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   ทบลิซิ ี มทิสเคตา กดูวัร ี คาสเบก ิฮกัหพ์าท ดลิจินั 

       ทะเลสาบเซวาน  เยเรวาน  การน์ ี เก็กฮารด์ 
 
  
จอรเ์จีย  ประเทศเล็กๆ ในภูม ิภาคคอเคซสั ถูกเร ียกขานว่าประเทศสองทวีป 
(Transcontinental Nation) ต ัง้อยูใ่นเอเชยีกลาง มพีรมแดนตดิกบัรสัเซยี ตุรก ี
อาเซอรไ์บจาน และอารเ์มเนยี เป็นชนชาตเิกา่แก ่ต านานกรกีเคยเลา่ขานถงึดนิแดน
ลกึลบัทางตะวนัออกทีว่รีบุรุษเคยล่องเรอืไปหา ขนแกะทองค า ซึง่ก็คอือาณาจกัร
จอรเ์จยีทางตะวนัตก นอ้ยคนจะรูว้า่ภาษาจอรเ์จยีเป็นภาษาทีเ่กา่แกท่ ีสุ่ดภาษาหนึง่ในโลก 
ว่ากนัว่าจอรเ์จยีเป็นประเทศหนึง่ในโลกทีถู่กรุกรานมากทีสุ่ด แต่ก็สามารถรกัษา
ประเพณีวฒันธรรมของตวัเองไวไ้ดด้ที ีสุ่ดตลอดประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่สองพนัปี
ของประเทศ 

อารเ์มเนยี ประเทศทีไ่ม่มทีางออกสู่ทะเลทางใตข้องเทอืกเขาคอเคซสั เขาทีก่ ัน้
พรมแดนระหวา่งยุโรปและเอเชยี มอีาณาเขตตดิตอ่กบัตุรก ีจอรเ์จยี อาเซอรไ์บจาน 
อหิรา่น และรฐัปกครองตนเองนาคเีชวานของอาเซอรไ์บจาน เคยเป็นสว่นหนึง่ของ
สหภาพโซเวยีต ปจัจบุนัเป็นรฐัสมาชกิของสภายุโรปและเครอืรฐัเอกราช อารเ์มเนยีมี
มรดกทางวฒันธรรมทีเ่กา่แก ่เป็นรฐัแรกในโลกทีไ่ดร้บัเอาครสิตศ์าสนามาเป็นศาสนา
อยา่งเป็นทางการ เมือ่ ค.ศ.301 จงึมโีบราณสถานจ านวนมากกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 
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ก าหนดการเดนิทาง 6-12 ก.ค. 

 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ-โดฮา-ทบลิซิ ี      
0600 นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว Q กาตารแ์อรเ์วย ์(Qatar 

Airways- QR) มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบน
เครือ่งบนิ 

0905 กาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 831 น าทา่นเหริฟ้าสูก่รงุโดฮา เสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
1135 เดนิทางถงึทา่อากาศยาฮาหมดั เปลีย่นเครือ่งบนิ  
1405 กาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 253 น าทา่นเหริฟ้าสูก่รงุทบลิซิ ีเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
2005 เดนิทางถงึทา่อากาศยานทบลิซิ ีผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระ  
 กรงุทบลิซิ-ี Tbilisi เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของจอรเ์จยี ตัง้อยูใ่นหบุเขาทีง่ดงาม ซึง่ถูกแบง่

โดยแมน่ ้าครูา หรอือกีชือ่หนึง่คอื แมน่ ้ามติควาร ีในภาษาจอรเ์จยีน ทบลิซิเีป็นเมอืงเกา่แกท่ีม่อีายกุวา่ 
1,700 ปี เริม่สรา้งเมอืงขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่4 โดยวาคตัง กอรก์าซาล ีกษัตรยิจ์อรเ์จยีแหง่ไอบี
เรยี เป็นชมุชนครสิเตยีนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในโลกทา่มกลางความหลากหลายของชาตพัินธุ ์ภาษา 
ชือ่ทบลิซิ ีแปลวา่ทีต่ัง้อันอบอุ่น มทีีม่าจากน ้าพุรอ้นก ามะถัน ซึง่ผุดพุ่งขึน้มาจากพืน้ดนิบรเิวณรมิฝ่ัง
แม่น ้ามทิควารี แม่น ้าสายหลักที่ไหลผ่านหุบเขาอันเป็นที่ตัง้ของเมือง แม่น ้าสายนี้มีตน้ธารอยู่ใน
ประเทศตุรกี ไหลผ่านจอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน ไปสิน้สุดที่ทะเลสาบแคสเปียน มีความยาวทัง้ส ิน้ 
1,500 กโิลเมตร 
เขา้ทีพั่ก Tbilisi Inn Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง ทบลิซิ-ีป้อมปราการนารกิาลา-โบสถเ์มเตค-ีถนนซารเ์ดน-ีสะพานแหง่
สนัตภิาพ-ถนนรสัทาเวล-ีภเูขามทิสมนิดา 

