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วันแรก/24 มี.ค
กรุ งเทพฯ – สนามบินสุ วรรณภูมิ – โดฮา – ทบิลซี ี
07.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
ณ เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตา้ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว P
09.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินการ์ตา้ สู่ ประเทศกาต้าร์ เที่ยวบินที่ QR831 09.35-13.25 (บินประมาณ 7 ชม.)
13.25 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ตา้ เพือ่ แวะเปลี่ยนเครื่ องสู่ ประเทศจอร์ เจีย
15.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์ การ์ตา้ สู่ ประเทศจอร์เจีย เที่ยวบิน QR357 15.50-20.15
20.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรุ งทบิลิซี (TBILISI) ผ่านตรงคนเข้าเมืองรับกระเป๋ าแล้วเดินทางสู่ เมืองหลวงของประเทศ
จอร์ เจียตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าคูรา (Kura) ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน
 นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง ทบิลิซี, ประเทศจอร์เจีย
วันทีส่ อง/25 มี.ค
ทบิลซี ี – ป้ อมอนานูรี – คาซเบกี้ – ทบิลซี ี
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เทื อกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็ นเส้ นกั้น
พรมแดนระหว่างรั สเซี ยและจอร์ เจี ย ระหว่างทางให้ท่านชมป้ อมอนานู รี (Ananuri Fortress) เป็ นสถานที่
ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกาแพงล้อมรอบและตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าอรักวี ที่ต้ งั อยูห่ ่ างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่ งถูกสร้าง
ขึ้นให้เป็ นป้ อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่
สู ง ใหญ่ ต้ งั ตระหง่ า นอยู่ ท าให้เห็ นภาพทิ วทัศ น์ อนั สวยงามของเบื้ อ งล่ า งและ อ่ า งเก็ บ น้ า ซิ นวาลี (Zhinvali
Reservoir) เป็ นสถานที่ที่สาคัญสาหรับนาน้ าที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมกับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย
จากนั้นเดิ นทางต่อไปยัง เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่ งเป็ นเมืองสาหรับสกี รีสอร์ ทที่มีชื่อเสี ยงที่ต้ งั อยู่บริ เวณ
เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 2,100 เมตร นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้
(KAZBEGI) ซึ่ งเป็ นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบนั ได้เปลี่ยนมาเป็ นชื่ อ สเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจาก
นักบุญในนิ กายออร์ โธด๊อกชื่ อ สเตฟาน ได้มาพานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาหรับจาศีลภาวนาขึ้นมาเมือง
คาซเบกี้ เป็ นเมืองเล็กๆที่ต้ งั อยูต่ ามริ ม ฝั่งแม่น้ าเทอร์ ก้ ีที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่ นความสู งจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดู ร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้ นและแห้งแล้งที่ประมาณ
14.5 องศาเซลเซี ยส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่ ง
เป็ นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด นาท่านไปชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์ เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่ งถูกสร้าง
ขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรื อมีอีกชื่อเรี ยกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่ งเป็ นชื่ อที่เรี ยกที่นิยมกัน
ของโบสถ์ศกั ดิ์ แห่ งนี้ สถานที่แห่ งนี้ ต้ งั อยู่ริมฝั่ งขวาของแม่น้ าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทาง
มายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาพดิน ฟ้ า อากาศ ซึ่ งอาจจะถูกปิ ดกั้นได้ดว้ ยหิ มะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทาง
อาจจะเป็ นอุ ป สรรคได้ แต่จะคานึ ง ถึ งผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางให้มากที่ สุด) ได้เวลานาท่ านออกเดิ นทาง
กลับไปยังเมืองทบิลิซี
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ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง ทบิลิซี, ประเทศจอร์เจีย

