#15990 ทัวรจอรเจีย อารเมเนีย 8 วัน 5 คืน โบสถเกอรเกตี้
วิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี ลองเรือทะเลสาบเชวาน บิน QR

ทัวรจอรเจีย อารเมเนีย อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย ปอมอันนานูรี พิพิธ
ภัณฑสตาลิน เมืองอัพลิสตชิเคห วิหารจวารี อนุสาวรรียประวัติศาสตรจอรเจีย
ปอมนาริคาลา วิหารซีโอนี อารามฮักหพาท วิหารเกกฮารด หนาผา Symphony
of Stone วิหารคอรวิราพ อารามเซวาน

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ



ทา อากาศยานโดฮา - ทา อากาศยานทบิลิซี - คาซเบกี้ (สเตพานมินดา ) - นั่งรถ 4WD สูโบสถ
เกอรเกตี้ - โบสถเกอรเกตี้ - กูดาอูรี

3

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - ป อมอันนานูรี - อา งเก็บนํ ้า ซินวาลี - กูดาอูรี - กอรี่ - พิพิธ
ภัณฑสตาลิน - เมืองถํ้า อุพลิสชิเค - ทบิลิซี

4

มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - อนุสาวรียประวัติศาสตรจ อรเจีย กระเชา ขึ้นป อมนาริคาลา - ป อมนาริคาลา - มหาวิหารศักดิส
์ ิทธิท
์ บิลิซี - โรงอาบนํ ้า อะบานู อุ
บานิ - มหาวิหารซีโอนี

5

ทบิลิซี - โบสถเมเตหคี - ซาดาโคล - บากราทาเชน - ฮักหพาท - อารามฮักหพาท - เยเรวาน



















โรงแรม



-



Sno
Kazbegi
หรือเทียบ
เทา



Ibis
Stadium
Hotel หรือ
เทียบเทา



Ibis
Stadium
Hotel หรือ
เทียบเทา



Best
Western
Plus
Congress
หรือเทียบ
เทา

6

วิหารเกกฮารด - หุบเขาเอวาน (หุบเขาการนี) - วิหารการนี - หนา ผา Symphony of Stone
- คอรวิราพ - อารามคอรวิราพ







Best
Western
Plus
Congress
หรือเทียบ
เทา

7
8

เซวาน - อารามเซวาน - ลองเรือทะเลสาบเซวาน - เดอะคาสเคด - โรงละครแหงชาติอารเม
เนีย - จัตุรัสกลางเมืองเยเรวาน - ทา อากาศยานเยเรวาน







-

ทา อากาศยานโดฮา - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65

฿57,900

฿57,900

฿57,900

฿9,900

26 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66

฿59,900

฿59,900

฿59,900

฿9,900

27 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66

฿59,900

฿59,900

฿59,900

฿9,900

14 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66

฿49,900

฿49,900

฿49,900

฿5,900

20 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66

฿49,900

฿49,900

฿49,900

฿5,900

21 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66

฿49,900

฿49,900

฿49,900

฿5,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
23.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคาน เตอร Q สายการบินการต า
แอรเวย โดยมีเจาหน าที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานทบิลิซี - คาซเบกี้ (สเตพา
นมินดา) - นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้ - โบสถเกอรเกตี้ - กู
ดาอูรี
เชา
01.45 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา โดยสายการบิน การต าแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 837
*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 04 เม.ย. 63 เป็ นตนไปออกเดินทางเวลา 02.10 น. และเดินทางถึงเวลา 05.30 น.***
05.25 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศการต า รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ
07.15 น. นํ าทานเดินทางตอไปยัง เมืองทบิลิซิ ประเทศจอรเจีย โดยสายการบิน การต าแอรเวย เที่ยวบินที่ QR 355
11.30 น. เดินทางถึง เมืองทบิลิซี (Tbilisi) นํ าทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร
เมืองทบิลิซี เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าคูรา (Kura) หรือเรียกวา แมนํ้ามตควารี
(Mtkvari) ในภาษาทองถิ่น เป็ นศูนยกลางการทําอุต สาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัต ิศาสตรเมือง
นี้ อยูในสายทางหนึ่ งของเสนทางสายไหม และปั จจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เนื่ องจากความ
ไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ต ั้งที่เป็ นจุดตัดระหวางทวีปเอเชียกับทวียุโรป
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร

้

่

้ ่

นํ าทานเดินทางตอไปยัง เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปั จจุบันเรียกวา เมืองสเตปั นสมินดา(Stepansminda) ชื่อนี้ เพิ่ง
เปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนั กบุญนิ กายออรโธดอก ชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานั กอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาวนาขึ้น
เมืองนี้ อยูหางจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็ นเมืองเล็กๆตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าเทอรกี้ ถือเป็ นศูนยกลางการทอง
เที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศน ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็ นจุดชมวิวของยอด
เขาคาซเบกี้อีกดวย
นํ าทานขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพื่อเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส(Caucasus)
นํ าทานชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวาโบสถสมินดา ซาเมบา (Tsminda
Sameba) สรางดวยหินแกรนิ ต ขนาดใหญ สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถช่ อ
ื ดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ นสัญลักษณ
สําคัญหนึ่ งของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนเทือกเขาคาซเบกี้ ที่ระดับความสูงจากนํ้ าทะเล 2,170 เมตร (***ในกรณีที่มีหิมะ
ตกหนั ก จนไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***)
จากนั ้นเดินทางไปยัง เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสนทางหลวงที่สําคัญของจอรเจียที่มีช่ อ
ื วา Georgian Military
Highway หรือเสนทางสําหรับใชในดานทหาร ถนนสายนี้ เป็ นถนนสายสําคัญที่สุดที่ถ ูกสรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียอยูภายใตการ
ควบคุมจากสหภาพโซเวียต เพื่อใชเป็ นเสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้
ถนนแหงประวัต ิศาสตรนี้เป็ นเสนทางที่จะนํ าทานขึ้นสู เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็ นเทือกเขาที่ต ั้งอยู
ระหวางทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดวย 2 สวน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ และเทือกเขาคอเคซัสน อย ที่มีความยาวประมาณ
1,100 กม. ที่เป็ นเสนกั้นระหวางพรมแดนรัสเซียกับจอรเจีย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Sno Kazbegi หรือเทียบเทา
*** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยูในเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งตั้งอยูในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) มีโรงแรมที่ดี และ
เพียงพอรับไดทั้งคณะ อยูเพียง 2 โรงแรมเทานั ้น ในกรณีที่โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนั ก จนไมสามารถเดินทางขึ้นไป
ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ขอยายไปพักที่เมือง Gudauri แทน ***



เชา

ทาอากาศยานโดฮา
มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็ นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูที่กรุง
โดฮา และยังเป็ นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย ที่นี่เป็ นหนึ่ ในทาอากาศยานสําคัญ
ที่เชื่อมตอเครือขายการบินกับภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานทบิลิซี
เป็ นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉี ยงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิ ก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปั ต ยกรรมสตาลินนิ สต เพื่อเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอื่นๆ หลังโซเวียตลมสลายที่นี่ไดกลายเป็ นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)
เมืองนี้ มีอีกชื่อทองถิ่นวาสเตพานมินดา (Stepantsminda) ตั้งอยูในแนวเทือกเขาคอ
เคซัส ทางฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศจอรเจีย บนความสูงจากระดับนํ้ าทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร เป็ นเมืองที่มีความสวยงามอันเป็ นเอกลักษณของเมืองบน
ธรรมชาติที่ราบสูงที่เป็ นหนึ่ งในจุดหมายสําคัญของนั กทองเที่ยว

