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THE CAUCASUS 

GEORGIA 

ARMENIA 
มรดกโลกแห่งเทือกเขาคอรเ์คซัส  
วิทยากร อ.ทรงยศ แววหงษ ์
วันที ่18 – 26 เมษายน 2563 (9 วัน 6 คืน) 
สายการบินเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – อิสตันบูล       (1) 

 
19.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินสวุรรณภูมิ เคานเ์ตอร ์สายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์แถว U ประตูที่ 10 เจา้หนา้ท่ี 

สขุนิยมทวัรค์อยตอ้รบัและอ านวยความสะดวก 
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21.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินอิสตันบูลนิวแอรพ์อรท์ โดย สายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน TK 065 (ใชเ้วลา
บินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

 
วันที่สองของการเดินทาง  อิสตันบูล – ทบิลิซี – วิหารตรีเอกานุภาพแห่งทบิลิซี – ป้อมนาริคาลา – โรงอาบน ้าอะบา

โนตูบานิ         (2) 

 
04.10 น.  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูลนิวแอรพ์อรท์ ประเทศตุรกี พักรอเปล่ียนเครือ่ง  
06.15 น.  ออกเดินทางต่อโดย สายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน TK 378 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.20 ชั่วโมง) 
09.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสดุของจอรเ์จีย ตั้งอยูร่มิฝ่ังแม่น า้มัตควาร ี

(MTKVARI) มีอายเุก่าแก่กว่า 1,500 ปี ปัจจบุนัยงัคงมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนยก์ลางการคา้ การขนสง่เดินทาง 
เน่ืองจากเป็นจดุตัดระหว่างทวีปเอเชียและยโุรป   ชม วิหารตรีเอกานุภาพ
แห่งทบิลซีิ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) สรา้งในชว่งปีค.ศ.
1995–2004 เป็นศาสนจกัรท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศจอรเ์จียและเป็นศาสนจกัร
หลกัในศาสนาคริสตนิ์กายจอรเ์จีย้นออโทด็อกซ ์ ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 
เป็นการผสมผสานศิลปะของจอรเ์จียเขา้กับศิลปะไบเซนไทนอ์ยา่งลงตัว 

เท่ียง รบัประทานอาหากลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บา่ย น าทา่น ขึน้กระเช้าลอยฟ้า สู ่ ป้อมนาริคาลา (NARIKALA FORTRESS) 

ปอ้มโบราณท่ีสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 4 ต่อมาไดถ้กูพวกมองโกลเขา้มายดึครอง
และขนานนามปอ้มแหง่นีว้า่ นาริน กาลา NARIN QALA ซึง่มีความหมายวา่ ปอ้มปราการนอ้ย LITTLE FORTRESS ซึง่
ปอ้มปราการท่ีเห็นในปัจจบุนัเป็นสว่นท่ีบรูณะขึน้ใหม่ในศตวรรษท่ี 16 - 17  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูย่า่น โรงอาบน ้าแร่ก ามะถัน อะบาโนตูบานิ  (ABANOTUBANI) ซึง่เป็นสถานท่ีตามต านาน
ท่ีพระเจา้วัคตัง เสด็จมาลา่สตัว ์ และเหยี่ยวของพระองคไ์ดโ้ฉบจบัไกฟ่้าจนกระทั่งตกลงสูบ่อ่น า้รอ้น พระองคจ์งึสั่งให้
สรา้งเมืองขึน้ และไดต้ั้งช่ือเมืองนีว้า่ TPILI ซึง่แปลว่า อบอุ่น ปัจจบุนัแผลงมาเป็น ทบิลิซี - TBILISI   

 จากนัน้น าทา่นเดินชม สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) แลนดม์ารค์ของกรุงทบิลิซี เป็นสะพานคน 