วันทีส่ าม/26 มี.ค
ทิบิลซี ี – อัพลีสต์ ซีคห์ – มิทสเคต้ า – ป้ อมนาริคาล่า – ทิบิลซี ี
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางไปยัง เมืองอัพลี สต์ซีคห์ (UPLISTSIKHE) เป็ นบริ เวณถ้ าที่ ถูกทาขึ้ นเพื่อเป็ นที่ อยู่อาศัยของ
มนุ ษย์ในยุคการเริ่ มต้นราวศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริ สตกาล ซึ่ งในอดี ตเป็ นเส้นทางการค้าขายสิ นค้าจากอินเดี ยสู่
ทางด้านเหนื อแถบหมู่บา้ นมทวารี และหุ บเขารี โอนี ไปยังทะเลดา และต่อไปยังด้านตะวันตก ทาให้เกิ ดการ
พัฒนาการเป็ นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เป็ นเมืองหนึ่ งที่เป็ นศูนย์กลางการค้า ได้ถูกสร้างขึ้นใน
ราว 1,000 ปี ก่อนคริ สตกาล และต่อมาก็ได้ถูกขยายออกไปจนกว้างขวาง ให้ท่านได้ชมหมู่บา้ นที่ถูกสร้างจากถ้ า
โดยมีเนื้อที่กว้างประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนใต้ ส่ วนกลาง และส่ วนเหนื อ ซึ่ งส่ วนกลาง
จะมี บ ริ เ วณใหญ่ ที่ สุ ด ประกอบไปด้ว ยสถาปั ต ยกรรมการสร้ า งตัด หิ น และเจาลึ ก เข้า ไปเป็ นที่ อ ยู่ อ าศัย
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

งให้ต่อไปยังส่ วนใต้โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่ งก็จะมีบนั ไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยัง
ส่ วนต่างๆ ถ้ าส่ วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแม้วา่ บางแห่งจะเจาะเป็ นถ้ าใหญ่โตก็จะมีเพดานห้อง
ที่ทาเป็ นที่หลบซ่อนอีกทีหนึ่ง และบางแห่งถึงแม้จะใหญ่โตแต่ก็ได้เจาะห้องเล็กๆ ทางด้านหลังหรื อทางด้านข้าง
อีกด้วย ซึ่ งบางที่อาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆได้ดว้ ย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ดา้ นบนของสถานที่แห่ งนี้ ได้
ถู กสร้ างเป็ นยอดโดมด้วยหิ นและก่ออิฐ ซึ่ งต่อมานักโบราณคดี ได้คน้ พบสิ่ งต่างๆ มากมาย รวมทั้งเครื่ องทอง
เครื่ องเงินและอัญมณี ต่างๆ และยังมีเครื่ องเซรามิคส์ และการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่ งสิ่ งของต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูก
นาไปไว้ที่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติที่กรุ งทบิลิซี นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA)
เป็ นเมื องที่ มีค วามเก่ าแห่ งหนึ่ งของประเทศ และในปั จจุ บนั เป็ นศู นย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า
และเทียนิ ต้ ี มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน เนื่ องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์ มากมาย
หลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าสู่ ป้ อมนาริ คาล่า (Narikala Fortress) ให้ท่านได้ชมป้ อมปราการซึ่ งเป็ นป้ อมโบราณที่
ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรู ปแบบของชู ริส ทซิ เค อันหมายถึงรู ปแบบที่ไม่มีความสม่าเสมอกัน และต่อมา
ในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมยั ยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริ ย ์
เดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่ งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรี ยกชื่ อ
ป้ อมแห่ งนี้ วา่ นาริ น กาลา (Narin Qala) ซึ่ งมีความหมายว่า ป้ อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่ วนได้
พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้ อทาลายไป ชมบริ เวณ โรงอาบน้ าแร่ กามะถัน (Sulphur Baths)
หรื อภาษาจอร์ เจียนเรี ยกว่า Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ) เป็ น สถานที่สาหรับแช่น้ าพุร้อนที่มีแร่ กามะถัน ตาม
ตานานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที กอร์ กซั ลี นกเหยียวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริ เวณดังกล่าว จึงทา
ให้คน้ พบบ่อน้าพุร้อนแห่งนี้ข้ ึน ลักษณะของโรง อาบน้ าคล้าย ๆ กับการออนเซนของชาวญี่ ปุ่นผสมรวมกับการ
อาบน้ าแบบตุรกี ชมหมู่โรงอาบน้ าที่มี การสร้างและให้บริ การตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปั จจุบนั ที่มีรูปแบบตัวอาคาร
ที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็ น หลังโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ ตข์ นาบข้าง ประดับด้วยโมเสคชินเล็กสวยงาม
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พร้อมชมโชว์ Georgia National folk show
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 นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง ทบิลิซี, ประเทศจอร์เจีย