เชา้ รับประทานอาหารในโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านสัมผัสบรรยากาศกรุงทบลิซิใีนยา่นเมอืงเก่า ผา่นชมอาคารเก่าแกท่ีส่รา้งมาตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่5-20 แตต่กึรามบา้นชอ่งทีส่รา้งมากอ่นครสิศตวรรษที ่19 สว่นใหญถู่กท าลายไปหมดจาก
การรุกรานของชาวเปอร์เซียในปีค.ศ.1795... น่ังเคเบิล้คาร์ไปชมป้อมปราการนารกิาลา ป้อม
ปราการโบราณสมัยศตวรรษที่ 4 ตัง้อยู่บนเนินเขาสูงสามารถมองเห็นววิไดทั้ง้เมอืงทบลิซิ ีและ
แมน่ ้ามทคิวาร ีในปีค.ศ.1827 เกดิแผน่ดนิไหวซึง่ไดส้รา้งความเสยีหายใหก้ับป้อมปราการไปบางสว่น 
คงเหลอืบางสว่นของปราสาทในซากปรักหักพัง นักประวตัศิาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแหง่
หนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกร่งและตไีดย้ากทีส่ดุ จุดเดน่ของป้อมปราการคอืโบสถเ์ซนตน์โิคลัส 
ทีส่รา้งใหมเ่มือ่ปีค.ศ.1996-1997 แทนทีข่องเกา่ทีถู่กไฟไหมจ้นหมด อสิระใหท้่านชมทัศนียภาพที่
งดงามของของเมอืงบนเชงิเทนิ เขา้ชมโบสถเ์มเตค ีซ ึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังซา้ยของแมน่ ้ามทิควาร ีบนทีร่าบ
สงูรมิหนา้ผา สันนษิฐานวา่อาจจะเป็นโบสถแ์รกในจอรเ์จยีทีส่รา้งขึน้โดย Vakhtang Gorgasali เพือ่
เป็นสัญลักษณ์ถงึโบสถ์ที่สรา้งขึน้บนหลุมฝังศพของพระแม่มารีที่กรุงเยรูซาเล็ม ตามต านานของ
คาทอลกิ และน าท่านชมถนนซารเ์ดน ีถนนคนเดนิสายเล็กๆ ทีเ่ป็นศนูยร์วมทางสังคมและวัฒนธรรม 
หลังจากการฟ้ืนฟใูนศตวรรษที ่9 ไดเ้ปลีย่นชือ่ถนนมาเป็นซารเ์ดนีเหมอืนในปัจจุบันเพือ่เป็นเกยีรตแิก่
นักท่องเทีย่วชาวฝร่ังเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนคนเดนิสายนี้เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้แฟชั่น และ
รา้นกาแฟ จากนัน้ไปแวะถา่ยรปูกับสะพานแหง่สนัตภิาพ สญัลักษณ์ของทบลิซิยีคุใหม ่เป็นสะพานที่
สรา้งขึน้มาลา่สดุเมือ่ปีค.ศ.2010 สรา้งจากเหล็กและกระจก ใชส้ าหรับคนเดนิขา้มเทา่นัน้ 
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เทีย่ง รับประทานอาหารในภัตตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย ไปชมถนนรสัทาเวล ียา่นใจกลางเมอืงของทบลิซิทีีเ่ร ิม่ตน้จากจัตรัุสฟรดีอ้ม ตกึบนถนนสายนี้ผสมผสาน

ระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 20 อาท ิตกึโรงละคร โอเปร่าเฮา้ส ์
นอกจากนีย้ังจะเต็มไปดว้ยรา้นรวง คาเฟ่ต ์ภัตตาคาร และสถานบันเทงิ จากนัน้น าท่านขึน้สูภู่เขามทิสมนิดา 
ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูใ่จกลางกรงุทบลิซิ ีใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพทีง่ดงามของเมอืงหลวงแหง่จอรเ์จยี  