เดินดีไซนแ์ปลกตา สรา้งจากโลหะและกระจกนบัลา้นชิน้ เพ่ือเช่ือม เขตเมืองเก่าและจตัุรสัยโุรป – EUROPE SQUARE 
เขา้ดว้ยกัน ใหท้า่นไดอิ้สระชมวิวริมฝ่ังแม่น า้มัตควารี และความสวยงามของสะพานแหง่นี ้
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 ที่พัก TBILISI MARRIOTT HOTEL ***** หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สามของการเดินทาง  ทบิลิซี – มิทสเคต้า – GEORGIAN MILITARY HIGHWAY – กูดาอูรี – คาสเบก ี– โบสถต์รี

เอกานุภาพเกอรเ์กติ – ป้อมอนานูรี – ทบิลิซี    (3)    

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ท่ีตั้งอยู่
ทางดา้นเหนือหา่งจากกรุงทบิลิซี  ประมาณ 20 กิโลเมตรในจงัหวัด
คารท์ล่ีทางดา้นตะวันออกของจอรเ์จีย เมืองนีน้บัว่าเป็นเมืองท่ีมี
ความเก่าแหง่หนึง่ของประเทศ และในปัจจบุนัเป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองของแควน้มคสเคตา้ และเทียนิตี ้ มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดา้น
ประวัติศาสตรม์ากมายหลายแหง่ จงึไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1994 เดินทางขึน้ทิศเหนือสู่ชนบทไปยงัเมืองกู
ดาอูรี (GUDAUR)I เมืองแหง่สกีรีสอรท์และลานกิจกรรมในฤดู
หนาว ซึง่อยูใ่นเขตเทือกเขา CAUCACUS ไปตามทางหลวงท่ี
ส าคัญ ซึง่เป็นเสน้ทางยทุธศาสตรท่ี์เรียกวา่ GEORGIAN 

MILITARY HIGHWAY สรา้งขึน้ในสมัยท่ีจอรเ์จียตกอยูภ่ายใต้
การปกครองของสหภาพโซเวียตรสัเซีย (ระยะทางประมาณ 121 กิโลเมตรใชเ้ วลาประมาณ 3 ชั่วโมง)  
จากนัน้น าทา่นเดินทางต่อสู ่ เมืองคาสเบกิ (KASBEGI) ชมความ
งามของโบสถต์รีเอกานุภาพเกอรเ์กติ  (GERGETI TRINITY 
CHURCH) ดว้ยรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ - 4 WD ตัวโบสถน์ัน้สรา้งขึน้ราว
ศตวรรษท่ี 14 ในศิลปะแบบจอรเ์จีย้นออโทด็อกซ ์ ตั้งอยูบ่นเนินสงู 
2,170 เมตร มีแม่น า้ไหลผา่นเนิน และโอบลอ้มดว้ยขนุเขา ท าให้
ภาพโบสถเ์กอรเ์กติ กลายเป็นภาพอัตตลกัษณท่ี์โดดเด่นของ
ประเทศจอรเ์จีย ผูม้าเยือนทกุคนตอ้งไม่พลาดมาบนัทกึภาพใหไ้ด ้

เท่ียง รบัประทานอาหากลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บา่ย น าทา่นเดินทางยอ้นเสน้ทางลงใต ้ ชม ป้อมปราการอนานูรี  

(ANANURI FORTRESS) สรา้งในศตวรรษท่ี 16-17  ประกอบดว้ย
ก าแพงลอ้มรอบท่ีมีหอคอยความขลงั ภายในยงัมีโบสถถ์ึง 2 หลงั 
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หอคอยสงูใหญ่ท่ีตั้งตระหงา่นท าใหเ้ห็นภาพทิวทศันร์อบๆอันสวยงามของธรรมชาติและอ่างเก็บน า้จินวารี  
(ระยะทางประมาณ 88 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.50 ชั่วโมง) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
  ที่พัก TBILISI MARRIOTT HOTEL***** หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สี่ของการเดินทาง ทบิลิซี – ด่านซาดาโคล – บรากาทาเชน (อารเ์มเนีย) – หมู่บ้านฮากหพั์ท – ทะเลสาบเซ

