งน้ี ผ่านชม

บริเวณรอบๆ ตัวเมืองหลวง เช่น จัตุรัสสาธารณะ (Republic Square) 

มหาวิทยาลัยของรัฐ (State University) ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง (City 

Panorama) จากน้ันน าท่านไปชม จตัุรสักลำงเมือง (Republic Square) เป็น
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สถานท่ีตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกนักบัศูนยก์ลางของเมือง ซ่ึงคนพ้ืนเมืองจะเรียก

ท่ีน่ีว่าเป็น สิ่งก่อสรำ้งที่ยิ่งใหญ่ ถูกสรา้งขึ้ นดว้ยหินสีชมพูของอาร์เมเนีย

ภายในเวลาหน่ึงปี ได้กลายเป็นเขตท่ีได้มีการพัฒนามากท่ีสุดของเมือง

เยเรวาน ซ่ึงเมื่อมีการเปรียบเทียบกบัเขตอ่ืนๆ และยงัไดก้ลายเป็นศูนยก์ลาง

การบริหารงานของชาติอีกดว้ย รวมถึงสถานท่ีพกัของประธานาธิบดี ศูนยร์วม

การบริหารของกระทรวงต่างๆ แห่งชาติ ธนาคารของชาติ  และยังเป็น

ศูนยก์ลางการป้องกนัภัยอีกดว้ย ดังน้ันสถาปัตยกรรมของเคนตรอ้น จะเป็น

รูปแบบต่างๆกนัไปซ่ึงไดถู้กจดัสรรตามล าดบัจากเบลเล อีโพคิว จนถึงรูปแบบ

ของโซเวียต ซ่ึงส่วนมากแลว้จะอยูใ่นศูนยก์ลางท่ีมีช่ือว่า ศิลปะประจ ำชำต ิ 

น าท่านไปชม เดอะคำสเคด (The Cascade) เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

เยเรวาน ซ่ึงลกัษณะจะเป็นแบบขั้นบันไดลดหลัน่กนัลงมามีความสูงประมาณ 

500 เมตร และมีการปล่อยน ้าลงมาเพ่ือใหเ้ป็นน ้าตกลงเป็นสายจากใจกลางท่ี

อยูด่า้นบน ซ่ึงสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสรา้งน้ีถูกสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะ

ของโซเวียตรสัเซีย ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถูกออกแบบสรา้งโดยสถาปนิก จิม 

โทรอสยาน เมือปีค.ศ.1971-1980 เพ่ือเป็นการระลึกถึงท่ีอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของโซเวียตเมื่อ 50 ปี แต่ว่าการก่อสรา้งยงัไม่เรียบรอ้ย เพราะว่าได้

หมดของโซเวียตไปเสียก่อน และต่อมาในปีค.ศ.2002 ก็ไดม้ีการก่อสรา้ง

เพ่ิมเติมจนเสร็จเรียบรอ้ยเมื่อปีค.ศ.2009 และเมื่อมองจากจุดบนสุดท าให้

เห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของกรุงเยเรวานและภูเขาอารารัตท่ีอยู่ห่างไกล

ออกไปทางดา้นตะวนัตก  

น าท่านไปชมตลาดแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงและความประทบัใจ คือ ตลำดพำค ชู

คำ หรือเรียกว่า ตลำดกลำง (Pak Shuka Market หรือGumi Shuka) ตลาด

แห่งน้ีถูกสรา้งตกแต่งใหม้ีความสวยงามในรูปแบบศิลปะของอารเ์มเนียน ซ่ึง

ทางเขา้สู่ตลาดแห่งน้ีมีทางเขา้ท่ีถูกตกแต่งดว้ยความวิจิตพิสดารของเหล็กท่ีท า

เป็นศิลปะรูปคร่ึงวงกลมดว้ยโครงร่างท่ีเขา้กนัจนท าใหเ้ป็นเสมือนงานช้ินเอก

ของสถานท่ีน้ี จะท าใหท่้านไดม้ีความรูสึ้กวา่เหมือนอยูใ่นโลกอีกใบหน่ึง 

น าท่านเดินทางเขา้ชม โรงงำนที่ผลิตเหลำ้และไวนย์ี่หอ้ อะรำรตั (Yerevan 

Brandy Factory as Aravat) ซ่ึงเป็นโรงงานชั้นน าและมีช่ือเสียงท่ีเป็นแหล่ง

ผลิตเหลา้ไวน์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 ท่ีไดใ้ชอ้งุ่นพันธุ์ดีท่ีสุดและน ้าแร่อันมี