ค า่ รับประทานอาหารในภัตตาคารไทย 
เขา้ทีพั่ก Tbilisi Inn Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 

วนัทีส่าม ทบลิซิ-ีมทิสเคตา-อารามจวาร-ีวหิารสเวตสิโคเวล-ีป้อมอนันานรู-ีคาสเบก-ิ
โบสถเ์กอรเ์กตสิเมบา 

เชา้ รับประทานอาหารในโรงแรม 
จากนัน้เดนิทางไปตามทางหลวงสายมลิทิารีจ่อรเ์จยีน ถนนสายส าคัญทีส่รา้งขึน้ในสมัยทีจ่อรเ์จยีอยูภ่ายใต ้  
การควบคุมจากสหภาพโซเวยีต เป็นเสน้ทางหลักในการขา้มเทอืกเขาคอเคซัสจากรัสเซยีมายังภูมภิาคท
รานสค์อเคเซยี ท่านจะไดช้มทวิทัศน์ที่งดงามของเทือกเขาคอเคซัส จากนั้นน าท่านสู่มทิสเคตา- 
Mtskheta เมอืงโบราณทีส่ าคัญของจอรเ์จยี เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรจอรเ์จยีตะวันออกของไอบเีรยี 
เป็นตัวอยา่งทีโ่ดดเดน่ของสถาปัตยกรรมทางศาสนายคุกลางในคอเคซัส มทิสเคตาเป็นแรกของจอรเ์จยีที่
รับศาสนาครสิตเ์ขา้มาในประเทศ และยังคงเป็นศนูยก์ลางของจอรเ์จยีนออโธดอกซจ์นถงึปัจจบุัน ไดรั้บการ
ประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994 น าท่านชมอารามจวาร ีหรอืโบสถไ์มก้างเขน
ศักดิส์ทิธิ ์สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีส่ดุในจอรเ์จยีทีไ่มก้างเขนขนาดยักษ์ทีนั่กบญุนีโนสรา้งขึน้เมือ่เขา้มเผยแผ่
ศาสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในสมัยโบราณกาล จากนั้นชมวหิารสเวตสิโคเวล  ีสรา้งในครสิตวรรษที่ 11 
สญัลักษณ์ของการเปลีย่นความเชือ่มานับถอืศาสนาครสิตซ์ ึง่ไดก้ลายมาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยี
เมือ่ปีค.ศ.337 จากนั้นชมป้อมอนันานูร ีสรา้งในศตวรรษที่ 13 ออกแบบใหเ้ป็นป้อมปราการที่สงูและ
แข็งแกรง่เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาวครสิตใ์นอดตีกาลทีอ่ยูใ่นภมูภิาคคอเค
ซัส และไม่ยอดตกอยู่ภายใตอ้ทิธพิลของจักรวรรดอิอตโตมันและเปอร์เซยีซึง่เป็นมุสลมิ อยู่ในรายชือ่
ล าดับตน้ๆ ทีก่ าลังจะประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก 

เทีย่ง รับประทานอาหารในภัตตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย เดนิทางตอ่สูค่าสเบก-ิ Kazbegi เมอืงเล็กๆ ตัง้อยูใ่จกลางเทอืกเขาคอเคซัส ถอืเป็นเมอืงศนูยก์ลางการ

ทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขาคอเคซัสทีส่ าคัญของจอรเ์จยี เพราะอยูไ่มไ่กลจากกรุงทบลิซิ ีและมสีาธารณูปโภค
ส าหรับการทอ่งเทีย่ว ภมูทัิศนโ์ดยรอบเต็มไปดว้ยภาพความสวยงามของภเูขา รวมทัง้เป็นจุดชมววิยอดเขา
คาสเบ็ค หนึง่ในยอดเขาทีส่วยงามทีส่ดุของเทอืกเขาคอเคซัส จากทีน่ี่น าท่านน่ังรถจี๊ป สัมผัสการเดนิทางที่
น่าตืน่เตน้เรา้ใจเพื่อขึน้ไปชมโบสถเ์กอรเ์กตสิเมบา โบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซัส สรา้งมาตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่15 ดว้ยหนิแกรนติขนาดใหญ่บนความสงู 2,170 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล รอบๆ โบสถ์
มองเห็นววิของเทอืกเขาคอเคซัสไดร้อบดา้น และตลอดการเดนิทางท่านจะดืม่ด ่ากับทวิทัศน์อันงดงามของ
เทอืกเขาคอเคซสั จากนัน้เดนิทางกลับสูก่รงุทบลิซิ ี