วันทีส่ ี่ /27 มี.ค
ทบิลซิ ี– ซาดาโคล – เมืองดีลจี าน – เซวาน - เยราวาน
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม – เช็คเอ้าท์โรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) ที่อยูท่ างด้านใต้ระยะทางประมาณ 100 กม. ซึ่ งเป็ น
เมืองพรมแดนที่อยูต่ ิดกับอาร์ เมเนีย ออกเดินทางข้ามพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN)
เมืองชายแดนของอาร์ เมเนียซึ่ งอยูต่ ิดกับจอร์ เจีย (ทุกท่านจะต้องลงรถ เพื่อมาผ่านด่านตรวจเอกสารขาออกจาก
จอร์ เจีย จากนั้นต้องมาผ่านด่านการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองของอาร์ เมเนีย) นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮักห์พาท
(HAGHPAT) เป็ นเมืองในหมู่บา้ นของจังหวัดลอรี่ ที่อยูท่ างด้านเหนือของอาร์ เมเนีย เมืองนี้เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยง
เพราะเป็ นที่ต้ งั ของวัดอารามโบราณทั้งสองแห่ง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ วัดอารามโบราณฮักห์พาท
(Haghpat Monastery) ซึ่ งถือว่าเป็ นผลงานชิ้นเอกของทางด้านศาสนาและทางด้านสถาปั ตยกรรมในการก่อสร้าง
ในยุคกลาง อารามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยนักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษที่ 10 ซึ่ งอยูใ่ นระการขึ้น
ครองราชย์ของ กษัตริ ยอ์ ะบาส ที่ 1(King Abas I)
นาท่านเดิ นทางไปยัง เมืองดีลีจาน (DILIJAN) ซึ่ งเป็ นเมืองศู นย์กลางการปกครองของจังหวัดทาวุสที่ ต้ งั อยู่
ทางด้านเหนือของทะเลสาบฯ เป็ นเมืองหนึ่งที่มีความสาคัญทางด้านการท่องเที่ยวซึ่ งจะมีรีสอร์ ทที่พกั หลายแห่ ง
และมีประชากรประมาณ 16,000 คน เมืองนี้ ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าอักสเทฟที่มีความยาวประมาณ 20 กม. ที่อยูเ่ หนื อ
ระดับน้ าทะเลประมาณ 1,500 เมตร บรรยากาศของเมืองจะเป็ นธรรมชาติที่สดชื่นและหนาแน่นเต็มไปด้วยป่ าเขา
ที่เขียวชอุ่มสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์ แลนด์นอ้ ยแห่ งอาร์ เมเนี ย” (Little Switzerland of Armenia) นา
ท่านแวะชมบ้านโบราณของอาร์ เมเนียที่ยงั คงอนุ รักษ์ได้อย่างสมบูรณ์