วาน – เยเรวาน         (4) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร น าเดินทางไปยงัเมืองซาดาโคล (SADAKHLO) ท่ีอยูท่างทิศใตข้องกรุงทบิลิซี เมืองพรมแดนติดกับเมือง 
บรากาทาเชน - BRAGRATASHEN อารเ์มเนีย (ระยะทางประมาณ 73 
กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  
น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้-ออกเมืองและพิธีทางศุลกากร **ทกุทา่นตอ้ง
ลงรถ เพ่ือผา่นด่านตรวจขาออกจากจอรเ์จีย และตอ้งแสดง E - VISA ผา่น
ด่านตรวจคนเขา้เมืองของอารม์าเนีย และศุลกากร พรอ้มกับสมัภาระทกุชิน้ 
(เฉพาะขาเขา้ประเทศอารเ์มเนีย) 

เท่ียง รบัประทานอาหากลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บา่ย น าเดินทางในเสน้ทางคดโคง้ขึน้เขาสงูสู ่ หมู่บ้านฮากหพั์ท (HAGHPAT) หมู่บา้นแหง่นีเ้ป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวใน

ภาคเหนือของจงัหวัดโลริ  (LORI) ชมอารามโบราณสองแหง่ อารามฮัคพัท (HAGHPAT MONASTERY) ซึง่ตั้งอยูใ่น
เมืองฮากหพ์ัท (HAGHPAT) โดยอารามทัง้สองแหง่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกเม่ือปี 1996 สรา้งขึน้ในยคุรุง่เรืองของราชวงศค์ลรูิเคียน 
(KLURIKAIN DYNASTY) ราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 10-13 มีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งแบบไบแซนไทนก์ับแบบพืน้ถ่ินคอเคเซียน 
ส าหรบัอารามทัง้สองยงัคงอยูใ่นสภาพสมบรูณเ์กือบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์ แมจ้ะ
ผา่นกาลเวลามานบัพันปีแลว้ก็ตาม (ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 
น าทา่นเดินทางต่อไปยงัเมืองเซวาน – SEVAN ซึง่ตั้งอยูร่มิทะเลสาบเซวาน 
- LAKE OF SEVAN ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดใหญ่ท่ีสดุในประเทศอารเ์มเนีย
และคอเคซสั มีพืน้น า้ครอบคลมุ 1,238 ตร.กม. (ระยะทางประมาณ 137 
กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  
น าทา่นขึน้อารามเซวาน - SEVAN MONASTERY สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.874 
โดยเจา้หญิงมาเรียม ซึง่เป็นธิดาของกษัตริยอ์ะช๊อตท่ี 1 - ASHOT I ซึง่อยู่
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ในชว่งของการต่อสูก้ับพวกอาหรบัท่ีปกครองดินแดนแหง่นี ้ และชมทศันียภาพของเมืองเซวาน ท่ีเต็มไปดว้ยสถานท่ี
พักผอ่นรีสอรท์ของนกัทอ่งเท่ียวตั้งอยูส่งูกว่าระดับน า้ทะเลประมาณ 1,900 เมตร 
จากนัน้น าเดินทางสู ่ กรุงเยเรวาน YEREVAN เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศอารเ์มเนียเป็น
ศูนยก์ลางการบริหารวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ (ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 
ชั่วโมง) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
  ที่พัก YEREVAN MARRIOTT HOTEL***** หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้าของการเดินทาง เยเรวาน – เทือกเขาอารารัต – อารามเก๊กฮารด์ – วิหารการนี์ – อนุสาวรียม์ารดาแห่ง