นั่งรถ 4WD สูโบสถเกอรเกตี้
นั่ งรถ 4WD ขึ้นสูโบสถเกอรเกตี้ หนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวที่นาตื่นตาตื่นใจที่สุดในดิน
แดนเทือกเขาคอเคซัส ที่นี่เป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่หามพลาดอยางยิ่งหากไดมาเยือน
ประเทศจอรเจียนี้

โบสถเกอรเกตี้
โบสถนี้อยูใกลกับหมูบาน Gergeti ในเมืองคาชเบกี้ของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนฝั่ งขวา
ของแมนํ้า Chkheri บนระดับความสูง 2170 เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเล ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 14 โดยตั้งโดดเดี่ยวบนยอดเขาสูงชันที่ลอมรอบดวยธรรมชาติอันกวางใหญสุด
สวยงาม การเขาถึงโบสถนี้กอนหน านี้ จะตองเดินเขาขึ้นไปซึ่งตองใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง กระทั่งในธันวาคม 2018 มีการทําถนนลาดยางขึ้นไป ใหพาหนะอยางรถยนต
สามารถเขาถึงไดในเวลาไมกี่นาที

กูดาอูรี
เป็ นเมืองสกีรีสอรทที่มีช่ อ
ื เสียงที่ต ั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ ที่มี
ความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้ เป็ นแหลงที่พักผอนเลน
สกีของชาวจอรเจียที่จะนิ ยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นชวงที่
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต ลอดเวลา สวนในชวงปกติที่นี่ก็มีธรรมชาติของที่ราบสูง
อันสวยงาม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Sno Kazbegi หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 04 เม.ย. 63 เป็ นตนไปออกเดินทางเวลา 02.10 น. และเดินทางถึงเวลา 05.30 น.
หุบเขาคอเคซัส ในกรณีที่มีหิมะตกหนั ก จนไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม
โรงแรมที่พักอยูในเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซึ่งตั้งอยูในเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) มีโรงแรมที่ดี และ เพียงพอรับไดทั้ง
คณะ อยูเพียง 2 โรงแรมเทานั ้น ในกรณีที่โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนั ก จนไมสามารถเดินทางขึ้นไปได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ ์ ขอยายไปพักที่เมือง Gudauri แทน

วันที่ 3



กิจกรรม

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย - ปอมอันนานูรี - อางเก็บนํ้าซิ
นวาลี - กูดาอูรี - กอรี่ - พิพิธภัณฑสตาลิน - เมืองถํ้าอุพลิสชิ
เค - ทบิลิซี
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานชม อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อนึ งคือ Russia–Georgia Friendship
Monument เป็ นอนุสรณสถานที่สรางขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็ นสัญลักษณบงบอกถึงความสัมพันธอันดีของประเทศ
จอรเจียและประเทศรัสเซีย โครงสรางทั้งหมดทํามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวัต ิศาสตรของประเทศจอรเจีย
และประเทศรัสเซียไวอยางสวยงาม
นํ าทานชม ป อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป อมปราการเกาแก มีกําแพงลอมรอบตั้งอยูริมแมนํ้าอรักวี ถูกสรางขึ้นใน
สมัยศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ 2 หลังที่ต ั้งอยูภายในกําแพง ซึ่งเป็ นโบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยังมีหอคอย
ทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ต ั้งตระหงาน ทําใหเห็นทัศนี ยภาพทิวทัศน อันสวยงามดานลางจากมุมสูงของป อมปราการนี้
้

่

่

่

้

่

รวมถึงอางเก็บนํ้ าชินวารี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็ นสถานที่สําคัญสําหรับนํ านํ้ าที่เก็บไวสงตอไปยังเมือง
หลวงและใชผลิต ไฟฟ า ซึ่งทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีนํ้าไวด่ ม
ื ไว
นํ าทานเดินทางตอไปยัง เมืองกูดาอูรี ซึ่งเป็ นเมืองสําหรับสกีรีสอรทที่มีช่ อ
ื เสียง ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอ
เคซัส มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้ เป็ นแหลงที่พักผอนเลนสกีในชวงเดือนธันวาคมถึง
เดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลุมอยูต ลอดเวลา ระหวางทางใหทานไดชมทิวทัศน อันสวยงาม
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยูทางดานทิศตะวันตกของเมืองมิสเคตา เมืองนี้ เป็ นเมืองบานเกิดของ โจเซฟ สตา
ลิน (Joseph Stalin) ชาวจอรเจียที่ในอดีต เป็ นผูปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีช่ อ
ื เสียงเรื่อง
ความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแหงนี้
นํ าทานชม พิพิธภัณฑของทานสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็ นสถานที่รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใชต างๆ
ของสตาลินเอาไว รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดดวย ภายในพิพิธภัณฑสตาลิน มีการจัดแสดงชีวประวัต ิของสตาลินตั้งแตเกิด
จนกระทั่งเสียชีวิต
นํ าทานเดินทางไปยัง เมืองอัพลิสตชิเคห (Uplistsikhe) ซึ่งเป็ นเมืองถํ้าเกาแกของจอรเจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบ
นี้ กันมานานแลวกวา 3000 ปี กอน ในอดีต เป็ นเสนทางการคาขายสินคาจากอินเดียไปยังทะเลดําและตอไปถึงทางตะวันตก
ปั จจุบันสถานที่แหงนี้ แบงออกเป็ น 3 สวนคือ สวนเหนื อ สวนกลาง และสวนใต ซึ่งสวนกลางจะเป็ นบริเวณที่ใหมที่สุด
ประกอบไปดวยสถาปั ต ยกรรมการสรางตัดหินและเจาะลึกเขาไปเป็ นที่อยูอาศัย
จากนั ้นเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี่
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Ibis Stadium Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อนุสรณสถานรัสเซีย-จอรเจีย
เป็ นอนุสรณสถานแหงความสัมพันธที่สรางขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสอง
รอยปี ของสนธิสัญญาจอรเจียวิกและมิต รภาพที่ต อเนื่ องระหวางโซเวียตจอรเจียและโซเวียต
รัสเซีย ตั้งอยูบนทางหลวงทหารจอรเจียระหวางเมืองสกีรีสอรทของ Gudauri และ Jvari
pass มีลักษณะเป็ นหินทรงกลมขนาดใหญและโครงสรางคอนกรีต เสริม จากตรงนี้
สามารถมองเห็นวิว Devil's Valley ของเทือกเขาคอเคซัสไดอยางงดงาม

ปอมอันนานูรี
เป็ นป อมปราการอันเกาแกที่มีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมแมนํ้าอรักวี สันนิ ษฐานวาที่นี่ถ ูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 หลังกําแพงโบสถ 2 หลังที่ต ั้งอยูหลังกําแพง ซึ่งเป็ น
โบสถของชาวเวอรจิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญที่ต ั้งตระหงาน ทําใหเห็นภาพ
ทิวทัศน อันสวยงามจากมุมสูงของป อมปราการนี้

อางเก็บนํ้าซินวาลี
เป็ นอางเก็บแมที่ต ั้งอยูในพื้นที่แมนํ้า Aragvi มีจุดประสงคหลักในการผลิต ไฟฟ าดวย
พลังงานนํ้ า เปิ ดใหบริการในปี 1986 เป็ นอีกหนึ่ งแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ ดวยลักษณะ
บรรยากาศของทะเลสาบสีฟาที่มีความอุดมสมบูรณกับพื้นที่ธรรมชาติรอบดาน