รหัสทัวร์ : THE8-QR-GD-24-30MAR19

กลางวัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเซวาน (SEVAN) ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึ่งเป็ นทะเลสาบ
น้ าจืดและทะเลปิ ดในประเทศอาร์ เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนี้เป็ นหนึ่งในทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ าหลายสาย เช่น แม่น้ าแม่น้ าฮราซดาน และแม่น้ ามาสริ ค ให้ท่านได้
ชมความสวยงามของตัวเมืองและทะเลสาบเซวานที่เต็มไปด้วยสถานที่พกั ผ่อนรี สอร์ ทของนักท่องเที่ยวตัวเมือง
นี้ต้ งั อยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 1900 เมตร และตั้งอยูห่ ่างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมืองนี้
ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1842 ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นพักอาศัยของชาวรัสเซี ยที่มีชื่อว่า เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี
ค.ศ.1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็ น เซวาน ตามหลังของทะเลสาบเซวานที่เปลี่ยนชื่อ เมืองนี้ยงั ถูกล้อมรอบไปด้วย
สวนสาธารณะ ซึ่ งได้ถูกสร้างต่อมาจากทางด้านตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเมือง นาท่านไปชมอารามเซวาน
(Sevan Monastery) หรื อมีชื่อเรี ยกว่า เซวานาแว๊งค์ (Sevanavank) ซึ่ งคาว่า แว๊งค์ เป็ นภาษาอาร์ เมเนีย มี
ความหมายว่า โบสถ์วหิ าร สถานที่แห่งนี้ต้ งั อยูบ่ ริ เวณแหลมที่อยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อของฝั่งทะเบสาบเซ
วานถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.874 โดย เจ้าหญิงมาเรี ยม ซึ่ งเป็ นธิ ดาของกษัตริ ยอ์ ะช๊อตที่ 1 ซึ่ งอยูใ่ นช่วงของการต่อสู ้
กับพวกอาหรับที่ปกครองดินแดนแห่งนี้ นาท่านล่องเรื อชมความสวยงามของทะเลสาบน้ าจืดที่มีความใหญ่และ
สวยงาม มีแม่น้ าที่เกิดจากภูเขาได้ไหลลงมาทั้งหมดมี 28 สาย (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ เอื้ออานวย และสะดวกต่อ
การล่องเรื อ ณ วันดังกล่าว) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุ งเยเรวาน (YEREVAN) บางครั้งก็เรี ยกว่า เอเรวาน
(Erevan) ซึ่งชื่อเดิมคือ เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรี วาน (Erivan) เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศอาร์ เมเนีย ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าฮราซดาน (Hrazdan River) กรุ งเยเรวานยังเป็ นศูนย์กลางการบริ หารวัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบนั มีประชากร 1,100,000 คน กรุ งเยเรวานยังถือเป็ นหัวใจของเครื อข่ายทาง
รถไฟและเป็ นศูนย์กลางการค้าหลักของสิ นค้าเกษตรกรรมของประเทศ นอกจากนี้ โรงงานอุตสาหกรรมในเมือง
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นี้ยงั ผลิตโลหะ เครื่ องมือจักรกล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภณั ฑ์ สิ่ งทอ และผลิตภัณฑ์สาหรับ
โภชนาการต่างๆ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง ดีลีจาน, ประเทศอาร์เมเนีย

วันที่ห้า/28 มี.ค
กรุ งเยเรวาน-เอคมิอดั ซิน-วิหารชวาร์ ทน๊ อทส์ -กรุ งเยเรวาน
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเอคมิอดั ซิ น (ECHMIADZIN) ซึ่ งอยูห่ ่ างจากเยเรวานประมาณ 30 กม. ทางด้าน
ตะวันตก ในอดีตเป็ นเมืองที่สาคัญของชาวอาร์ เมเนียนที่มีความศรัทธาในเรื่ องทางด้านการศาสนาและยังนับได้
ว่าเป็ นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นโดยนักบุญเกรกอรี่ ในปี ค.ศ.303 เมืองนี้ มีความสาคัญเพราะมีสถานที่
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