ค า่ รับประทานอาหารในภัตตาคาร บรกิารอาหารจอรเ์จยีน พรอ้มชมการแสดงระบ าพืน้เมอืง 
เขา้ทีพั่ก Tbilisi Inn Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 
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วนัทีส่ ี ่ ทบลิซิ-ีซาดาโคล-ฮกัหพ์าท-ดลิจินั-เซวาน-ลอ่งทะเลสาบเซวาน-เยเรวาน 
เชา้ รับประทานอาหารในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูซ่าดาโคล- Sadakhlo (100 KM) เป็นพรมแดนตดิกับอารเ์มเนีย ขา้มพรมแดนสู่

อารเ์มเนีย ทีเ่มอืงบากราทาเชน- Bagratashen จากนัน้เดนิทางสูฮ่กัหพ์าท- Haghpat (36 KM) 
หมูบ่า้นทอ่งเทีย่วในภาคเหนอืของจังหวดัโลร ีซึง่องคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1996 ชมอารามฮกัหพ์าท เป็นอารามอาร์เมเนียยุคกลาง หรืออารามไบแซนไทน์ที่มคีวาม
ซับซอ้นทางศาสนา กอ่ตัง้ข ึน้ในศตวรรษที ่10 ในราชวงศค์ลรูเิคยีน เป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรม
ทางศาสนาในยคุรุง่เรอืงสงูสดุซึง่มรีปูแบบอันเอกลักษณ์เฉพาะทอ้งถิน่  

เทีย่ง รับประทานอาหารในภัตตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย เดนิทางสูด่ลิจินั- Dilijan (89 KM) เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่ของอารเ์มเนีย มักจะเรยีกขานกันว่า

สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่อารเ์มเนยี ตัง้อยูส่งูจากระดับน ้าทะเลกวา่ 1,500 เมตร จงึท าใหม้อีากาศหนาวเย็น
ตลอดทัง้ปี กจิกรรมที่นิยมของนักท่องเที่ยว ไดแ้ก่ การเดนิป่า ป่ันจักรยานเสอืภูเขา และปิกนิก 
จากนัน้เดนิทางไปเมอืงเซวาน- Sevan (35 KM) ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเซวาน ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่
ทีส่ดุในอารเ์มเนียและภูมภิาคคอเคซัส และหนึง่ในทะเลสาบน ้าจดืทีต่ัง้อยูใ่นทีส่งูทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
ทะเลสาบกวา้ง 940 ตารางกโิลเมตร จุน ้า 34 พันลา้นลกูบาศกเ์มตร ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบดว้ย
แม่น ้าและล าธารถงึ 28 แห่ง ทีส่ าคัญไดแ้ก่ แม่น ้าฮราชดาน และแมน่ ้ามาสรคิ ใหท้่านน ัง่เรอืลอ่งชม
ความงามของทะเลสาบเซวาน จากนั้นไปชมอารามเซวาน หรอื เซวานาแว๊งค ์ค าวา่ แว๊งค ์ใน
ภาษาอารเ์มเนียนนัน้หมายถงึโบสถว์หิาร อารามเซวานตัง้อยู่ปลายแหลมดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ
ของทะเลสาบเซวาน สรา้งขึน้ในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญงิมาเรยีม ธดิาของกษัตรยิอ์ะช๊อตที ่1 จากนัน้
เดนิทางสูก่รงุเยเรวาน- Yerevan เมอืงหลวงของอารเ์มเนีย เป็นภาพสะทอ้นของอดตีอันยาวนาน
นับพันปีของประเทศทีต่ัง้อยูใ่นจุดบรรจบของเอเชยีและยโุรป เยเรวานเป็นเมอืงใหญ่ตัง้อยู่ในหบุเขา
อารารัต ทางใตข้องเมอืงคอืชอ่งเขาแมน่ ้าโวโรแทน ตกึรามบา้นชอ่งในเยเรวานละมา้ยคลา้ยคลงึไป
ทางโซเวยีตรัสเซยีเป็นส่วนใหญ่ คือจะสรา้งเป็นทรงสีเ่หลี่ยมบล็อกๆ ทบึๆ เนื่องจากเป็นหนึ่งใน
สหภาพโซเวยีตมากอ่น 

ค า่ รับประทานอาหารในภัตตาคารจนี 
 เขา้สูท่ีพั่ก Ani Plaza Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 