อารเ์มเนีย – โรงงานบรันดี – ตลาดเวอนิซาเก ้    (5) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้น าเดินทางไปทิศตะวันออกสูจ่ดุชมวิวของ เทือกเขาอารา
รัต (ARARAT)  ภูเขาอารารตัมียอดเขาสงูท่ีสดุ  5,137 เมตร แนวเทือกเขา
ทอดยาวกินพืน้ท่ี 4 ประเทศ อันไดแ้ก่ ประเทศตุรกี, อิหรา่น, 
อาเซอรไ์บจาน และอารเ์มเนีย ยอดเขาสงูสดุอยูใ่นเขตของประเทศตุรกี 
และอยูท่างทิศใตข้องกรุงเยเรวาน อารารตัเป็นภูเขาท่ีมีอิทธิพลตอ่ความ
เช่ือ ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาวอารเ์มเนียอยา่งมาก โดยชาวอารเ์มเนีย
เช่ือว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธท่ี์นาวาของโนอาจอด หลงัจากวันลา้งโลก และไดน้ าภูเขาอารารตัมาเป็นสว่นหนึง่ของตรา
สญัลกัษณป์ระเทศอารเ์มเนียอีกดว้ย (ระยะทางประมาณ 15 กม.ใชเ้วลา
ประมาณ 30 นาที) ***การชมวิวเทือกเขาอารารตัขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ 
น าทา่นเดินทางสูอ่ารามเก๊กฮารด์  (GEGHARD MONASTERY) เป็น
อารามและวิหารท่ีสรา้งตระหงา่นอยูท่า่มกลางขนุเขาแลดูโดดเด่น
สวยงาม อารามเก๊กฮารด์นี ้ แรกสรา้งในชว่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13 หอ้ง
โถงของโบสถแ์ละพืน้ท่ีบางสว่นสรา้งโดยการสกัดหินเขา้ไปในภูเขาและ
ตกแต่งแกะสลกัลวดลายประดับอีกดว้ย ภายในโถงน า้มีน า้พุตามความเช่ือว่า เป็นน า้พุศักด์ิสิทธ์ิ สามารถรกัษาโรค
ต่างๆใหห้ายได ้ UNESCOขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.2000 
(ระยะทางประมาณ 23 กม.ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที)  
จากนัน้เดินทางต่อสู ่วิหารการนี์ (GARNI TEMPLE) ในอดีตเม่ือประมาณ 
1,700 ปีท่ีแลว้ บริเวณนีเ้คยเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของกษัตริยอ์ารเ์มเนีย 
ซึง่ในปัจจบุนัยงัคงมีซากหอ้งสรงน า้ BATH HOUSE และอาคารศิลปะ
กรีก-โรมันท่ีสรา้งขึน้ชว่งคริสตศ์ตวรรษท่ี1  โดยกษัตริยอ์ารเ์มเนียในสมัย
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นัน้หลงเหลืออยู ่ ดา้นขา้งของวิหารศิลปะกรีก-โรมัน ยงัมีรอ่งรอยของเสาโบสถใ์นคริสตศ์าสนาสรา้งขึน้เม่ือ
คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 วิหารแหง่นีพ้ังทลายลงจากแผน่ดินไหวในปีค.ศ.1679 แลว้มาบรูณะขึน้ใหม่ในยคุสหภาพโซเวียด 
เม่ือปีค.ศ.1974 นีเ้อง และเป็นโบราณสถานแบบกรีก-โรมัน เพียงแหง่เดียวในเทือกเขาคอเคซสัท่ียงัคงเหลืออยู ่

เท่ียง  รบัประทานอาหากลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บา่ย น าทา่นสู ่อนุสาวรียม์ารดาแห่งอารเ์มเนีย – MOTHER OF ARMENIA ตั้งอยู่