กูดาอูรี
เป็ นเมืองสกีรีสอรทที่มีช่ อ
ื เสียงที่ต ั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ ที่มี
ความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้ เป็ นแหลงที่พักผอนเลน
สกีของชาวจอรเจียที่จะนิ ยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็ นชวงที่
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต ลอดเวลา สวนในชวงปกติที่นี่ก็มีธรรมชาติของที่ราบสูง
อันสวยงาม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กอรี่
เป็ นเมืองๆ หนึ่ งที่ต ั้งในจอรเจียทางตะวันออก ทําหน าที่เป็ นเมืองหลวงระดับภูมิภาคของ
Shida Kartli และเป็ นศูนยกลางของเขตปกครองที่มีช่ อ
ื เสียง ในอดีต ที่นี่เป็ นเมือง
ยุทธศาสตรสําคัญ เนื่ องจากเป็ นเมืองที่เสมือนป อมปราการทางทหารในยุคกลาง ที่มีที่ต ั้ง
อยูบนทางหลวงสายหลักที่เชื่อมระหวางสวนตะวันออกและตะวันตกของจอรเจีย เมืองนี้
ยังเป็ นที่รูจักกันวาเป็ นบานเกิดของผูนําสหภาพโซเวียตอยางโจเซฟสตาลิน และนั ก
ออกแบบขีปนาวุธชื่ออเล็กซานเดอรนาดิราราด

พิพิธภัณฑสตาลิน
เป็ นพิพิธภัณฑที่ต ั้งอยูบริเวณจัต ุรัสกลางเมืองในกอรี่ ที่นําเสนอเรื่องราวชีวิต ของโจเซฟ ส
ตาลิน หนึ่ งในผูนําอันโดงดังตลอดยุคของอดีต สหภาพโซเวียตซึ่งมีบานเกิดในเมืองนี้ ตัว
พิพิธภัณฑไดจัดแสดงสิ่งตางๆ ในยุคโซเวียต ทั้งบานบานสตาลิน สวนพิพิธภัณฑหลัก ที่
ทํางาน และรถไฟหุมเกราะสวนตัวซึ่งมีนํ้าหนั กถึง 83 ตัน

เมืองถํ้าอุพลิสชิเค
เป็ นเมืองที่มีลักษณะเป็ นถํ้าหินอันเกาแกทางตะวันออกของประเทศจอรเจีย อยูหางจาก
เมืองกอรี่ไปประมาณ 10 กิโลเมตร ตัวเมืองสรางขึ้นบนฝั่ งซายของแนวหินสูงริมแมนํ้า
Mtkvari มีโครงสรางตางๆ ตั้งแตยุคเหล็กตนถึงปลายยุคกลาง และโดดเดนดวยการผสม
ผสานที่เป็ นเอกลักษณของวัฒนธรรมการตัดหินหลากหลายรูปแบบจากอนาโตเลีย
อิหราน รวมถึงการมีอยูรวมของคนตางศาสนา และสถาปั ต ยกรรมคริสเตียน ที่นี่ไดรับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2007

ทบิลิซี
เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย เป็ นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นเมืองหลวงที่มีเสน หประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงนํ้ ามากมายพรอมกับมีทําเลที่ดีในการปกครอง ทําใหเมืองนี้ กลาย
เป็ นเมืองหลวงของจอรเจียในที่สุด



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Ibis Stadium Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 4

มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย - กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา ปอมนาริคาลา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โรงอาบนํ้าอะบานู

อุบานิ - มหาวิหารซีโอนี


กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงแหงแรกของประเทศจอรเจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย
(Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็ นราชอาณาจักรของจอรเจียในชวง 500 ปี กอนคริสตกาลตั้งอยูทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อหางจากกรุง
ทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ ถ ือไดวาเป็ นเมืองที่มีความเกาแกทางประวัต ิศาสตรแหงหนึ่ งของประเทศ และไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994
นํ าทานชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแหงไมกางเขนอันศักดิส
์ ิทธิข์ องศาสนาคริสตนิกายออโธดอก สราง
ขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอรเจียสักการะนั บถือวิหารแหงนี้ เป็ นอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ โบสถนี้ต ั้งอยู
บนภูเขาที่มีแมนํ้าสองสายมาบรรจบกันคือแมนํ้ามิควารี (Mtkvari river) และแมนํ้าอรักวี (Aragvi river)
จากนั ้นชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต (The Living Pillar Cathedral)
สรางราวศตวรรษที่ 11 โบสถแหงนี้ ถ ือเป็ นศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สุดของจอรเจีย มีขนาดใหญเป็ นอันดับสองของ
ประเทศ อีกทั้งยังเป็ นศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานั บถือศาสนาคริสต และใหศาสนาคริสตมาเป็ น
ศาสนาประจําชาติของจอรเจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิ่งกอสรางยุคโบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโกอยางงดงาม
นํ าทานเดินทางสู อนุสาวรรียประวัต ิศาสตรจอรเจีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งมีลักษณะเป็ นแทงหินสีดําขนาด
ใหญ แกะสลักเป็ นรูปตางๆที่ส่ อ
ื ถึงเรื่องราวในอดีต ของประเทศจอรเจีย สรางขึ้นโดย ซุราป สถาปนิ กชื่อดังกอสรางเมื่อปี 1985
ประกอบดวยแทงเสา 16 แทง แตละแทงสูง 35 เมตร แตละเสาจะแบงเรื่องราวออกเป็ น 3 สวนนั่ นคือ สวนลางสุดเกี่ยวกับพระ
คัมภัรของศาสนาคริสต สวนกลางเกี่ยวกับเรื่องของขาราชการชนชั้นสูงของจอรเจีย และสวนบนเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญตางๆ
ของประเทศ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเที่ยว ชมเมืองเกาทบิลิซี (Old town)
นํ าทาน ขึ้นกระเชาชมป อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่งเป็ นป อมปราการหินโบราณขนาดใหญ ตั้งอยูบนเนิ นเขา
สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต างผลัดกันเขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทาง
สายไหมแหงนี้ ราชวงศอุมัยยัดของชาวอาหรับไดต อเติมป อมในชวงคริสตศตวรรษที่ 7 ตอมาพวกมองโกลตั้งชื่อใหใหมวา Narin
Qala แปลวาป อมน อย (Little Fortress) นั กประวัต ิศาสตรยกยองวาป อมนาริกาลาเป็ นป อมแหงหนึ่ งบนเสนทางสายไหมที่
แข็งแกรงและตีไดยากที่สุด
นํ าทานถายรูปดานนอกกับ วิหารศักดิส
์ ิทธิข์ องทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral) ที่เรียกกันวา Sameba เป็ นโบสถหลัก
ของคริสตจักรออรโธดอกจอรเจียตั้งอยูในทบิลิซีเมืองหลวงของจอรเจีย สรางขึ้นระหวางปี 1995 และปี 2004 และเป็ นวิหารที่สูง
ที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถออรโธดอกในโลก
จากนั ้นชม โรงอาบนํ้ าโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ ) (Abanotubani) เป็ นสถานที่สาหรับแชนํ้าพุรอนที่มีแรถ ามะถัน ตาม
ตํานานเลาขานวาในสมัยพระเจาวัคตังที่ 1 กอรกัซลี่นกเหยี่ยวของพระองคไดต กลงไปในบริเวณดังกลาว จึงทําใหคนพบบอนํ้ าพุ
รอนแหงนี้ ขึ้น ลักษณะคลายโรงอาบนํ้ าเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุนผสมรวมกับการอาบนํ้ าแบบตุรกี
นํ าทานไปชม วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็ นโบสถหลังใหญของนิ กาย ออรโธดอกที่ถ ูกสรางขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของ
โบสถไดนํามาจากดินแดนอันศักดิส
์ ิทธิ ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่แหงนี้ ก็ไดมีช่ อ
ื เป็ น ซิโอนี แหง ทบิลิซี (Tbilisi
Sioni) ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และตอมาก็ไดถ ูกทําลายลงโดยผูที่บุกรุกแตก็ไดมีการสรางขึ้นใหมหลายครั้งดวยกัน
จนกระทั่งเป็ นโบสถที่ไดเห็นอยูในปั จจุบันนี้ และไดมีการบูรณะในชวงศตวรรษที่ 17 - 19
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Ibis Stadium Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มิสเคตา
เป็ นหนึ่ งในเมืองที่เกาแกที่สุดของรัฐจอรเจีย ตั้งอยูประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางเหนื อ
ของทบิลิซีที่จุดบรรจบของแมนํ้า Mtkvari และ Aragvi เนื่ องจากความสําคัญทาง
ประวัต ิศาสตรและอนุสรณสถานทางวัฒนธรรมหลายแหงที่อยูในเมืองนี้ จึงถูกขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1994