วนัทีห่า้ เยเรวาน-การน์-ีวหิารการน์-ีวหิารเก็กฮารด์-พพิธิภณัฑม์าเทนาดาราน-
เยเรวานแคสเคดคอมเพล็กซ-์ตลาดชูคา 

เชา้ รับประทานอาหารในโรงแรม 
จากนัน้เดนิทางสูห่มูบ่า้นการน์-ี Garni Village (28 KM) ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าอะซาท การน์ีเป็นชมุชน
โบราณทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปีกอ่นครสิตกาล โดยมชีมุชนเล็กๆ ตัง้กระจายกันอยูต่ามรมิแมน่ ้าอะซาท 
ตอ่มาในศตวรรษที ่8 การน์ีถูกครอบครองโดยกษัตรยิอ์ารก์สิหต์ีท้ี ่1 แหง่อาณาจักรอรูารเ์ทยีน  ชม
วหิารการน์ ีวหิารทรงโรมันโบราณอายกุวา่ 1,700 ปี ตัง้อยูบ่นขอบโตรกผาสงูหลายรอ้ยเมตร บรเิวณ
นี้เคยเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของกษัตริย์อาร์เมเนีย ทว่าปัจจุบันไดพั้งทลายไปหมดแลว้ ทั้งจาก
แผน่ดนิไหวและกาลเวลา เหลอืแต่ซากพระราชวัง อาคาร และหอ้งสรงน ้า โครงสรา้งของวหิารการน์ี
เป็นสถาปัตยกรรมหนิ มเีสาโรมันทรงกลมเรียงรายรับน ้าหนักหลังคาอยู่หลายสบิตน้ หัวเสานั้น
สลักเป็นลายกลมขดแบบดอริก สว่นลายอืน่ๆ เป็นลายเสน้กราฟฟิกแบบอารเ์มเนียนแท ้ๆ  ซึง่จะหา
ในวหิารโรมันแห่งอืน่ไม่ไดเ้ลย ส าหรับตัววหิารทีเ่ห็นเป็นรูปร่างสวยงามอยูใ่นทุกวันนี้นัน้ แทจ้รงิแลว้
เพิง่มกีารยกหนิขึน้ไปประกอบใหมใ่นยคุสหภาพโซเวยีตเมือ่ปีค.ศ.1974 นี่เอง และไปชมวหิารเก็กฮารด์ 
ซึง่เป็นหนึง่ในวหิารทีส่วยทีส่ดุของอารเ์มเนีย สรา้งในสมัยศตวรรษที ่12-13 โดยการสลักผาหนิลกึเขา้ไป
จนกลายเป็นวหิารในโพรงถ ้าอันยิง่ใหญอ่ลังการ ชา่งผูศ้รัทธาใชเ้ครือ่งมอืธรรมดาเจาะหนิแกะสลักอยูน่าน
ถงึ 40 ปี ภายในหอ้งโถงใหญท่า่นจะไดเ้ห็นความงดงามของวหิารถ ้าหนิแหง่นี ้ย ิง่เมือ่เดนิเขา้ไปในหอ้งลกึ  ๆ
เขา้ไปทีเ่ป็นหอ้งสวดมนตเ์ล็กบา้งใหญบ่า้ง ท่านจะไดก้ลิน่ของอดตีล่องลอยไปท่ัว ทุกหอ้งจะมไีมก้างเขน
สลักหนิตามสไตลอ์ารเ์มเนยีนตัง้เดน่อยู ่เพือ่เป็นศนูยร์วมใจของครติศาสนกิชน วหิารเก็กฮารด์แหง่นี้ไดรั้บ
การประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ.2000  

เทีย่ง รับประทานอาหารในภัตตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย เดนิทางกลับเขา้กรุงเยเรวาน น าท่านเทีย่วชมเมอืง แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรยีม์าเธอรอ์ารเ์มเนยี รูปปั้น
รูปผูห้ญงิแห่งอารเ์มเนียตัง้อยู่ในสวนสาธารณะแห่งชัยชนะ จากนัน้ไปชมพพิธิภณัฑม์าเทนาดาราน 
หนึ่งในยุดยอดพพิธิภัณฑข์องโลกที่เก็บรวบรวมตน้ฉบับต าราโบราณกว่า 2,000 ภาษาจากท่ัวโลกไว ้
มากกวา่ 30,000 ฉบับ ทัง้ภาษาอารเ์มเนียนโบราณ กรกี โรมัน ซเีรยี ฮบิรู เปอรเ์ซยี จนี ญีปุ่่ น รัสเซยี ฯลฯ 
เนื่องจากอารเ์มเนียเป็นประเทศในจุดเชือ่มต่อยุโรปและเอเชยี จงึเป็นเหมอืนศูนยก์ลางของคนเดนิทาง 
พ่อคา้ ขบวนทัพ พระ หมอสอนศาสนา นักปราชญ ์บัณฑติ ทีเ่ดนิทางไปมาและแวะพักกันมาแต่โบราณ 
อาร์เมเนียจงึไดม้ตี าราโบราณเหล่านี้ไวใ้นครอบครอง ซึง่ต าราเหล่านี้มทัีง้ ปรัชญา ต าราแพทย ์ดารา
ศาสตร ์คณิตศาสตร ์กายวภิาค และอืน่ๆ อกีมากมาย และไปชมเยเรวานแคสเคดคอมเพล็กซ ์อุทยาน
ทางศลิปะขนาดยักษ์ สรา้งเป็นบันไดขนาดมหมึา 572 ขัน้ สงูกวา่ 500 เมตร ลาดขึน้ไปบนไหลเ่ขากลางใจ
เมือง มีการปล่อยน ้าใหต้กลงมาคลา้ยน ้าตกจ าลอง ดา้นล่างสุดเป็นสวนหย่อม และมีรูปประตมิากรรม
ลอยตัวน่ารักๆ อัดแน่นไปดว้ยไอเดยีสรา้งสรรค ์ดา้นบนมลีฟิท ์บันไดเลือ่น และบันได ใหนั้กท่องเทีย่วขึน้
ไปจดุสงูสดุของยอดเขา ชมววิกรงุเยเรวานจากมมุสงูไดแ้บบพาโนรามาเลยทเีดยีว ในวันทีท่อ้งฟ้าสดใสจะ
เห็นยอดเขาอารารัตในต านานเรอืโนอาห ์ยนืตระหงา่นเป็นแบก๊กราวนข์องเมอืงอยา่งสดุอลังการ จากนัน้ไป
ตลาดชูคา เป็นตลาดขายผลไม ้มีทั ้งผลไมส้ด ผลไมแ้หง้ และถ่ัวต่างๆ มีแผงขายนับรอ้ยๆ แผง 
นอกจากนี้ยังมีขนมหวาน อาท ิลาวาช แผ่นแป้งหวาน แบนๆ รูปร่างกลมๆ รีๆ  ซูจุ๊ก แป้งมว้นใส่ไสถ่ั้ว
วอลนัตหรอืแมคาเดเมยี เนื้อแป้งจะมคีวามพเิศษ เพราะใชแ้อปเปิล แอปรคิอต พชี มากวนผสมกับน ้าผึง้ 
แลว้ตใีหเ้ป็นแผน่แป้ง จงึหวานอรอ่ยก าลังด ี

ค า่ รับประทานอาหารในภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 เขา้สูท่ีพั่ก Ani Plaza Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก เยเรวาน-อารท์าชตั-วหิารคอรว์ริาพ-หมูบ่า้นอะเรน-ีโนราแวง๊ค-์น า้พดุนตร ี
เชา้ รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสูอ่ารท์าชตั- Artashat (33 KM) บนทีร่าบสงูอารารัต ตรงรอยต่อพรมแดนตุรกี   
ตะวันออก กับอารเ์มเนียตะวันตก ซึง่ในสมัยโบราณพืน้ทีต่รงนี้ทัง้หมดคอืดนิแดนของอารเ์มเนีย แต่
เพิ่งมาเสียไปใหตุ้รกีในภายหลัง ประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1-2 ชมวหิารคอรว์ริาพ 
โบราณสถานส าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของอารเ์มเนีย ดว้ยวา่มันคอืสถานทีจ่องจ านักบุญเกรกอรนีานถงึ 
13 ปี ในค ุกใตด้นิทีแ่ทบจะมดืมดิ วหิารคอรว์ริาพจงึกลายเป็นสถานทีแ่สวงบุญส าหรับ
ครสิตศ์าสนกิชนจากท่ัวสารทศิ จากวหิารนี้ท่านจะมองเห็นยอดเขาอารารัต สงู 5,137 เมตร ในเขต
ตุรกไีดอ้ย่างชัดเจน ซึง่ภ ูเขาอารารัตมคีวามส าคัญยิง่ยวดในพระคัมภรีเ์ก ่า หรอื The Old 
Testament ของศาสนาครสิต ์ในเหตุการณ์ทีน่ ้าท่วมโลก และครอบครัวของโนอาหส์รา้งเรอืไม ้
บรรทุกสัตวท์ุกชนดิอย่างละคู่ไปอยู่บนเรอืนานนับเดอืน เมือ่น ้าลดระดับลง ตามต านานเล่าวา่เมือ่ 
7,000 ปีก่อนเรอืของโนอาหไ์ดม้าเกยตืน้อยู่ทีเ่ชงิเขาอารารัตนี่เอง มนุษยก์ลุ่มสดุทา้ยทีร่อดจากน ้า
ท่วมโลกคราวนัน้ จงึลงจากเขามาขยายเผ่าพันธุม์นุษยข์ ึน้ใหม่ ชาวตุรกตีะวันออกและชนชาติ
อารเ์มเนียเขาถงึไดภู้มใิจ และเรยีกตัวเองวา่เป็นลูกหลานของโนอาหอ์ย่างเต็มปาก  จากนัน้เดนิทาง
ไปหมูบ่า้นอะเรน ีทีต่ านานกล่าวไวว้า่มกีารผลติไวน์มากวา่ 6,000 ปีแลว้ ซึง่นักโบราณคดยีังไดพ้บ
หลักฐานต่างๆ มากมาย ไดพ้บเซลลข์องตน้พืชที่น ามาผลติไวน์ที่ไดถู้กทิง้เอาไวภ้ายในบรเิวณถ ้า
ต่างๆ ที่อยู่ใกลก้ับหมู่บา้นอะเรนี ชาวอเมรกิาและไอรสิไดม้กีารศกึษาเกยีวกับการผลติไวน์ในสมัย
โบราณของชาวอารเ์มเนีย ซึง่เป็นผูส้ง่ออกไวน์เป็นประเทศแรกในโลก น าท่านชมโรงงานผลติไวน์
ทอ้งถ ิน่และทดลองชมิไวนร์สเลศิของอารเ์มเนยี 

เทีย่ง รับประทานอาหารในภัตตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย เดนิทางสู่โนราแว๊งค-์ Noravank ใหท้่านชมวหิารโนราแว๊งค  ์สถาปัตยกรรมชิน้เอกของ
อารเ์มเนยีนยคุกลาง สรา้งในศตวรรษที ่14 โดยนักสอนศาสนายนูคิ แตต่ัวโบสถใ์หญถู่กสรา้งประมาณ
ปีค.ศ.1227 โดยนักบญุคาราเพท บรเิวณประตทูางเขา้หรอืตามหนา้ตา่งทางดา้นหนา้จะถูกสรา้งใหม้ี
สว่นทีย่ืน่ออกมาปกคลมุและไดรั้บการแกะสลักอยา่งประณีตสวยงาม และยังมโีบสถอ์กีหลังทีส่รา้งเมือ่
ค.ศ.1339 เป็นอนุสาวรยีท์ีฝั่งศพทีอ่ยูท่างดา้นใต ้ซึง่จะมทีวิทัศน์ทีส่วยงามของบรเิวณรอบๆ รวมถงึ
ทวิทัศนอ์ันสวยงามของเทอืกเขาอกีดว้ย จากนัน้ชม 

ค า่ รับประทานอาหารในภัตตาคาร พรอ้มชมการแสดงดนตรพีืน้เมอืงแบบอารเ์มเนยีน 
 จากนัน้น าท่านสูล่านน า้พุจตัรุสัรพีลบัลคิ ชมการโชวน์ า้พุดนตรปีระกอบแสงส ี จบการแสดงน า

ทา่นสูท่า่อากาศยานชวารน์อ๊ทส ์เพือ่เตรยีมตัวกลับสูก่รงุเทพฯ 

วนัทีเ่จ็ด เยเรวาน-โดฮา-กรงุเทพฯ 
0325 กาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 286 น าทา่นเหริฟ้าสูก่รงุโดฮา เสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
0530 เดนิทางถงึทา่อากาศยานฮาหมดั โดฮา 
0810 กาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 832 น าทา่นเหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ เสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
1905 เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิกาตารแ์อรเ์วย ์รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ กรุงเทพฯ-โดฮา-ทบลิซิ ี// 
เยเรวาน-โดฮา-กรงุเทพฯ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่อารเ์มเนยี 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด (0.5 Lt) 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ 30 USD 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