ใน VICTORY PARK เหนือกรุงเยเรวาน  อนสุาวรียแ์หง่นีเ้ป็นสญัลกัษณท่ี์ส่ือถึง
ความเข็มแข็งและสนัติภาพ เพ่ือเป็นการเชิดชเูกียรติเหลา่สตรีชาวอารเ์มเนียท่ี
เสียสละ รว่มรบกับสามีเพ่ือต่อตา้นจกัรวรรดิออตโตมันหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
และในวันท่ี 9 พฤษภาคมของทกุปี จะมีการวางพวงมาลา ณ อนสุาวรียแ์หง่นี ้ให้
ทา่นอิสระถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ และชมวิวของกรุงเยเรวานแบบ 360 องศา จากจดุ
ชมวิวนีท้า่นจะสามารถเห็นกรุงเยเรวานไดท้ัง้เมือง และมีภูเขาอารารตัเป็นฉาก
หลงัท่ีสวยงาม   
น าทา่นสูโ่รงงานบรันดี ARARAT บรั่นดีสญัชาติอารเ์มเนีย หรือท่ีเรียกกันว่าคอนญัก ผลิตจากองุน่ท่ีปลกูใน ARARAT 
VALLEY แหลง่ปลกูองุน่ท าไวนท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุในโลกเทา่นัน้ โรงงานอารารตัเริม่ผลิตเครือ่งด่ืมชนิดนีต้ั้งแต่ปลายศตวรรษ
ท่ี 19 และในปีค.ศ.1900 บริษัทฯ ไดร้บัอนญุาตอยา่งเป็นทางการใหใ้ชค้ าว่า “คอนญัก” ส าหรบัใชโ้ฆษณาสินคา้ น า
ทา่นเขา้รบัฟังประวัติอันยาวนาน ชมกระบวนการผลิต หอ้งบม่ และ รว่มชิมบรั่นดี หรือ คอนญัก อันโด่งดังของ
อารเ์มเนีย  
จากนัน้น าทา่นซือ้ของฝากพืน้เมืองท่ี ตลาดเวอนิซาเก้ (VERNISAGE) ตลาดนดักลางแจง้ขายของฝากพืน้เมืองและ
หตัถกรรม อยูท่างดา้นขวาไม่ไกลจาก REPUBLIC SQUARE ทา่น
สามารถเลือกซือ้สินคา้ เชน่ ภาพวาดสีน า้มันฝีมือของจิตรกรชาว
อารเ์มเนีย้น ผา้พืน้เมือง พรมเปอรเ์ซีย หตัถกรรมต่างๆ แม็กเน็ต 
เครื่องประดับท าจากเงินแทแ้ละกระดานหมากรุกท าจากไมท้อ้งถ่ิน 
หรือ สูบ่ริเวณถนน NORTHERN AVENUE ยา่นการคา้ใหม่แบบ
ยโุรปซึง่เป็นถนนคนเดิน มี SUPER MARKET ช่ือ PARMA ในยา่น
นี ้ขา้งลา่งชัน้ใตดิ้นของถนน NORTHERN AVENUE เป็นยา่นรา้น
รวงท่ีเรียกวา่ TASHIR STREET SHOPPING GALLERY ตลอดทางมีรา้นกาแฟ รา้นอาหาร ใหเ้ลือกนั่งพักผอ่นใหท้า่น
อิสระเดินชมเมือง เลือกซือ้สินคา้ และของฝากอยา่งจใุจ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 
  ที่พัก YEREVAN MARRIOTT HOTEL***** หรือเทียบเท่า 
 
วันที่หกของการเดินทาง  มหาวิหารเอคมิอัดซิน – พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรแ์ห่งอารเ์มเนีย – THE CASCADE – 

จัตุรัสกลางเมือง – ถนน NORTHERN AVENUE    (6) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชม มหาวิหารเอคมิอัดซิน (ECHMIADZIN CATHEDRAL) ท่ีแต่
เดิมนัน้เป็นท่ีรูจ้กักันในนาม โบสถศ์ักด์ิสิทธ์ิแหง่พระแม่เจา้ 
(HOLY MOTHER OF GOD CHURCH) สรา้งขึน้ในราวศตวรรษ
ท่ี 4 และไดช่ื้อว่าเป็นโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุของโลก โดยตั้งอยูใ่นเมือง
เอคมิอดัซิน (ECHMIADZIN) เมืองส าคัญทางดา้นศาสนาของชาว
อารเ์มเนียน และยงันบัไดว้่าเป็นเมืองศักด์ิสิทธ์ิ สรา้งขึน้โดย
นกับญุเกรกอรี่ในปี303 ปัจจบุนัเป็นศูนยก์ลางทางจิตวิญญาณ
ของผูน้บัถือศาสนาคริสตนิ์กายอารเ์มเนียอโพสโตลิก (APOSTOLIC CHRISTIAN) จากทั่วโลก  
ชม พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรแ์ห่งอารเ์มเนีย เก็บรกัษาสมบติัล า้ค่าชิน้
เอกของโลกอันประเมินคา่มิได ้ ทัง้วัตถโุบราณต่างๆ เซรามิก อาวุธ ขา้วของ
เครื่องใชข้องมนษุยโ์บราณในยคุก่อนประวติัศาสตร ์ อายกุวา่ 2-3 ลา้นปี 
รวมถึงของหายากจากประเทศตะวันออกโบราณในภูมิภาคนี ้ อาทิ อียิปต ์ มิ
ทานี อาณาจกัรฮิตไทต ์อัสซีเรีย อิหรา่น โรม อาณาจกัรไบแซนไทน ์ฯลฯ 

เท่ียง  รบัประทานอาหากลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บา่ย ใหท้า่นอิสระถ่ายรูป บริเวณ THE CASCADE น า้ตกประดิษฐ์ท่ีมีความสงู 

118 เมตร ลดหลั่นกัน 5 ชัน้ เป็นงาน  ออกแบบของ ALEXANDER TAMANIAN นายชา่งใหญ่ของสหภาพโซเวียด ผูว้าง
ผงัเมืองของกรุงเยเรวาน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งถึง 9 ปี (ค.ศ.
1971 - 1980) ปัจจบุนัโถงของแต่ละชัน้จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ ์
และหอแสดงศิลปะใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมฟรี ความประสงค์
แทจ้ริงในการสรา้งน า้ตกประดิษฐ์นี ้ ตั้งใจสรา้งใหเ้ป็นอนสุาวรีย ์
แหง่ชยัชนะของโซเวียตรสัเซียในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเป็น
การฉลองท่ีโซเวียตปกครองอารเ์มเนียครบรอบ 50 ปี ชม จัตุรัส
กลางเมือง  (REPUBLIC SQUARE) จตัุรสัศูนยก์ลางของกรุง
เยเรวาน ออกแบบโดยสถาปนิกคนดัง ALEXANDER  TAMANIAN เม่ือปีค.ศ.1924 มีการต่อเติมสรา้งอาคารเพ่ิมมา 
เรื่อย ปัจจบุนัรอบๆลานกวา้งทรงรูปไขต่รงกลางจตัรุสัประกอบดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมแบบ NEO-CLASSIC ขนาด
ใหญ่ 5 หลงัและหอศิลปะแหง่ชาติตั้งโดดเด่นอยูต่รงกลาง อาคารรอบๆนัน้ มีท าเนียบรฐับาล กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงคมนาคมพิพิธภัณฑแ์หง่ชาติและโรงมหรสพ ก่อนท่ีระบอบสงัคมนิยมจะลม่สลายจตัุรสันีเ้รียก LENIN 
SQUARE จตัุรสั REPUBLIC ไดร้บัค าช่ืนชม ว่าเป็นจตัุรสัท่ียิ่งใหญ่และงดงามท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลกท่ีสรา้งในศตวรรษ
ท่ี 20 ตรงกลางลานมีน า้พุเตน้ระบ าประกอบดนตรีเพ่ิมชีวิตชีวาใหก้ับผูท่ี้เขา้มาเยือนอีกดว้ย  
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ใหท้า่นอิสระพักผอ่นบริเวรณรอบ REPUBLIC SQUARE  
จากนัน้เดินทางสูบ่ริเวณ ถนน NORTHERN AVENUE ยา่นการคา้ใหม่แบบยโุรปซึง่เป็นถนนคนเดิน มี SUPER 
MARKET ตลอดทางมีรา้นกาแฟ รา้นอาหาร ใหเ้ลือกนั่งพักผอ่นใหท้า่นอิสระเดินชมเมือง เลือกซือ้สินคา้ และของฝาก
อยา่งจใุจ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
ที่พัก YEREVAN MARRIOTT HOTEL***** หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง  เยเรวาน – ซาดาโคล – ทบิลิซี – กอรี – พิพิธภัณฑส์ตาลิน – อัพลีสตซี์คห ์– ทบิลิซี  (7) 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน (BAGRATASHEN) เมืองชายแดนของอารเ์มเนียซึง่อยูติ่ดกับจอรเ์จีย 
จากนัน้เดินทางต่อไปยงั เมืองซาดาโคล (SADAKHLO) ท่ีอยูท่างดา้นใตร้ะยะทางประมาณ 100 กม. ซึง่เป็นเมือง
พรมแดนท่ีอยูติ่ดกับอารเ์มเนีย (ทกุทา่นตอ้งลงจากรถ เพ่ือมาผา่น
ด่านและตรวจเอกสารขาออกจากอารเ์มเนีย เพ่ือเขา้ประเทศ
จอรเ์จีย โดยทกุทา่นตอ้งน ากระเป๋าเดินทางและส่ิงของทกุอยา่งลง
จากรถ เพราะตอ้งน าผา่นการ X-RAY) หลงัจากผา่นด่านการตรวจ
เอกสารคนเขา้เมืองแลว้ น าทา่นออกเดินทางไปยงั กรุงทบิลิซี 
(TBILISI) ท่ีอยูห่า่งประมาณ 80 กม. 

เท่ียง  รบัประทานอาหากลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บา่ย น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) (ระยะทางประมาณ 

80 กิโลเมตรใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวัดชีดา คารท์ลี เป็นเมืองท่ี
ตั้งอยูบ่นเนินเขา ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของเมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้นทหารในยคุกลางเป็น
ท่ีตั้งของกองก าลงัท่ีอยูบ่นถนนสายส าคัญท่ีเช่ือมกับ ทางดา้น
ตะวันออกและดา้นตะวันตก นอกจากนัน้ยงัเป็นเมืองบา้นเกิดของ 
โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้  าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต 
และอเล็กซานเดอร ์ นาดีราซี ผูเ้ป็นนกัออกแบบช่ือดังในดา้นจรวด
ขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต น าทา่นชม พิพิธภัณฑข์องสตาลิน 
(MUSEUM OF STALIN) ซึง่เป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของ
เครื่องใชต้่างๆ พรอ้มทัง้เรือ่งราวตา่งๆของสตาลิน และยงัมีการ
แสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 
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น าทา่นเดินทางไปยงั เมืองอัพลีสตซี์คห ์ (UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถ า้ท่ีถกูท าขึน้เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศัยของมนษุยใ์น  
ยคุการเริ่มตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อนคริสตกาล ซึง่ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสูท่างดา้นเหนือ
แถบหมู่บา้นมทวารี และหบุเขารีโอนีไปยงัทะเลด า และต่อไปยงัดา้นตะวันตก ท าใหเ้กิดการพฒันาการเป็นเมืองตา่งๆ
หลายเมือง และอัพลิสตซิ์คห ์ก็เป็นเมืองหนึง่ท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ ไดถ้กูสรา้งขึน้ในราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาล และ
ต่อมาก็ไดถ้กูขยายออกไปจนกวา้งขวาง 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบัไปยงักรุงทบิลิซี 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
  ที่พัก TBILISI MARRIOTT HOTEL***** หรือเทียบเท่า 
 
วันที่แปดของการเดินทาง  ทบิลิซี  – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ      (8)  
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือท าการตรวจเอกสารการเดินทาง 
10.30 น.  เหิรฟ้าสูก่รุงอิสตันบล ูโดยสายการบินเตอรก์ิสแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 379 (ใชเ้วลาบินประมาณ 02.15 ชั่วโมง) 
12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาวาลิมาน่ี อิสตันบูล ประเทศตรุกี 
17.55 น.  เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 058 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 09.10 ชั่วโมง) 
 