ทั้งสองแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ วิหารเอคมิ
อัดซิ น (Echmiadzin Cathedral) ซึ่ ง แต่ เดิ ม นั้นเป็ นที่ รู้จกั กันในนามของโบสถ์ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ แห่ ง พระแม่ เจ้า
(Holy Mother of God Church) เป็ นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 4 และได้ชื่อว่าเป็ นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด
ของโลก นาท่านไปชม วิหารซวาร์ ทน๊อทส์ (Zvartnots Cathedral) ซึ่ งในอดี ตนับได้ว่าเป็ นวิหารที่มีความ
สวยงามมากที่ สุด เป็ นวิหารที่ ถู ก สร้ า งขึ้ นในราวปี ค.ศ.641-653 ที่ อยู่ใ นช่ วงของจัก รวรรดิ ไ บแซนไทน์ที่ มี
อิทธิ พลเหนื อดิ นแดนในบริ เวณแห่ งนี้ และต่อมาก็เป็ นช่ วงของการรุ กรานของพวกอาหรับมุ สลิ ม ซึ่ งทุกวันนี้
สถานที่โบราณแห่งนี้กลายเป็ นสิ่ งก่อสร้างปรักหักพังไปแล้ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่า นชมความสวยงามของเมืองหลวง ซึ่ งถู กสร้ างขึ้ นตามประวัติศาสตร์ ยุคแรกเริ่ ม ของเมื องนี้ ยอ้ นไปถึ ง
ในช่วงศตวรรษที่ 8 ก่อนคริ สตกาล โดยมีการตั้งป้ อมอูราร์ เตียนแห่ งเมืองเอเรบูนีเมื่อ 782 ปี ก่อนคริ สตศักราช
เยเรวานตั้งอยูท่ ี่หุบเขาอารารัต ที่สามารถมองเห็นภูเขาอารารัตที่มีความสู งถึงประมาณ 5000 เมตร ตั้งตระหง่าน
อยู่ในประเทศตุรกี จากเมื องหลวงแห่ งนี้ ผ่านชมบริ เวณรอบๆ ตัวเมื องหลวง เช่ น จัตุรัสสาธารณะ (Republic
Square) มหาวิทยาลัยของรัฐ (State University) ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง (City Panorama) นาท่านไปชมตลาด
แห่ งหนึ่ งที่มีชื่อเสี ยงและความประทับใจ คือ ตลาดพาค ชู คา หรื อเรี ยกว่า ตลาดกลาง (Pak Shuka Market หรื อ
Gumi Shuka) ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างตกแต่งให้มีความสวยงามในรู ปแบบศิลปะของอาร์ เมเนี ยน ซึ่ งทางเข้าสู่ ตลาด
แห่งนี้มีทางเข้าที่ถูกตกแต่งด้วยความวิจิตพิสดารของเหล็กที่ทาเป็ นศิลปะรู ปครึ่ งวงกลมด้วยโครงร่ างที่เข้ากันจน
ทาให้เป็ นเสมือนงานชิ้นเอกของสถานที่น้ ี จะทาให้ท่านได้มีความรู ้สึกว่าเหมือนอยูใ่ นโลกอีกใบหนึ่ ง นาท่านไป
ชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็ นสิ่ งก่ อสร้ างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน ซึ่ งลักษณะจะเป็ นแบบขั้นบันได
ลดหลัน่ กันลงมามีความสู งประมาณ 500 เมตร และมีการปล่อยน้ าลงมาเพื่อให้เป็ นน้ าตกลงเป็ นสายจากใจกลาง
ที่ อ ยู่ ด้ า นบน ซึ่ งสถาปั ต ยกรรมสิ่ ง ก่ อ สร้ า งนี้ ถู ก สร้ า งให้ เ ป็ นอนุ ส าวรี ย ์แ ห่ ง ชัย ชนะของโซเวี ย ตรั ส เซี ย
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกออกแบบสร้างโดยสถาปนิ ก จิม โทรอสยาน เมือปี ค.ศ.1971-1980 เพื่อเป็ นการระลึก
ถึงที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของโซเวียตเมื่อ 50 ปี แต่วา่ การก่อสร้างยังไม่เรี ยบร้อย เพราะว่าได้หมดของโซเวียต
ไปเสี ยก่อน และต่อมาในปี ค.ศ.2002 ก็ได้มีการก่อสร้างเพิม่ เติมจนเสร็ จเรี ยบร้อยเมื่อปี ค.ศ.2009 และเมื่อมองจาก
จุ ดบนสุ ดทาให้เห็ นวิวทิ วทัศน์ อนั สวยงามของกรุ ง เยเรวานและภู เขาอารารั ตที่ อยู่ห่า งไกลออกไปทางด้า น
ตะวันตก จากนั้นนาท่านไปชม จัตุรัสกลางเมือง (Republic Square) เป็ นสถานที่ต้ งั อยู่ในบริ เวณเดี ยวกันกับ
ศู นย์ก ลางของเมื อง ซึ่ ง คนพื้ นเมื องจะเรี ย กที่ นี่ว่า เป็ น สิ่ ง ก่ อสร้ า งที่ ยิ่ง ใหญ่ ถู ก สร้ า งขึ้ นด้วยหิ นสี ช มพู ข อง
อาร์ เ มเนี ย ภายในเวลาหนึ่ ง ปี ได้ก ลายเป็ นเขตที่ ไ ด้มี ก ารพัฒ นามากที่ สุ ด ของเมื อ งเยเร วาน ซึ่ งเมื่ อ มี ก าร
เปรี ยบเทียบกับเขตอื่นๆ และยังได้กลายเป็ นศูนย์กลางการบริ หารงานของชาติอีกด้วย รวมถึ งสถานที่พกั ของ
ประธานาธิ บดี ศูนย์รวมการบริ หารของกระทรวงต่างๆ แห่ งชาติ ธนาคารของชาติ และยังเป็ นศู นย์กลางการ