ช่ือเสียงของอารเ์มเนีย 

19.00 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร พรอ้มชมกำรแสดงของชำวพ้ืนเมือง อำหำรพ้ืนเมือง 
 ANI PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ YEREVAN 

วนัที่หำ้ กรุงเยเรวำน-เอวำนแคนยอน-กำรน่ี-เกก๊ฮำรด์-เซวำน-กรุงทบิลิซี  

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. น าท่านไปเท่ียวชมความสวยงามของ หุบเขำเอวำน (Avan Canyon) ท่ีมีความ

สวยงามของ หนา้ผาท่ีสูงชนั มีแม่น ้าอาซดัไหลผ่านท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีสวย

งดงาม น าท่านไปชม วิหำรกำรนี์ (Garni Temple) ซ่ึงในอดีตเมื่อประมาณ 

1,700 ปีมาแลว้ บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นของกษัตริยอ์ารเ์มเนีย ซ่ึง

ในปัจจุบนัยงัคงมีหลงเหลืออยู่ ซำกหอ้งสรงน ้ำ (Royal Bath House) และ

อาคารรูปทรงกรีกท่ีถูกสรา้งขึ้ นช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 โดย กษัตริยอ์ารเ์มเนีย

ในสมยัน้ัน ดา้นขา้งของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอโบสถ์คริสต์ท่ีสรา้งขึ้ นเมื่อ

คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู่ ต่อมาวิหารแห่งน้ีถูกท าลายดว้ยแผ่นดินไหว

เมื่อปี ค.ศ.1679 ส าหรับอาคารท่ีเห็นอยู่น้ี เพ่ิงมาประกอบใหม่ในสมัย

สหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 น้ีเอง โดยใชเ้ศษซากปรกัหกัพงัของเก่าผสม

กบัของใหม่ จึงท าใหส้มบูรณอ์ย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั ถึงแมว้่าวิหารการนี์ จะถูก

สรา้งแบบกรีก แต่ลวดลายบนตวัอาคารก็สรา้งดว้ยศิลปะแบบอารเ์มเนีย ท่ีไม่
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สามารถหาไดใ้นวิหารกรีกทัว่ไป 

น าท่านไปชม วิหำรเกก๊ฮำรด์ (Geghard Monastery) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความ

สวยงามของอารเ์มเนีย เพราะเป็นวิหารท่ีสรา้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาท่ีสวยงาม 

และยงัมีส่วนท่ีสรา้งโดยการตัดหินเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ย ตัวอาคารของวิหาร

เกกฮารด์น้ีถูกสรา้งขึ้ นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13 ใหท่้านชมส่วนของหอ้ง

โถงของตัวโบสถ์ท่ีมีการตัดหินสรา้งเป็นโดมแกะสลักอย่างสวยงาม ท่ีถูก

ตกแต่งดว้ยความศรทัธาในศาสนาคริสตอ์ย่างเต็มเป่ียม วิหารท่ีสรา้งโดยการ

ตดัหินใหก้ลายเป็นหอ้งโถง และไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.

2000 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 
บ่ำย น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบำกรำทำเชน (BAGRATASHEN) 

เมืองชายแดนของอารเ์มเนียซ่ึงอยู่ติดกับจอร์เจีย จากน้ันเดินทางต่อไปยงั 

เมืองซำดำโคล (SADAKHLO) ท่ีอยู่ทางดา้นใตร้ะยะทางประมาณ 100 กม. 