มหาวิหารจวารี
เป็ นอารามจอรเจียนออรโธด็อกซในเมืองมิสเคตา อีกหนึ่ งสถานที่มรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งอยูบนยอดเขาหินที่จุดบรรจบของแมนํ้า Mtkvari และ Aragvi ที่สามารถมองเห็นวิว
เมืองมิสเคตาจากมุมสูงไดอยางสวยงาม ที่นี่ถ ูกสรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษที่ 6 โดย
กษัต ริย Mirian ที่สามแหงอาณาจักรไอบีเรีย ออกแบบดวยสถาปั ต ยกรรมแบบเฮเลนนิ
สติกกับเซซาเนี่ ยนที่สวยงาม

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี
เป็ นมหาวิหารคริสเตียนนิ กายอีสเติรนออรโธด็อกซที่เป็ นสัญลักษณของเมืองมิสเคตา
ถูกสรางขึ้นประมาณราวศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวจอรเจียชื่อ
Arsukisdze ซึ่งถือผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยมอยางหนึ่ งของยุคกลาง เป็ นสิ่งกอสรางยุค
โบราณที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย อีกทั้งยังเป็ นหนึ่ งในศูนยกลางสําคัญที่
ทําใหชาวจอรเจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานั บถือศาสนาคริสตเมื่ออดีต

อนุสาวรียประวัติศาสตรจอรเจีย
เป็ นอนุสรณสถานทางประวัต ิศาสตรที่เป็ นเสาหินขนาดใหญอันน าตื่นตาตื่นใจ สรางขึ้น
โดย Zurab Tsereteli นั กประติมากรชาวจอรเจียในปี 1985 ประกอบดวยเสาหิน 16
แทง แตละเสาสูงประมาณ 35 เมตร โดยเสาหินขนาดใหญนี้มีคอลัมน อยูบนเนิ นเขาซึ่ง
ตัวเสาหินไดบันทึกประวัต ิศาสตรของประเทศจอรเจียที่เขียนดวยอักษรจอรเจียนพรอม
ดวยภาพแกะสลัก สวนบนของรูปปั้ นนั ้นมีกษัต ริยและราชินีแหงจอรเจีย สวนลางแสดง
ถึงชีวิต ของพระคริสต สิ่งนี้ ถ ือเป็ นหนึ่ งในสิ่งปลูกสรางที่ยิ่งใหญและน าทึ่งที่สุดใน
ประเทศจอรเจีย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาขึ้นปอมนาริคาลา
เป็ นกระเชาที่พานั กทองเที่ยวขึ้นไปยังป อมนาริคาลา ป อมปราการโบราณประจําเมืองหลวง
ระหวางทางจะไดชมวิวเมืองทบิลิซีอันสวยงามจากมุมสูง

ปอมนาริคาลา
เป็ นป อมปราการโบราณขนาดใหญที่สามารถมองเห็นทบิลิซีเมืองหลวงของรัฐจอรเจียและ
แมนํ้า Mtkvari อันงดงาม ป อมปราการดังกลาวกอตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 4 และเป็ นป อม
ปราการแบบเปอรเซีย มีการขยายอยางกวางขวางโดยชาวอูไมแยดในศตวรรษที่ 7 ตัวป อม
ปราการประกอบดวยสองสวนที่มีกําแพงลอมรอบบนเนิ นเขาสูงชัน ที่นี่เป็ นสถานที่
โบราณที่ถ ือวาเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณที่สําคัญของเมืองทบิลิซี

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
เป็ นมหาวิหารคาทอลิกของคริสตนิกายจอรเจียนออโธด็อกซ (สาขาหนึ่ งของอีสเติรนอ
อรโธด็อกซ) ตั้งอยูบน Elia Hill ซึ่งตั้งอยูเหนื อฝั่ งซายของแมนํ้า Kura ในทบิลิซี เมือง
หลวงของรัฐจอรเจีย ที่นี่ถ ูกสรางขึ้นระหวางปี 1995 และ 2004 ในสไตลจอรเจียนโบราณ
เป็ นมหาวิหารอีสเติรนออรโธด็อกซที่สูงที่สุดเป็ นอันดับสามของโลกและเป็ นหนึ่ งใน
อาคารทางศาสนาที่ใหญที่สุดในโลก

โรงอาบนํ้าอะบานู อุบานิ
เป็ นหนึ่ งในโรงอาบนํ้ าเกาแกที่รูจักกันมากที่สุดในทลิบิซี มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องหลังคาโดมอิฐ
ของโรงอาบนํ้ าใตดินที่โดดเดน ภายในมีลักษณะคลายโรงอาบนํ้ าเหมือนกับการออนเซ็น
ของชาวญี่ปุนผสมรวมกับการอาบนํ้ าแบบตุรกี ซึ่งตัวเมืองบิลิซีนั้นไดรับชื่อจากนํ้ าพุรอน
ธรรมชาติที่ไหลเวียนอยูภายใตสวนนี้ ของเมือง ดังนั ้นอางอาบนํ้ าเหลานี้ จึงเป็ นสวนสําคัญ
ของประวัต ิศาสตรพื้นที่นี้

มหาวิหารซีโอนี
เป็ นมหาวิหารจอรเจียนออรโธดอก ตั้งอยูในยาน Sionis Kucha (ถนน Sioni) อันเกา
แกในตัวเมืองทบิลิซี เป็ นที่ต ั้งของคาทอลิโกสแหงรัฐจอรเจีย ที่นี่ถ ูกสรางขึ้นครั้งแรกใน
ศตวรรษที่ 6 และ 7 ดวยสถาปั ต ยกรรมคริสตจักรยุคจอรเจียน ตั้งแตนั้นมาก็ถ ูกทําลาย
โดยผูรุกรานจากตางประเทศและสรางขึ้นใหมหลายครั้ง



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Ibis Stadium Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 5


กิจกรรม

ทบิลิซี - โบสถเมเตหคี - ซาดาโคล - บากราทาเชน - ฮักหพาท อารามฮักหพาท - เยเรวาน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานชมทัศนี ยภาพบรรยากาศของ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอรเจีย ที่มีความสําคัญของ
ประวัต ิศาสตรมากมาย และมีโครงสรางสถาปั ต ยกรรมที่สวยงาม
นํ าทานชม โบสถเมเคตี (Metekhi Church) เป็ นโบสถเกาแกที่สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 12 ตั้งอยูบริเวณริม
หน าผาที่เบื้องลางเป็ นแมนํ้ามิต คาวารี ในอดีต ถูกใชเป็ นป อมปราการ และที่พํานั กของกษัต ริย ในบริเวณเดียวกัน
จากนั ้นเดินทางไปยัง เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) ที่อยูทางตอนใตของประเทศจอรเจีย ซึ่งเป็ นเมืองพรมแดนที่อยูต ิดกับอาร
เมเนี ย นํ าทานผานดานเมืองซาดาโคลและเดินทางขามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ที่เป็ นเมืองชายแดน
ของอารเมเนี ยซึ่งอยูต ิดกับจอรเจีย (ทุกทานจะตองลงรถ เพื่อมาผานดานตรวจเอกสารขาออกจากจอรเจีย จากนั ้นตองมาผาน
ดานการตรวจเอกสารคนเขาเมืองของอารเมเนี ย)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองฮักหพาท (Haghpat) เป็ นเมืองในหมูบานของจังหวัดลอรี่ ที่อยูทางดานเหนื อของอารเมเนี ย ซึ่งองค
การยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996
นํ าทานชม อารามฮักหพาท (Haghpat Monastery) เป็ นอารามอารเมเนี ยยุคกลาง หรืออารามไบแซนไทน ที่มีความซับ
ซอนทางศาสนา สรางขึ้นโดยนั กบุญนิ ชาน ในศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็ นตัวแทนของสถาปั ต ยกรรมทางศาสนาในยุครุงเรืองสูงสุด
่

และมีรูปแบบอันเป็ นเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น
จากนั ้นเดินทางสู กรุงเยเรวาน หรือเรียกวา เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศตั้งอยูริมแมนํ้า
ฮรัซดัน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็ นศูนยกลางการบริหาร วัฒนธรรม และอุต สาหกรรมของประเทศ ที่ต ั้งอยูในจุด
บรรจบของเอเชียและยุโรป ตึกรามบานชองในเยเรวานมีรูปแบบคลายคลึงไปทางโซเวียตรัสเซียเป็ นสวนใหญ คือจะสรางเป็ นทรง
สี่เหลี่ยมบล็อกๆทึบๆ เนื่ องจากเป็ นหนึ่ งในสหภาพโซเวียตมากอน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Best Western Plus Congress หรือเทียบเทา



เชา
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ทบิลิซี
เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศจอรเจีย เป็ นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นเมืองหลวงที่มีเสน หประกอบกับมีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงนํ้ ามากมายพรอมกับมีทําเลที่ดีในการปกครอง ทําใหเมืองนี้ กลาย
เป็ นเมืองหลวงของจอรเจียในที่สุด

โบสถเมเตหคี
เป็ นโบสถที่ต ั้งอยูบนฝั่ งซายของแมนํ้า Mtkvari บนหน าผาราบ ซึ่งเป็ นสัญลักษณที่คลาย
กับโบสถที่สรางขึ้นบนหลุมฝั งศพของพระแมมารีในกรุงเยรูซาเล็ม ตามตํานานเลาขาน
อดีต คาทอลิโกสคิริออนยายรางของนั กบุญสุสานไปยังโบสถแหงนี้ ในศตวรรษที่ 7 เป็ น
โบสถหนึ่ งที่สรางอยูในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู ซึ่งเป็ นประเพณีโบราณที่มีมาแตกอน
โดยกษัต ริยวาคตังที่ 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป อมและโบสถไวที่บริเวณนี้

ซาดาโคล
เป็ นยานๆ หนึ่ งในรัฐจอรเจียที่ต ั้งอยูทางตะวันออกเฉี ยงใตของประเทศในเขตปกครอง
Marneuli บริเวณใกลๆ กับชายแดนฝั่ งประเทศอารเมเนี ย ที่นี่เป็ นหนึ่ งในดานทางผาน
สําคัญในการขามไปมาระหวางสองประเทศนี้

บากราทาเชน
เป็ นเมืองในเขต Tavush ของประเทศอารเมเนี ยที่ต ั้งอยูบริเวณชายแดนฝั่ งประเทศ
จอรเจีย ที่นี่เป็ นหนึ่ งในดานทางผานสําคัญในการขามไปมาระหวางสองประเทศนี้



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮักหพาท
เป็ นหมูบานที่ต ั้งอยูในเขต Lori Province ตั้งอยูใกลกับเมือง Alaverdi และชายแดนฝั่ ง
ประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนที่ราบสูงซึ่งเป็ นพื้นที่ราบขนาดใหญที่ถ ูกตัดดวยแนวเสมือนรอย
แตก ที่เกิดจากแมนํ้ารวมถึงแมนํ้าเดเบด

อารามฮักหพาท
เป็ นอารามยุคกลางอันซับซอนที่ต ั้งอยูในเมืองฮักหพาท ประเทศอารเมเนี ย อารามกอตั้ง
โดยสมเด็จพระราชินี Khosrovanuysh ภรรยาของ Bagratid กษัต ริย Ashot iii ในชวง
ประมาณศตวรรษที่ 10 ตัวอารามอยูขึ้นไปบนเนิ นเขาในสวนที่เคยยากแกการเขาถึง ที่นี่
ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโก จากการเป็ นคอมเพล็กซอารามทั้งสอง
แสดงถึงการออกดอกที่สูงที่สุดของสถาปั ต ยกรรมทางศาสนาของอารเมเนี ย และเป็ นผล
งานชิ้นเอกของสถาปั ต ยกรรมทางศาสนาและเป็ นศูนยกลางการเรียนรูที่สําคัญในยุค
กลาง

เยเรวาน
เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของอารเมเนี ยเชนเดียวกับเมืองที่มีอายุเกาแกที่สุด
แหงหนึ่ งของโลก ตั้งอยูริมแมนํ้า Hrazdan มีภูเขาอะรารัต เป็ นฉากประกอบอันสวยงาม
เมืองเยเรวานเป็ นศูนยกลางการปกครองวัฒนธรรมและอุต สาหกรรมของประเทศ และยัง
ทําหน าที่เป็ นเมืองที่นั่งของสังฆราชาอาเรียนอาเรียน ผูเป็ นสังฆมณฑลที่ใหญที่สุดของ
โบสถอารเมเนี ย
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ดานเมืองซาดาโคลและเดินทางขามพรมแดน ทุกทานจะตองลงรถ เพื่อมาผานดานตรวจเอกสารขาออกจากจอรเจีย จากนั ้น
ตองมาผานดานการตรวจเอกสารคนเขาเมืองของอารเมเนี ย