ป้ องกันภัยอีกด้วย ดังนั้นสถาปั ตยกรรมของเคนตร้อน จะเป็ นรู ปแบบต่างๆกันไปซึ่ งได้ถูกจัดสรรตามลาดับจาก
เบลเล อีโพคิว จนถึงรู ปแบบของโซเวียต ซึ่ งส่ วนมากแล้วจะอยูใ่ นศูนย์กลางที่มีชื่อว่า ศิลปะประจาชาติ นาท่าน
เดินทาง เข้าชมโรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต (Yerevan Brandy Factory as Aravat) ซึ่ งเป็ นโรงงาน
ชั้นนาและมีชื่อเสี ยงที่เป็ นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ต้ งั แต่ปี ค.ศ.1887 ที่ได้ใช้องุ่นพันธุ์ดีและชื่อเสี ยงของอาร์เมเนีย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั โรงแรม 4 ดาว ณ เมือง เยเรวาน, ประเทศอาร์ เมเนีย
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วันที่หก/29 มี.ค
กรุ งเยเรวาน – เอวานแคนยอน – การ์ นี - เก๊กฮาร์ ด
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
นาท่านนัง่ รถจีบขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่ หุบเขาชมความสวยงามของ หุ บเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงาม
ของ หน้าผาที่สูงชัน มีแม่น้ าอาซัดไหลผ่านทาให้เกิ ดบรรยากาศที่สวยงดงาม นาท่านไปชม วิหารการ์ นี (Garni
Temple) ซึ่ งในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปี มาแล้ว บริ เวณนี้เคยเป็ นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริ ยอ์ าร์ เมเนี ย ซึ่ งใน
ปั จจุบนั ยังคงมีหลงเหลื ออยู่ ซากห้องสรงน้ า (Royal Bath House) และอาคารรู ปทรงกรี กที่ถูกสร้ างขึ้นช่ วง
คริ สต์ศตวรรษที่ 1 โดย กษัตริ ยอ์ าร์ เมเนี ยในสมัยนั้น ด้านข้างของวิหารทรงกรี กก็มีซากตอโบสถ์คริ สต์ที่สร้าง
ขึ้นเมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 9 หลงเหลื ออยู่ ต่อมาวิหารแห่ งนี้ ถูกทาลายด้วยแผ่นดิ นไหวเมื่ อปี ค.ศ.1679 สาหรั บ
อาคารที่เห็ นอยูน่ ้ ี เพิ่งมาประกอบใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 นี้ เอง โดยใช้เศษซากปรักหักพัง
ของเก่าผสมกับของใหม่ จึงทาให้สมบูรณ์ อย่างที่เห็ นในปั จจุบนั ถึ งแม้ว่าวิหารการ์ นี จะถู กสร้ างแบบกรี ก แต่
ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้างด้วยศิลปะแบบอาร์ เมเนีย ที่ไม่สามารถหาได้ในวิหารกรี กทัว่ ไป
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านไปชม วิหารเก๊กฮาร์ ด (Geghard Monastery) ซึ่ งถือเป็ นหนึ่งในความสวยงามของอาร์ เมเนี ย เพราะเป็ น
วิหารที่สร้างอยูท่ ่ามกลางเทือกเขาที่สวยงาม และยังมีส่วนที่สร้างโดยการตัดหิ นเข้าไปในภูเขาอีกด้วย ตัวอาคาร
ของวิหารเกกฮาร์ ดนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 12-13 ให้ท่านชมส่ วนของห้องโถงของตัวโบสถ์ที่มีการ
ตัดหิ นสร้างเป็ นโดมแกะสลักอย่างสวยงาม ที่ถูกตกแต่งด้วยความศรัทธาในศาสนาคริ สต์อย่างเต็มเปี่ ยม วิหารที่
สร้ างโดยการตัดหิ นให้กลายเป็ นห้องโถง และได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2000 จากนั้นนาท่าน
กลับสู่ เมืองเยราวานอิสระช็อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พร้อมชมโชว์ Armenian National folk show
เมื่อได้เวลาอันควรนาท่านสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
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วันทีเ่ จ็ด/30 มี.ค
เยราวาน - โดฮา - สนามบินสุ วรรณภูมิ
02.45 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮาโดยสายการบินการ์ ตา้ เที่ยวบินที่ QR286 02.45-04.45
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโดฮา ประเทศการ์ตา้ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ องบินสู่ ประเทศไทย
07.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินการ์ ตา้ เที่ยวบินที่ QR832 07.05-17.45
17.45 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
************************************