เอกสารในการเดนิทาง และยืน่วซีา่ 
**หนงัสอืเดนิทางไทยไมต่อ้งยืน่วซีา่เม ือ่เขา้ประเทศจอรเ์จยี สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 360 วนั** 

 ใชห้นังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับถงึประเทศไทย 
**เอกสารยืน่วซีา่อารเ์มเนยี** 

 ใชห้นังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับถงึประเทศไทย 
การส ารองทีน่ ัง่ 

 กรอกรายละเอยีดในใบส ารองทีน่ั่ง และสง่อเีมลหรอืแฟกซก์ลับมาทีบ่รษัิท พรอ้มแนบหลักฐานการโอน
เงนิ  เพือ่ส ารองทีน่ั่งและยนืยันการเดนิทาง (ทีน่ั่งคอนเฟิรม์เมือ่ช าระเงนิแลว้เทา่นัน้)  

 แนบส าเนาหนังสอืเดนิทางและนามบัตรมาพรอ้มกับใบส ารองทีน่ั่ง (ส าเนาตอ้งสแกนสง่อเีมลมา เพือ่
ใชป้ระกอบการยืน่วซีา่อารเ์มเนยี) 
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ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอืน่ๆ 
 กรุ๊ปยนืยันการเดนิทางตามราคาทีร่ะบ ุเมือ่มผีูเ้ดนิทางครบ 25 ทา่น ขึน้ไป 
 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง หากมผีูร้่วมเดนิทางในคณะทัวร์

ไมค่รบตามทีก่ าหนดไว ้
 อัตราค่าบรกิารคดิค านวนจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นราคาค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋วเครือ่งบนิ ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันวนิาศภัย ภาษีสนามบนิ หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดป้รับขึน้
ในชว่งใกลว้นัเดนิทาง 

 หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้เมอืง ออกเมอืง ดว้ย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิท ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง  ๆทีเ่กดิ
เหนอือ านาจควบคมุของบรษัิท 

 ในระหวา่งท่องเทีย่วนี้หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

 คา่บรกิารทีท่่านช าระกับทางบรษัิท เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทไดช้ าระใหก้ับบรษัิท
ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้่านไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้ม
คณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืเงนิไมไ่ด ้

 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจง้บรษัิทก่อน เพือ่ยนืยันว่าทัวร์
ยนืยันการเดนิทางได ้หากท่านออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากบรษัิทแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทไม่
สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

 บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ 
ท ัง้นีอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของหวัหนา้ทวัรเ์ป็นส าคญั 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการย่ืนขอวีซ่าของท่าน 

1. ช่ือ-สกลุ ตามหนงัสือเดินทาง (นาย/ นาง/ น.ส./ ด.ช./ ด.ญ.) ................................................................ ............. 

2. วนั/ เดือน/ ปี เกิด...................................อาย.ุ........ปี สถานท่ีเกิด....................................................................... 

3. ช่ือ-สกลุเดมิ (ในกรณีเปล่ียนช่ือ)........................................................................................................................ 

4. ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี................... ซอย....................................... ถนน................................................................... 

ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต........................................ จังหวดั...................................................... 

รหสัไปรษณีย์............................................. 

5. โทรศพัท์ บ้าน...................................................................... มือถือ................................................................... 

6. อาชีพปัจจบุนั................................................................. ต าแหนง่.................................................................... 

สถานท่ีท างาน................................................................ ท่ีอยู ่เลขท่ี............. อาคาร............................................ 

ซอย............................................... ถนน........................................ ต าบล/แขวง................................................... 

อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวดั.................................................... รหสัไปรษณีย์........................... 

โทรศพัท์...................................................................... โทรสาร........................................................................... 
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ใบส ารองที่น่ัง Trip จอร์เจีย อาร์เมเนีย 6-12 ก.ค. 59 
 

ช่ือ - สกลุ ตรงตาม Passport  
 
      Mr.         Mrs.        Ms. ................................................................................................................................... 
 
ต าแหนง่................................................................................................................................................................ 
 
ช่ือเอเยนต์/ บริษัท...................................................................................................................................................... 
 
โทร............................................................................ อีเมล................................................................................... 
 
โทรมือถือผู้ เดนิทาง................................................................................................................................................. 
 

กรุณาส่งใบตอบรับกลับมาที่ Star Voyage แฟกซ์ 0-2936-7766 
อีเมล starvoyage.s3@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