วิหารเกกฮารด - หุบเขาเอวาน (หุบเขาการนี) - วิหารการนี หนาผา Symphony of Stone - คอรวิราพ - อารามคอรวิ
ราพ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู วิหารเกกฮารด (Geghard Monastery) เป็ นวิหารที่สรางอยูกลางเทือกเขา ในชวงคริสตศตวรรษที่ 1213 วิหารนี้ มีสวนที่สรางโดยการตัดหินเขาไปในภูเขา โดยสวนของหองโถงของตัวโบสถมีการตัดหินสรางเป็ นโดมแกะสลัก
สวยงาม ซึ่งเป็ นหนึ่ งในความสวยงามของอารเมเนี ย และไดขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลก Unesco World heritage site เมื่อปี
ค.ศ. 2000
นํ าทานไปเที่ยวชม หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หน าผาที่สูงชัน มีแมนํ้าอาซัดไหลผานทําใหเกิด
บรรยากาศที่สวยงดงาม
จากนั ้นชม วิหารการนี (Garni Temple) เป็ นวิหารแบบกรีก แตลวดลายอาคารเป็ นศิลปะแบบอารเมเนี ย มีอายุกวา 1,700
ปี บริเวณนี้ เคยเป็ นพระราชวังฤดูรอนของกษัต ริยอารเมเนี ย วิหารนี้ เคยถูกทําลายดวยแผนดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 แตไดรับ
การบูรณะซอมแซมประกอบใหมในสมัยสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1974 จึงทําใหสมบูรณอยางที่เห็น

้

่

่

่

้

นํ าทานขึ้นรถขับเคลื่อน 4 WD ชมหน าผา Symphony of Stone ซึ่งเป็ นหน าผาหิบะซอลตที่ถ ูกกัดกรอนจากทางนํ้ าและ
กระแสลมในชองเขา จนกลายเป็ นหินทรงแปดเหลี่ยมเรียงตัวกันเหมือนปลองออรแกน งดงามประหลาดตา ใหทานไดอิสระถาย
รูปกับสิ่งมหัศจรรยต ามธรรมชาติแหงนี้ ต ามอัธยาศัย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานออกเดินทางไปยัง เมืองคอรวิราพ (Khor Virap) ที่ต ั้งอยูทางดานใตของกรุงเยเรวาน เป็ นเมืองที่มีความสําคัญและ
มีช่ ือเสียงของชาวอารเมเนี ย ผูที่อาศัยอยูต ามสวนตางๆ ทั่วโลกที่จะตองเดินทางมาทําพิธีจาริกแสวงบุญที่แหงนี้ เพราะตามหลัก
ฐานทางประวัต ิศาสตรไดมีการบันทึกเหตุการณในยุคโบราณวา กษัต ริยิทิริเดท ของพากันอารเมเนี ยนไดจับนั กบุญเกกอรี่ ขังคุก
ไวในถํ้า ผูซึ่งไดทําการเผยแผและใหความกระจางในเรื่องของศาสนา และยังเป็ นพระสังฆราชองคแรกของชาวอารเมเนี ย
นํ าทานไปชม วิหารคอรวิราพ (Khor Virap Monastery) เป็ นโบราณสถานที่เกาแกและมีช่ อ
ื เสียงที่สุดแหงหนึ่ งในอารเม
เนี ย เคยเป็ นสถานที่จองจํานั กบุญเกรกอรีนานถึง 13 ปี ในคุกใตดินที่แทบจะมืดมิด วิหารคอรวิราพจึงกลายเป็ นสถานที่แสวง
บุญสําหรับคริสตศาสนิ กชนจากทั่วสารทิศ จากวิหารนี้ ทานจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สูง 5,137 เมตร ในเขตตุรกีไดอยาง
ชัดเจน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Best Western Plus Congress หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วิหารเกกฮารด
เป็ นกลุมอารามคอมเพล็กซยุคกลางในเขต Kotayk ของประเทศอารเมเนี ย ที่แกะสลัก
บางสวนจากภูเขาที่อยูต ิดกันลอมรอบดวยหน าผา อาคารคอมเพล็กซแหงนี้ กอตั้งขึ้นใน
ศตวรรษที่ 4 โดย Gregory the Illuminator อารามแหงนี้ เคยมีช่ อ
ื วา Ayrivank ซึ่งมี
ความหมายทองถิ่นวา "อารามแหงถํ้า" รอบอารามมีหน าผาสูงตระหงานที่งดงามรอบๆ
อารามซึ่งเป็ นสวนหนึ่ งของหุบเขาอาซัต ความสวยงามและคุณคาทางประวัต ิศาสตรทําใหที่
นี่ เป็ นหนึ่ งในมรดกโลกที่สําคัญของยุเนสโก

หุบเขาเอวาน (หุบเขาการนี)
มีอีกชื่อวาหุบเขาการนี เป็ นพื้นที่หุบเขาแหงหนึ่ งในอารเมเนี ย ที่มีความสวยงามของ
หน าผาที่สูงชัน มีแมนํ้าอาซัดไหลผานทําใหเกิดบรรยากาศที่สวยงดงามในพื้นที่ชนบทของ
ประเทศ

วิหารการนี
เป็ นอาคารอาณานิ คมกรีกโบราณที่ต ั้งอยูในเขตหมูบานการนีของอารเมเนี ย สันนิ ษฐาน
กันวาที่นี่ถ ูกสรางขึ้นในยุคกรีกโบราณซึ่งเป็ นเจาอาณานิ คมในยุคนั ้นโดยกษัต ริย
Tiridates I ในศตวรรษแรก เพื่ออุทิศใหกับเทพเจามิฮร หลังจากที่อารเมเนี ยเปลี่ยนมา
นั บถือศาสนาคริสตในชวงตนศตวรรษที่สี่มันก็ถ ูกดัดแปลงใหเป็ นพระราชวังฤดูรอนของ
Khosrovidukht และผานเรื่องราวตางๆ มากมายตามมิต ิของเวลา สภาพที่เห็นปั จจุบันมา
จากการบูรณะในชวงประมาณปี 1970 ที่นี่เป็ นหนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวทาง
ประวัต ิศาสตรที่สําคัญของประเทศอารเมเนี ย

หนาผา Symphony of Stone
เป็ นพื้นที่หน าผาที่เป็ นสวนหนึ่ งของหุบเขาการนิ โดยตัวหน าผานั ้นเป็ นผาหินบะซอลลที่
มีความโดดเดนจากลักษณะของหน าผาที่ผานการกัดเซาะของสภาพแวดลอมแถบนี้ เป็ น
ระยะเวลานาน ในลักษณะที่เป็ นมุมเหลี่ยมๆ หอยเรียงรายเสมือนปลองเครื่องออรแกน
ตามแนวผา ถือเป็ นภาพความมหัศจรรยอยางหนึ่ งที่ธรรมชาติที่นี่สรรสรางให



เที่ยง
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คอรวิราพ
เป็ นเมืองชนบทเล็กๆ ที่ต ั้งอยูทางดานใตของกรุงเยเรวานตรงบริเวณที่ราบอาราเนี ยใกลๆ
กับชายแดนปิ ดกับตุรกี ชื่อของเมืองมีความหมายวา "คุกลึกใตดิน deep dungeon" จาก
ตํานานนั กบุญเกกอรี่ที่เคยถูกขังในปราสาทอันมีช่ อ
ื ของเมืองนี้ เมืองนี้ เป็ นเมืองที่มีความ
สําคัญและมีช่ อ
ื เสียงของชาวอารเมเนี ย ผูที่อาศัยอยูต ามสวนตางๆ ทั่วโลกที่จะตองเดินทาง
มาทําพิธีจาริกแสวงบุญที่แหงนี้

อารามคอรวิราพ
เป็ นอารามอันโดดเดนที่ต ั้งเดนในพื้นที่ราบของเมืองคอรวิราพ มีสถาปั ต ยกรรมที่โดดเดน
ซึ่งปั จจุบันกลายเป็ นหนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของจังหวัดอารารัต ที่นี่มีต ํานานเกี่ยว
กับนั กบุญคนแรกของอารเมนี ยชื่อเกรกอรี่ถ ูกขังอยูในคุกใตดินโดยกษัต ริย Tiridates ที่
3 แหงอารเมเนี ย อารามป อมปราการแหงนี้ เป็ นสถานที่แสวงบุญและเป็ นสถานที่
ศักดิส
์ ิทธิส
์ ําหรับผูเผยแพรศาสนาคริสตอารเมเนี ย จากอารามแหงนี้ ยังสามารถเห็นวิว
ที่ราบของเมืองและภูเขาอารารัต ในมุมมองที่สวยที่สุดแหงหนึ่ ง
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เซวาน - อารามเซวาน - ลองเรือทะเลสาบเซวาน - เดอะคาสเคด
- โรงละครแหงชาติอารเมเนีย - จัตุรัสกลางเมืองเยเรวาน - ทา
อากาศยานเยเรวาน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานออกเดินทางไปยัง เมืองเซวาน (Sevan) ซึ่งตั้งอยูริมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็ นทะเลสาบนํ้ าจืดใน
ประเทศอารเมเนี ยและคอเคซัส ทะเลสาบแหงนี้ เป็ นหนึ่ งในทะเลสาบนํ้ าจืดที่ใหญที่สุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอมรอบไปดวย
แมนํ้าหลายสาย เชน แมนํ้าแมนํ้าฮราซดาน และแมนํ้ามาสริค ใหทานไดชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานที่เต็ม
ไปดวยสถานที่พักผอนรีสอรทของนั กทองเที่ยว
นํ าทานไปชม อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีช่ อ
ื เรียกวาเซวานาแวงค (Sevanavank) ซึ่งคําวา แวงค เป็ นภาษา
อารเมเนี ย มีความหมายวา โบสถวิหาร สถานที่แหงนี้ ต ั้งอยูบริเวณแหลมที่อยูทางดานตะวันตกเฉี ยงเหนื อของฝั่ งทะเบสาบเซ
วานถูกสรางขึ้นในปี ค.ศ.874 โดย เจาหญิงมาเรียม ซึ่งอยูในชวงของการตอสูกับพวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแหงนี้
นํ าทาน ลองเรือทะเลสาบเชวาน (Lake Sevan) ชมความสวยงามของทะเลสาบนํ้ าจืดที่มีความใหญ มีแมนํ้าที่เกิดจากภูเขา
ไดไหลลงมาทั้งหมดมี 28 สาย (การลองเรือนั ้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอื้ออํานวย และสะดวกตอการลองเรือ ณ วันดังกลาว ใน
กรณีที่มีไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ คืนเงิน 2.5 USD ตอทาน)
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเที่ยวชม เมืองเยเรวาน
นํ าทานชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากดานนอก ซึ่งเป็ นสิ่งกอสรางที่ใหญที่สุดของเยเรวาน มีลักษณะเป็ นแบบขั้น
บันไดลดหลั่นกันลงมามีความสูงประมาณ 500 เมตร และมีการปลอยนํ้ าลงมาเพื่อใหเป็ นนํ้ าตกลงเป็ นสายจากใจกลางที่อยูดาน
บน ซึ่งสถาปั ต ยกรรมสิ่งกอสรางนี้ ถ ูกสรางใหเป็ นอนุสาวรียแหงชัยชนะของโซเวียตรัสเซีย
จากนั ้นผานชม โรงละครแหงชาติอารเมเนี ย ซึ่งเป็ นโรงละครไวสําหรับแสดงโอเปราและบัลเลต ไดรับการตั้งชื่อตาม
Alexander Spendiaryan ในเยเรวานเปิ ดตัวอยางเป็ นทางการเมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1933 โดยมีการแสดงโอเปรา
Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเปราไดรับการออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอารเมเนี ย
นํ าทานเดินทางไปยัง จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) เป็ นจตุรัสกลางเมืองเยเรวาน บริเวณตรงกลางจะมี
สระนํ้ าพุขนาดใหญ และบริเวณรอบๆมีรานคาตางๆมากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
ไดเวลาพอสมควรนํ าทานเดินทางสูสนามบิน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เซวาน
เป็ นเมืองตากอากาศริมทะเลที่ต ั้งอยูริมทะเลสาบเซวานทางฝั่ งตะวันตกเฉี ยงเหนื อซึ่งถือ
เป็ นหนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวหลักของอารเมเนี ย ตั้งอยูบนระดับความสูงมากกวา 1,925
เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเล มีอากาศยานตลอดปี ตัวเมืองนี้ กอตั้งขึ้นในปี 1842 เพื่อเป็ น
หมูบานชาวรัสเซีย โดยตั้งชื่อตาม Yelena Pavlovna ลูกสาวของพระเจาซารพอลลที่ 1
แหงจักรวรรดิรัสเซีย

อารามเซวาน
เป็ นคอมเพล็กซของอารามนั กบวชตั้งอยูบนคาบสมุทรที่ชายฝั่ งตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
ทะเลสาบเซวาน อารามถูกสรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษที่ 9 โดยเจาหญิงมาเรียม
ลูกสาวของกษัต ริย Ashot I ที่ชายฝั่ งทางใตของเกาะเล็กๆ สภาพปั จจุบันที่เห็นมาจาก
การบูรณะครั้งใหญประมาณชวงปี 1956

ลองเรือทะเลสาบเซวาน
ลองเรือชมทะเลสาบเซวาน ทะเลสาบนํ้ าจืดและทะเลปิ ดในประเทศอารเมเนี ย ทะเลสาบนี้
เป็ นหนึ่ งในทะเลสาบนํ้ าจืดที่ใหญที่สุดในโลก ตัวทะเลสาบลอมรอบไปดวยแมนํ้าหลาย
สาย เชน แมนํ้าแมนํ้าฮราซดาน แมนํ้ามาสริค และมีเมืองตางๆ ลอมรอบมากมาย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เดอะคาสเคด
เป็ นบันไดทางเดินหินปูนขนาดใหญที่ต ั้งอยูในเยเรวาน ตัวบันไดเชื่อมโยงเขต Ketron
ของเยเรวานกับยานอนุสาวรีย ออกแบบโดยสถาปนิ ก Jim Torosyan, Aslan
Mkhitaryan และ Sargis Gurzadyan ซึ่งแลวเสร็จในปี 1980 ที่นี่มีการตกแตงหลาย
ระดับดวยนํ้ าพุและประติมากรรมสมัยใหม มีบันไดเลื่อนเจ็ดตัวที่เพิ่มขึ้นตามความยาวของ
คอมเพล็กซ นอกจากนี้ ยังมีหองโถงจัดแสดงที่เชื่อมตอกับการขึ้นลงบันไดเลื่อนซึ่งจัดทํา
พิพิธภัณฑศิลปะ Cafesjian ทั้งยังมีรานกาแฟและรานอาหารตามสองฝั่ งบันได

โรงละครแหงชาติอารเมเนีย
เป็ นโรงละครโอเปราประจําประเทศอารเมเนี ย ตั้งอยูในเมืองเยเรวาน เปิ ดใหบริการครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 20 มกราคม ปี 1933 โรงละครนี้ ไดรับการออกแบบโดย Alexander
Tamanian สถาปนิ กชาวอารเมเนี ย ภายในประกอบไปดวยหองแสดงหลักสองหอง คือ
หองโถงแสดงหลักและหองโรงละครบัลเลต  ในปี 1956 โรงละครแหงนี้ ไดการยกระดับ
เป็ นโรงละครโอเปราและบัลเลตวิชาการแหงชาติอารเมเนี ย

จัตุรัสกลางเมืองเยเรวาน
เป็ นจัต ุรัสหลักที่ต ั้งอยูใจกลางเยเรวาน เมืองหลวงของประเทศอารเมเนี ย ตัวจัต ุรัส
ประกอบดวยสองสวนหลัก คือสวนที่เป็ นวงเวียนลักษณะวงรีและสวนรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมี
นํ้ าพุต ั้งอยู จัต ุรัสลอมรอบดวยอาคารหลักหาหลังสรางดวยสีชมพูและสีเหลืองทัฟฟาใน
สไตลนีโอคลาสสิกโดยใชลวดลายของศิลปะอารเมเนี ยนที่สวยงาม



ทาอากาศยานเยเรวาน

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเขตชวาทน อตส อยูหางไปทางตะวันตกของเยเรวาน เมือง
หลวงของอารเมเนี ยไปประมาณ 15 กิโลเมตร เปิ ดใหบริการในปี 1961 ทําหน าที่เป็ นทา
อากาศยานหลักของอารเมเนี ย และเป็ นศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศหลักของเยเร
วานและของประเทศอารเมเนี ย

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



หมายเหตุ

วันที่ 8


กิจกรรม

การลองเรือทะเลสาบเชวาน นั ้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอื้ออํานวย และสะดวกตอการลองเรือ ณ วันดังกลาว ในกรณีที่มีไม
สามารถลองเรือได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ คืนเงิน 2.5 USD ตอทาน

ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
02.45 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงโดฮา โดยสายการบิน การต าแอร เที่ยวบินที่ QR 286
*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 28 มี.ค. 63 เป็ นตนไปออกเดินทางเวลา 03.00 น. และเดินทางถึงเวลา 04.55 น.***
04.40 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง
07.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การต าแอร เที่ยวบินที่ QR 832
*** คณะออกเดินทางวันที่ 14-21 ม.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 08.35 น. และเดินทางถึงเวลา 18.55 น. เที่ยวบินที่ QR
838***
*** คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 28 มี.ค. 63 เป็ นตนไปออกเดินทางเวลา 08.30 น. และเดินทางถึงเวลา 19.00 น.***
บาย
17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ



เชา

ทาอากาศยานโดฮา
มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็ นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูที่กรุง
โดฮา และยังเป็ นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย ที่นี่เป็ นหนึ่ ในทาอากาศยานสําคัญ
ที่เชื่อมตอเครือขายการบินกับภูมิภาคตางๆ ของโลก



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 28 มี.ค. 63 เป็ นตนไปออกเดินทางเวลา 03.00 น. และเดินทางถึงเวลา 04.55 น.
คณะออกเดินทางวันที่ 14-21 ม.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 08.35 น. และเดินทางถึงเวลา 18.55 น. เที่ยวบินที่ QR 838
คณะออกเดินทางตั้งแตวันที่ 28 มี.ค. 63 เป็ นตนไปออกเดินทางเวลา 08.30 น. และเดินทางถึงเวลา 19.00 น.
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
การยื่นวีซาในแตละสถานทูต มีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหน าที่
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั ้น
2. สงสําเนาหน าพาสปอรต ของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนั บจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหน าพาสปอรต ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัต โนมัต ิ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมผานการอนุมัต ิวีซาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจําเป็ น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต อ จะตองไม
เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหน าที่) คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัต ิเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต ั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5
ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาธรรมเนี ยมวีซาอารเมเนี ย
10. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนี ยมการจัดทําหนั งสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนี ยมหนั งสือเดินทาง, คานํ้ าหนั กเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว, คากระเป าเดิน
ทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เป็ นตน
3. คาธรรมเนี ยมนํ้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาบริการยกกระเป าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. คาทิปพนั กงานขับรถ และไกดทองถิ่น (36 USD)
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 USD)

วีซา
การขอวีซา(อารเมเนี ย)
ใชเวลาทําการอนุมัต ิวีซานั บจากวันยื่นประมาณ 7 วันทําการ
การยื่นวีซา ทานไมต องมาแสดงตนที่ศูนยย่ น
ื วีซา
เอกสารประกอบการขอวีซา(อารเมเนี ย)
1. สําเนาสีหนั งสือเดินทางที่ชัดเจน (ไมใชถ ายจากมือถือ) และวันหมดอายุหนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นั บ
จากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
2. รูปถาย รูปสี ขนาด 1.5 x 2 นิ้ ว จํานวน 2 รูปพื้นหลังสีขาวเทานั ้น (ถายไมเกิน 6 เดือน)
- กรุณากรอกชื่อของบิดา-มารดาของผูที่เดินทาง และชื่อคูสมรส (กรณีผูหญิงที่แตงงานแลว)
3. กรณีผูเดินทางอายุไมถ ึง 20 ปี บริบูรณ
3.1. หากเด็ก ไมไดเดินทาง กับบิดาและมารดา (ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนั งสือระบุยินยอมใหบุต รเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็ นอะไรกันกับเด็ก) จากอําเภอตนสังกัด (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พรอมหน าพาสปอรต ของบิดาและ มารดา
+ หนั งสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
3.2. หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนั งสือยินยอมระบุ
ใหบุต รเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต มารดามาดวย
3.3. หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนั งสือยินยอมระบุให
บุต รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัต รประชาชนหรือหน าพาสปอรต บิดามาดวย
รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เป็ นเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบ
ของสถานทูต ฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัต ิของลูกคาในแตละราย
****หมายเหตุ : ทาง สถานทูต Armenia อาจมีการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ไดแจงไว ขึ้นอยูกับ การพิจารณาของเจาหน าที่
และเอกสาร ของแตละทาน การอนุมัต ิวีซาเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั ้น อัต ราคาธรรมเนี ยมวีซาทางสถานทูต เป็ นผูเรียกเก็บ หากทานโดน
ปฏิเสธการขออนุมัต ิวีซา ทางสถานทูต ไมคืนอัต ราคาธรรมเนี ยมในการยื่นวีซา และมีสิทธิไ์ มแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา****

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1. การพิจารณาวีซาเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูต งายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรต เดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหน าเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัต ิวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูต างประเทศ จะตองดําเนิ นเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ต นพํานั กหรือศึกษา
อยูเทานั ้น
4. หนั งสือเดินทางตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือน โดยนั บวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนั บแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปยื่นคํารองขอทําหนั งสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนั งสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่ องจากประวัต ิการ
เดินทางของทานจะเป็ นประโยชน อยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหน าหนั งสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต ํ่า
กวา 3 หน า
5. ทานที่ใสปกหนั งสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนั งสือเดินทางนั ้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็ นหนั งสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉี กขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอยางน อย
่
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3. นั่ งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูที่จะนั่ งตองมีคุณสมบัต ิต รงตามที่สายการบินกําหนด เชน
ตองเป็ นผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ น
ื ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได (นํ้ า
หนั กประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหน าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั ้น
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่ องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมต ิดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็ น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ า
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกน อยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง
ของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนี ยม
วีซาตามที่ สถานทูต ฯ เรียกเก็บ
7. กรณีย่ น
ื วีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