วันที่เก้าของการเดินทาง    กรุงเทพฯ        (9) 

 
07.30 น.              เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

 Happiness is here and now 

 
 
 
 
 
 
 

 

Happy price (ผู้ใหญ่ข้ันต ่า) 15 ท่านขึน้ไป 20 ท่านขึน้ไป 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 89,900 บาท 85,900 บาท 
เดก็ (อายตุ  า่กว่า 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 87,000 บาท 83,900 บาท 
เดก็ (อายตุ  า่กว่า 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 85,000 บาท 81,900 บาท 
พกัหอ้งเดี่ยวช  าระเพ่ิม ท่านละ 9,000 บาท 
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*** ค่าตั๋ วเครือ่งบิน สายการบินเตอรกี์ชแอรไ์ลน ์โคด้จากราคาตั๋วกรุ๊ปเริ่มตน้ตามวันท่ีระบใุนรายการ  26,000 บาท (รวม 
ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิงและภาษีสนามบิน เช็คราคา ณ วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2563) หากเม่ือท าการจองแลว้ไดต้ั๋ วราคาสงูกวา่นี ้และหากมี
การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิงจากสายการบินจะมีผลต่อคา่ทวัร ์

 

อัตราค่าบริการรวม 
 ค่าตั๋ วเครื่องบิน เสน้ทางระหว่างประเทศ ชัน้ประหยดั สายการบินเตอรกิ์สแอรไ์ลน ์เสน้ทาง กรุงเทพ – ทบิลิซ่ี  – กรุงเทพ  

ค่าท่ีพัก 6 คืน ในโรงแรมระดับ 4-5  ดาว พักหอ้งละ 2 ทา่น 
ค่าธรรมเนียมวีซา่ประเทศอารเ์มเนีย 
ค่าวิทยากร อ.ทรงยศ แววหงษ ์รว่มเดินทางตลอดการเดินทาง 
ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ   
ค่าพาหนะระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  

 ประกันอุบติัเหตุในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
 ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรจ์ากสขุนิยมทวัรอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าบริการจดัน าเท่ียว  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง  
ค่าทิปคนขบัรถ รา้นอาหารและหวัหนา้ทวัร ์   

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศัพท ์/ มินิบารใ์นหอ้งพัก ฯลฯ 
ค่าน า้หนกักระเป๋าท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด  
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้ว่มเดินทางนอ้ยกว่าท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็น 

สดุวิสยั อันเน่ืองมาจากการลา่ชา้ของสายการบิน เหตุการณป์ระทว้งหยดุงาน เหตุจลาจล  อุบติัเหตุ ภัยธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะ
รกัษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หม้ากท่ีสดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประทว้ง และอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง  
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4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยใหแ้กต่ัวแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีทา่นช าระ
มาแลว้ กรณีท่ีทา่นปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงลว่งหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บัการ
ยินยอมอยา่งถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ย กรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดังนี ้ 

6.1 ทา่นท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ทา่นท่ีก าลงัตั้งครรภ ์อันเน่ืองจากความปลอดภัยความตัวทา่น  (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมัครทวัร)์  
6.3 เด็กทารกท่ีอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางทา่นอ่ืนๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมัครทวัร)์ 
6.4 ทา่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็นในการทอ่งเท่ียวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมัครทวัร)์ 

7. ทา่นท่ีจะออกบตัรโดยสารเครือ่งบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของกรุ๊ป
ทวัรน์ัน้กับเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อัตราค่าบริการทวัรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มันของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทวัรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเทา่นัน้   

 
 บริษัท สขุนิยมทวัร ์ จ ากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการทอ่งเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่ับการ
เปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสดุวิสยั โดยยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ หากมีเหตุจ าเป็น
ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสดุวิสยั เชน่ การถกูหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ เน่ืองจากการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 
 

 

 

 
 