ซ่ึงเป็นเมืองพรมแดนท่ีอยู่ติดกับอาร์เมเนีย ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มวิว

ทิวทศัน์และธรรมชาติอนัสวยของเทือกเขาคอเคซสันอ้ยท่ีอยูร่ะหว่างอารเ์มเนีย

และอาเซอรไ์บจาน (ทุกท่านตอ้งลงจากรถ เพ่ือมาผ่านด่านและตรวจเอกสาร

ขาออกจากอาร์เมเนีย เพ่ือเขา้ประเทศจอร์เจีย โดยทุกท่านตอ้งน ากระเป๋า

เดินทางและส่ิงของทุกอย่างลงจากรถ เพราะตอ้งน าผ่านการ X-ray หลงัจาก

ผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเขา้เมืองแลว้) จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั 

กรุงทบิลิซี (TBILISI) ท่ีอยูห่่างประมาณ 80 กม.  

  

19.30 น. รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรไทย 

 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ำ TBILISI 
วนัที่หก กรุงทบิลิซี-มิทสเคตำ้-อนำนูรี-กูดำอูรี-คำซเบก้ี-กรุงทบิลิซี  

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมิทสเคตำ้ (MTSKHETA) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้น

เหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจงัหวดัคารท์ล่ีทางดา้นตะวนัออก

ของจอรเ์จีย เมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และใน

ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิต้ี มี

ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้น

ประวติัศาสตรม์ากมายหลายแห่ง จึงไดร้บักำรข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ.1994 น าท่านไปชม วิหำรจวำร ี(Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารใน

รูปแบบของคริสตศ์าสนาออรโ์ธด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่ง

น้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ามิควารี และ

แมน่ ้าอรกัวีและถา้มองออกไปขา้มเมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงใน

อดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครอง

ดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษท่ี 5  

น าท่านไปชม วิหำรสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถ์

อีกแห่งหน่ึงท่ีอยู่ในบริเวณของมตสเคตา้ ท่ีมีรูปแบบของจอรเ์จียออรโ์ธด๊อกถูก

สรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 11 โดยมีสถาปัตยกรรมของจอรเ์จีย 

น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้น

การทหารท่ีเรียกว่า Georgian Military Highway ไดถู้กสรา้งขึ้ นโดยสหภาพโซ

เวียตในสมยัท่ีจอร์เจียตกอยู่ภายใตก้ารปกครองส าหรับใชเ้ป็นเส้นทางมายงั

ภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขา คอเค

ซสัใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ท่ีเป็นเสน้กั้น

พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย ระหว่างทางใหท่้านไดช้ม ป้อมอนำนูรี 

(Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่
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ริมแม่น ้าอรกัวี ท่ีตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสรา้ง ขึ้ นใหเ้ป็น

ป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัท่ีถูกสรา้งไดอ้ย่าง

งดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าใหเ้ห็นภาพทิวทัศน์อัน

สวยงามของเบ้ืองล่างและ อ่ำงเก็บน ้ำซินวำลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมี

เขื่อนซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีส าคัญส าหรับน าน ้ าท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยังเมืองหลวง 

พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย จากน้ันเดินทางต่อไปยัง เมืองกูดำอูรี 

(GUDAURI) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรบัสกีรีสอรท์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิง

เขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ท่ีมีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2 ,100 

เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพกัผ่อนเล่นสกีของชาวจอรเ์จียท่ีจะนิยมมาเล่น

ในเดือนธนัวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุม

อยูต่ลอดเวลา  

12.30 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองคำซเบก้ี (KAZBEGI) ซ่ึงเป็นช่ือเมือง

ดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นช่ือ สเตพำนทส์มินดำ้ (Stepantsminda) 

หลงัจากนักบุญในนิกายออรโ์ธด๊อกช่ือ สเตฟำน ไดม้าพ านักอาศัยและก่อสรา้ง

สถานท่ีส าหรบัจ าศีลภาวนาขึ้ นมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริม 

ฝั่งแม่น ้ าเทอร์ก้ีท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจาก

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยู่ปานกลางมี

ความช้ืนและแหง้แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศ

เย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิท่ีประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็น

เดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด จำกนั้นใหท้่ำนไดเ้ปล่ียนรถนัง่เป็นรถที่ขบัเคล่ือน 4 

ลอ้  น าท่านไปชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) 

ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกนัว่า ทสมินดำ ซำมีบำ 

(Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถ์ศกัด์ิแห่งน้ีสถานท่ี

แห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น ้ าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบก้ี (การ

เดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้ นอยู่กบัสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้น

ไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู ่และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได ้แต่จะค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้ากท่ีสุด) ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบัไปยงั

เมืองทบิลิซี 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อำหำรไทย 
 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ำ TBILISI 

วนัที่เจ็ด กรุงทบิลิซี-นำริคำล่ำ-ซีโอนี-เมเตหค์-ีอีสตนับูล-กรุงเทพฯ  

07.30 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์
08.30 น. น าท่านขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนำริคำล่ำ (Narikala Fortress) ใหท่้านไดช้ม

ป้อมปราการซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชู

ริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสม า่เสมอกัน และต่อมาในราว

ศตวรรษท่ี 7 สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก 

และต่อมาในสมยัของกษัตริยเ์ดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดม้ีการสรา้ง

เพ่ิมเติมขึ้ นอีก ซ่ึงต่อมาเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อม

แห่งน้ีว่า นำริน กำลำ (Narin Qala) ซ่ึงมีความหมายว่า ป้อมอนัเล็ก (Little 

Fortress) และต่อมาบางส่วนไดพ้งัทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้

ถูกร้ือท าลายไป น าท่านไปชม โบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church) โบสถท่ี์มี

ประวติัศาสตรอ์ยูคู่่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ามท

วารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสรา้งอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณี

โบราณท่ีมีมาแต่ก่อน กษัตริยว์ำคตงั ที่ 1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้งป้อมและ

โบสถ์ไวท่ี้บริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยายโดย
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กษัตริย ์เซ็นต ์เดมิทรีอสั ที่ 2 ใหม้ีโดมสูงเป็นสญัลกัษณ์ของโบสถ์ในนิกาย

ออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลายและไดม้ีการก่อสรา้งขึ้ นอีกหลายครั้ง จนในปี

ค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและก็ไดส้รา้งขึ้ นใหม่อีก  น าท่านไป

ชม วิหำรซีโอนี (Sioni Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกายออรโ์ธด๊อก

ท่ีถูกสรา้งข้ึนในเมืองน้ี ช่ือของโบสถ์ไดน้ ามาจากดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิ คือ 

ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็มสถานท่ีแห่งน้ีก็ไดม้ี่ช่ือเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (Tbilisi 

Sioni) ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6-7 และต่อมาก็ไดถู้กท าลายลงโดยผูท่ี้

บุกรุกแต่ก็ไดม้ีการสรา้งขึ้ นใหมห่ลายครั้งดว้ยกน้ จนกระทัง่เป็นโบสถท่ี์ไดเ้ห็น

อยูใ่นปัจจุบนัน้ี และไดม้ีการเปล่ียนแปลงบา้ง ในศตวรรษท่ี 17 ถึง 19 

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพ้ืนเมือง 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือท าการตรวจเอกสารการเดินทาง  

17.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบลู” โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK383 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 02.15 ช.ม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อีสตนับลู ประเทศตุรกี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

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

 

วนัที่แปด กรุงเทพฯ  

09.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

 
 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่  

 กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 
ค่าทวัรต่์อท่าน : อตัราค่าบริการ ธนัวำคม 62 (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป) 

  ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ลดท่านละ 
 ในกรณีมีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน เพ่ิมราคาท่านละ 3,000 บาท 

          59,900.- 
8,000.-        

59,900.- 
18,000.- 

3,000.- 

 
กำรเปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงน้ี ทำงบรษิทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 
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กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำล่วงหนำ้ 30,000 บำท/ท่ำน (เพ่ือ
เป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ี
ก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อีสตนับูล-ทบิลิซี-อีสตนับูล-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ส 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 และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
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ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 35 ดอลลาร ์

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ท่านละ 24 ดอลลาร ์ 
(ขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

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

พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

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

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : 
1.แสกนสีหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หาก
หมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า ตอ้งสแกนโดย

ไมม่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มลูขาดหายไป และชดัเจน (เพ่ือท าวีซ่าออนไลน์) 
2.แสกนรูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้ม

สวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 

35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 
3.ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 
หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการ (ในกรณีมีผูเ้ดินทาง 10 – 14 ท่าน เพ่ิมราคาท่านละ 3,000 บาท) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 
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เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมี สิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้ งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า

ใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

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

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ
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บินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง 

ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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