วันเดินทาง 2562 (คณะ20ท่ าน)

ระดับทีพ่ กั

พักคู่

พักเดี่ยวเพิม่

24-30 มีนาคม

4 ดาว

63,900

7,500

โปรแกรมท่องเทีย่ ว (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุ งเทพฯ-โดฮา-ทบิลิซี-เยราวาน-กรุ งเทพฯ โดยสายการบินการ์ตา้ (QR)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พกั 5 คืน ระดับ4มาตรฐานท้องอิ่น (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาร์ เมเนีย
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ คนไทย คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะวงเงินท่านละ1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
(ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่75ปี ขึ้นไป)
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า
ประเทศจอร์ เจียคนไทยไม่ ต้องวีซ่า
ประเทศอาร์ มาเนีย วีซ่าออนไลน์ ราคาทัวร์ รวมค่าวีซ่าแล้ว
1. ไฟล์สแกนหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
2. ไฟล์สแกนรู ปถ่ายสี 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาว
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 6 วัน คิดเป็ น 30 ดอลลาร์ )
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 7 วัน คิดเป็ น 24 ดอลลาร์ หรื อ 700 บาท)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษทั จัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋ าหรื อของพรี เมี่ยมต่างๆ
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย10,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันจองทัวร์
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน

คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยนื่ และตัว๋ เครื่ องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ ปที่
เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปี ใหม่)
ที่ ต้อ งการั น ตี ม ัด จ ากับ ทางสายการบิ น หรื อ กรุ๊ ป ที่ มี ก ารการั น ตี ค่ า มัด จ าที่ พ ัก
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน

หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
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โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
การเดินทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ น
หมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด

