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68,900. - 
มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- 

14 – 21 มี.ค. 63 11 – 18 เม.ย. 63 02 – 09 พ.ค. 63 06 – 13 มิ.ย. 63 
25 ก.ค. – 01 ส.ค. 63 08 – 15 ส.ค. 63 19 – 26 ก.ย. 63 24 – 31 ต.ค. 63 

14 – 21 พ.ย. 63 05 – 12 ธ.ค. 63 26 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64 

จอรเ์จีย – อำรเ์มเนีย ดินแดนสองทวีป มีประวติัศำสตรย์ำวนำนสองพนัปี และมรดกทำงวฒันธรรมท่ี
เก่ำแก่ ช่ืนชมควำมงำมของทะเลสำปเซวำน พร้อมเสพบรรยำกำศในกรงุเยเรวำน เมืองหลวงท่ีตัง้อยู่ใน

หบุเขำอำรำรตั 

จอรเ์จีย – อำรเ์มเนีย 8 วนั ทวัรพ์รีเมี่ยม 
 

วนัท่ี (1) : กรงุเทพฯ – โดฮำ 
วนัท่ี (2) : โดฮำ – ทบีลิซี – อะบำนูออูบำนิ – โบสถเ์มเคตี – ถนนคนเดินชำเดอน่ี – สะพำนแห่งสนัติภำพ 
วนัท่ี  (3) : ทบีลิซี – เมตส์เคห์ตำ – อำรำมจวำรี – วิหำรสเวติสโคเวลี – กอรี – พิพิธภณัฑส์ตำรลิ์น – ทบิลิซี 
วนัท่ี (4) : ทบีลิซี – อนันำนูรี – กดุำอุรี – อนุสรณ์สถำนรสัเซีย-จอรเ์จีย – คำซเบกิ โบสถเ์กอรเ์กต้ี – ทบีลิซี 
วนัท่ี (5) : ทบีลิซ่ี – ซำดำโคล – บำกรำทำเชน – อำรำมฮกัฮำรท์ซิน – ดิลิจนั – ทะเลสำบเซวำน – เยเรวำน 
วนัท่ี (6) : เยเรวำน – วิหำรเกก็ฮำรด์ – วิหำรกำรนี์ – เดอะคำสเคด – ตลำดพำค ชูคำ 
วนัท่ี (7) : เยเรวำน – วิหำรคอรวิ์รำพ – วิหำรเอคมิอดัซิน – วิหำรซวำรน๊์อทส ์– สนำมบินเยเรวำน 
วนัท่ี (8) : เยรำวำน – โดฮำ – กรงุเทพฯ 
 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 
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วนัท่ี (1) : กรงุเทพฯ – โดฮำ 
 

23.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิเคาน์เตอรส์ายการบนิกาตารแ์อรเ์วย์ 
 

วนัท่ี (2) : โดฮำ – ทบีลิซี – อะบำนูออูบำนิ – โบสถ์เมเคตี – ถนนคนเดินชำเดอน่ี – สะพำนแห่ง
สนัติภำพ 

 

 

02.10 น. ออกเดนิทางสู่ โดฮำ โดยเทีย่วบนิ QR 837 
05.30 น. เดนิทางถงึ โดฮำ เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
07.30 น. ออกเดนิทางสู่ ทบิลิซี โดยเทีย่วบนิที ่QR 355 
11.40 น. เดนิทางถงึ กรงุทบิลิซี (Tbilisi) เมอืงหลวงที่ใหญ่ที่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูก

แบ่งโดย แม่น ้าคูรา (Kura) หรอืแม่น ้ามติควาร ี(Mtkvari) ทบลิซิเีป็นเมอืงเก่าแก่ทีม่อีายุกว่า 1,700 
ปีเป็นชุมชนครสิเตียนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ท่ามกลางความหลากหลายของชาตพินัธุ์และ
ภาษา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ย่าน อะบำนูออูบำนิ (Abanotubani) เป็น

สถานทีส่ าหรบัแช่น ้าพุรอ้นทีม่แีร่ก ามะถนั ตามต านาน
เล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1 กอร์กัซลี่ นก
เหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบรเิวณดงักล่าว จึง
ท าให้ค้นพบบ่อน ้ าพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะของโรง
อาบน ้าคลา้ย ๆ กบัการออนเซนของชาวญีปุ่่ น  

 น าท่ านขึ้นกระเช้าลอยฟ้ า ชม ป้อมนำริกำลำ 
(Narikala Fortress) และอนุสำวรีย์มำรดำแห่ง
จอร์เจีย (Mother of a Georgian) ทัง้สองที่นี้ตัง้อยู่
บนยอดเขาเดยีวกนั เพยีงแต่อนัหนึ่งจะอยู่ฝัง่ซ้ายสว่น
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อกีอนัหนึ่งจะอยู่ฝัง่ขวา ป้อมนารกิาลาเป็นปราการหนิขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือนครทบลิซิี 
สร้างขึ้นตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 4 นักประวตัิศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบน
เสน้ทางสายไหม ทีแ่ขง็แกร่งและตไีดย้ากทีสุ่ด สว่นอนุสาวรยีม์ารดา แห่งจอร์เจีย เป็นรูปปั้นหญิง
สาวสงู 20 เมตร มอืขา้งหนึ่งของรปูปัน้จะถอืดาบ สว่นมอือกีขา้งหนึ่งจะถอื แ ก้ ว ไ ว น์  ซึ่ ง มี
ความหมายว่าหากใครทีม่าเยอืนจอรเ์จยีแบบศตัรเูธอจะใชด้าบในมอืขวาฟาดฟันใหแ้ดดิ้น  แ ต่
หากใครทีม่าเยอืนอย่างมติรไมตร ีเธอจะตอ้นรบัดว้ยไวน์ในมอืซา้ยอย่างอบอุ่นและอิม่หน าส าราญ 

 น าท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) 
โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 
12 ตัง้อยู่บรเิวณรมิหน้าผาทีเ่บื้องล่างเป็นแม่น ้า  
มิตควารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการและที่
พ านั ก ขอ งกษั ต ริย์  ในบ ริเวณ เดีย วกัน มี
อนุสาวรยีท์รงมา้ ของกษัตริย์วำคตงั กอร์กำ
ซำลี  (Statue of King Vakhtang Gorgasali) 
ผูส้รา้งเมอืงตัง้ตระหงา่นอย่างสงา่งาม  

 ชม ถนนคนเดินชำเดอน่ี (Shardeni Street) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มชีื่อเสยีงและกลิ่นไอ
แบบยุโรป และอาคารที่ถูกสร้างขึ้นที่มรีูปร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรงและยงัเต็มไปด้วยร้านค้าที่มี
สนิคา้แบรนดเ์นม ต่าง ๆ มากมายและตามบรเิวณทางเท้ายงัเต็มไปด้วยรา้นค้าที่ขายของที่ระลกึที่
เป็นสนิคา้พืน้เมอืงอนัหลากหลาย 

 น าท่านถ่ายรปูทีร่ะลกึกบั สะพำนแห่งสนัติภำพ 
(Bridge of Peace) เป็นอกีหนึ่งงาน
สถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจในเมอืงทบลีซิ ีออกแบบ
โดยสถาปนิกชาว อติาเลีย่นชื่อ Michele De 
Lucchi สะพานมคีวามยาว 150 เมตร ลกัษณะ
การออกแบบร่วมสมยัโครงสรา้งนัน้ถูกออกแบบ
และสรา้งทีป่ระเทศอติาลแีละน าเขา้สว่นประกอบ
โดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คนั เพือ่เขา้มาตดิตัง้ในเมอืงทบลิซิ ีทีต่ ัง้นัน้อยู่บนแม่น ้ามติควาร ี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Tbilisi หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ี (3) : ทบีลิซี – เมตส์เคห์ตำ – อำรำมจวำรี – วิหำรสเวติสโคเวลี – กอรี – พิพิธภณัฑ์สตำรลิ์น – 
ทบีลิซี 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 เดินทางสู่ เมตส์เคห์ตำ (Mtskheta) เมืองโบราณที่ส าคัญของจอร์เจีย เคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัร จอรเ์จยีตะวนัออกของไอบเีรยี เมตสเ์คหต์าเป็นทีแ่รกของจอรเ์จยีทีร่บัศาสนาครสิต์เขา้มา
ในประเทศและยงัคงเป็นศูนยก์ลางของจอรเ์จยีนออโธดอกซ ์จนถงึปัจจุบนั 

 ชม อำรำมจวำรี (Jvari Monastery) หรือ โบสถ์
ไม้กำงเขนศกัด์ิสิทธ์ิ (Jvari Monastery) สถานที่
ศกัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดในจอรเ์จยีทีม่ไีมก้างเขนขนาดยกัษ์ที่
นักบุญนีโนสร้างขึ้นตอนที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนา
ครสิต ์

 ช ม  วิ ห ำ ร ส เว ติ ส โค เว ลี  (Svetitkhoveli 
Cathedral) สร้างในคริสตวรรษที่ 11 สัญลักษณ์
ของการเปลี่ยนความเชื่อมานับถือศาสนาครสิต์ ซึ่งได้กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอร์เจีย 
เมื่อปี ค.ศ.337 

 เดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) เมืองแห่งประวตัิศาสตร์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาร์ลิน ชาว
จอรเ์จยีที ่เป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียตในอดีต และยังมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการ
ปกครองของเมอืงแห่งนี้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สตำร์ลิน (Stalin Museum)            

ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของต่าง ๆ ของสตาร์ลิน
เอาไว้ รวมไปถงึตวัอาคารที่สตารล์นิเกดิด้วย ภายใน
พิพิธภัณฑ์สตาร์ลินมีการจัดแสดงประวัติชีวิตของ
สตารล์นิและขา้วของเครื่องใชต้่าง ๆ  

 น าท่านชม อุพลิสชิเค่ (Uplistsikhe Cave Town) 
หนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี มกีารตัง้ถิน่ฐานกนั
มานานแล้วกว่า 3,000 ปี มีศาสนสถานที่มีห้องโถง
ขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นสถานที่
ประกอบพธิกีรรม ซึง่เป็นลทัธบิูชาไฟและยงัมหีอ้งต่าง 
ๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิต์ ทีส่รา้งขึน้
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  9 / จากนั ้นเดินทางกลับ 
กรงุทบิลิซี  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พร้อมชมกำรแสดงพื้นเมือง 
เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Tbilisi หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ี (4) : ทบีลิซี – อนันำนูรี – กดุำอุรี – อนุสรณ์สถำนรสัเซีย จอรเ์จีย – คำซเบกิ โบสถ์เกอร์เกต้ี – 
ทบิลิซี 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดินทางบนทางหลวงทหารจอร์เจียสู่ ป้อมอัน

น ำ นู รี  (Ananuri Fortress) ป้ อ มป ราก าร
เก่าแก่ ถูกสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่16–17 ชม
ร่องรอยของซากก าแพงทีล่อ้มรอบป้อมปราการ
แห่งนี้ ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความ
งดงามของโบสถ ์2 หลงัทีต่ ัง้อยู่ภายใน  

 แวะถ่ายรูปวิว  กุดำอุรี  (Gudauri) เป็นสกีรี
สอรท์ที่ตัง้อยู่บนความสูง 2,196 เมตรจากระดบัน ้าทะเล            โดยไดช้ื่อว่าสมบูรณ์แบบทีสุ่ดใน
บรเิวณเทอืกเขาคอเคซสัเพราะมรีะดบัความลาดชนัทีเ่หมาะสม ทีน่ี่จงึกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอด
นิยมในช่วงเดอืนธนัวาคมถงึเมษายนของทุกปี 

 ชม อนุสรณ์สถำนรัสเซีย–จอร์เจีย (Russia–
Georgia Friendship Monument) อนุสรณ์สถาน
หนิโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขาเขยีวขจี ภาพวาดสุด
ตระการตาบนฝาผนังหนิที่แผ่เต็มพื้นที่ด้านในของ
อ นุ ส ร ณ์ ทั ้ ง ห ม ด  บ อ ก เล่ า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
ความสมัพนัธร์ะหว่างจอรเ์จยีและรสัเซยี  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดนิทางสู่ เมืองคำซเบกิ (Kazbegi) ซึ่งเป็นเมอืงเล็ก ๆ ทางตอนเหนือของประเทศ ใกลก้บัพรมแดน

ประเทศ 
 รสัเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 145 กิโลเมตร 

ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์เทือกเขาคอเคซัส (The 
Greater Caucasus) ตลอดเสน้ทาง 

 น าท่ าน ชม  โบ สถ์ เกอร์ เก ต้ี  (Gergeti Trinity 
Church)  หรื อ  ท ส มิ น ด ำ  ซ ำ มี บ ำ  (Tsminda 
Sameba) เป็นชื่อที่นิยมเรยีกโบสถ์ศักดิส์ทิธิแ์ห่งนี้ 
ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 ม ีสถานที่แห่งนี้
ตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของ แม่น ้ าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขา
ของคาซเบก ิ 

 หมำยเหตุ : กำรเข้ำชมโบสถเ์กอรเ์กต้ี อำจไม่สำมำรถเข้ำชมได้ เน่ืองจำกเป็นช่วงฤดหูนำว หิมะ
ตกหนัก มีโอกำสท่ีถนนจำกเมืองกดูำอูรีไปคำซเบกิจะถกูปิด หำกเข้ำชมไม่ได้ทำงบริษทัฯ จะจดั
น ำท่ำนเดินทำงสู่ภเูขำเอเลีย (Elia Mountain) แทน 

 เดนิทางกลบักรงุทบลิีซี  
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Tbilisi หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ี (5) : ทบีลิซี – ซำดำโคล – บำกรำทำเชน – อำรำมฮกัฮำร์ทซิน – ดิลีจำน – ทะเลสำบเซวำน – 
เยเรวำน 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เดนิทางสู่ ซำดำโคล (Sadakhlo) เป็นพรมแดนตดิกบัอารเ์มเนีย ขา้มพรมแดนสู่อารเ์มเนียที่ เมือง

บำกรำทำเชน (Bagratashen) 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเขา้ชม อำรำมฮกัฮำรท์ซิน (Haghartsin 

Monastry) เป็นอารามเก่าแก่ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 
ตัง้อยู่ใกลก้บัเมอืงดลิจินั  

 เดินทางสู่ ดิลิจนั (Dilijan) เมืองตากอากาศที่มี
ชื่ อ ข อ ง อ า ร์ เ ม เนี ย  มั ก จ ะ เ รี ย ก กั น ว่ า 
สวิตเซอร์แลนด์แห่งอาร์เมเนีย ตัง้อยู่สูงจาก
ระดบัน ้าทะเลกว่า 1,500 เมตร จงึท าให้มอีากาศ
หนาวเยน็ตลอดทัง้ปี 

 ระหว่างทางน าท่านแวะชม เมืองเซวำน (Sevan) ซึ่งตัง้อยู่รมิ ทะเลสำบเซวำน (Lake of Sevan)         
ซึ่งเป็นทะเลสาบน ้าจดืและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซสั ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งใน
ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย เช่น แม่น ้าฮราซ
ดานและแม่น ้ามาสรคิ ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตวัเมอืงและทะเลสาบเซวาน 

 
  

 จากนัน้เดนิทางสู ่กรงุเยเรวำน (Yerevan) เมอืงหลวงของอารเ์มเนีย เป็นภาพสะทอ้นของอดตีอนั ยาวนานนบัพนัปีของประเทศ ทีต่ ัง้อยู่ในจุดบรรจบของเอเชยีและยุโรป เยเรวานเป็นเมอืงใหญ่ตัง้อยู่ในหุบ เขาอารารตั ตกึรามบา้นช่องในเยเรวาน ละมา้ยคลา้ยคลงึไปทางโซเวยีตรสัเซยีเป็นสว่นใหญ่ เนื่องจากเป็น หนึ่งในสหภาพโซเวยีตมาก่อน 
 
 
 
 
 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม BW Dilijan Paradise หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ี (6) : เยเรวำน – วิหำรเกก็ฮำรด์ – วิหำรกำรนี์ – เดอะคำสเคด – ตลำดพำค ชูคำ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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เดินทางสู่ วิหำรเก็กฮำร์ด (Geghard Monastery) 
ซึง่เป็นหนึ่งในวหิารทีส่วยทีสุ่ดของอารเ์มเนีย สรา้งใน
สมยัศตวรรษที่ 12–13 โดยการสลกัผาหนิลึกเข้าไป
จนกลายเป็นวหิารในโพรงถ ้าอนัยิง่ใหญ่อลงัการ ทุก
ห้องจะมไีม้กางเขนสลกัหนิตามสไตล์อาร์เมเนียนตัง้
เด่นอยู่ เพือ่เป็นศูนยร์วมใจของครสิต์ศาสนิกชนวหิาร
เก็กฮาร์ดแห่งนี้ได้รบัการประกาศจากองค์การยูเนส
โกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2000 
ชม วิหำรกำร์นี  (Temple of Garni) เป็นวัด
อิสลามเพียงวัดเดียวในอาร์เมเนีย ทรงโรมัน
โบราณอายุกว่า 1,700 ปี ตัง้อยู่บนขอบโตรกผา
สูงหลายร้อยเมตร บรเิวณนี้เคยเป็นพระราชวงั
ฤดูร้อนของกษัตริย์อาร์เมเนีย  ปัจจุบันได้
พังทลายไปหมดแล้ว ทัง้จากแผ่นดินไหวและ
กาลเวลา เหลือแต่ซากพระราชวงั อาคาร และ
หอ้งสรงน ้า 
น าท่านขึ้นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อชมภูมิประเทศที่เรียกว่า กอร์จ (Gorge) หรือ  หน้ำผำ 
Symphony of Stones เป็นหน้าผาหนิบะซอลต์ที่ถูกกดักร่อนจากทางน ้ากอร์จ และกระแสลมใน
ช่องเขา           จนกลายเป็นหนิทรงแปดเหลีย่มเรยีงตวักนัเหมอืนปล่องออรแ์กน งดงามประหลาด
ตา 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่านชม รปูปัน้ Mother of Armenia ผูห้ญิงแห่งอารเ์มเนีย สูง 51 เมตร เด่นเป็นสง่ายิง่ใหญ่บน

ยอดเขาเหนือตวัเมอืงเยเรวาน 
 ชม เดอะคำสเคด (The Cascade) เป็นสิ่งก่อสร้างที่

ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน ลกัษณะจะเป็นขัน้บันไดลดหลัน่
กนัลงมามคีวามสูงประมาณ 500 เมตร และมกีารปล่อย
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น ้าลงมาเพื่อใหเ้ป็นน ้าตกลงเป็นสายจากใจกลางทีอ่ยู่ดา้นบน ซึง่สถาปัตยกรรมสิง่ก่อสรา้งนี้ถูกสรา้ง
ใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่งชยัชนะของโซเวยีรสัเซยีในสงครามโลกครัง้ที ่2  

 ชม ตลำดพำค ชูคำ (Pak Shuka Market) เป็นตลาด
ขายผลไม้ มทีัง้ผลไม้สด ผลไม้แห้ง และถัว่ต่าง ๆ มแีผง
ขายนับร้อย ๆ แผง นอกจากนี้ยงัมีขนมหวาน อาทิ ลา
วาช     แผ่นแป้งแบนหวาน ซูจุุ๊ก แป้งม้วนใส่ไส้ถัว่ 
วอลนัตหรอืแมคาเดเมยี เนื้อแป้งจะมคีวามพเิศษ เพราะ
ใช้แอปเปิลแอปรคิอตพีชมากวนผสมกบัน ้าผึ้ง แล้วตีให้
เป็นแผ่นแป้ง มใีหเ้ลอืกสรรมากมาย  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม DoubleTree by Hilton Hotel Yerevan หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ี (7) : เยเรวำน – วิหำรคอร์วิรำพ – วิหำรเอคมิอัดซิน – วิหำรซวำร์น๊อทส์ – สนำมบิน
เยเรวำน 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม วิหำรคอรวิ์รำพ (Khor Virap Monastery) โบราณสถานส าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของอาร์ ์

เมเนีย คอืสถานทีจ่องจ านกับุญเกรกอรนีานถงึ 13 ปีในคุกใตด้นิทีแ่ทบจะมดืมดิ วหิารคอรว์ริาพจงึ
กลายเป็น สถานทีแ่สวงบุญส าหรบัครสิตศ์าสนิกชนจากทัว่สารทศิ จากวหิารน้ีทสามารถมองเหน็
ยอดเขาอารารตัสงู 5,137 เมตร ในเขตตุรกไีดอ้ย่างชดัเจน  

 เดนิทางกลบั กรงุเยเรวำน / ชม วิหำรเอคมิอดัซิน (Echmiadzin Cathedral) ซึง่แต่ดัง้เดมิเป็นที่
รูจ้กักนัในนามของโบสถศ์กัดิส์ทิธิ ์แห่งพระแม่เจา้ และไดช้ื่อว่าเป็นโบสถท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของโลก 

 ชม วิหำรซวำรน๊์อทส์ (Zvartnots Cathedral) ซึ่งในอดตีนับไดว้่าเป็นวหิารทีม่คีวามสวยงามมาก
ที่สุด เป็นวหิารที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงของจกัรวรรดไิบแซนไทน์ ที่มอีทิธิพลเหนือดินแดนในบรเิวณ
แห่งนี้ และต่อมาก็เป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรบัมุสลมิ ซึ่งทุกวนันี้สถานที่โบราณแห่งนี้
กลายเป็นสิง่ก่อสรา้งทีป่รกัหกัพงั 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย ชม ตลำดเยเรวำน เวอรนิ์สเสจ็ (Yerevan Vernissage) ตลาดกลางแจง้ขนาดใหญ่ในเยเรวาน มี
ความยาว 350 เมตร โดยค าว่า Vernissage เป็นค าที่มรีากศพัท์มาจากภาษาฝรัง่เศส เป็นสถานที่
เหล่าพอ่คา้และศลิปินมาขายงานศลิปะต่าง ๆ มากมาย และเลอืกซือ้เป็นของเกบ็สะสมหรอืของฝาก  

 น าท่านชม โรงงำนท่ีผลิตเหล้ำและไวน์ยี่ห้อ อะรำรตั (Yerevan Brandy Factory as Aravat) 
ซึ่งเป็นโรงงานชัน้น าและมชีื่อเสยีงทีเ่ป็นแหล่งผลติเหล้าไวน์ตัง้แต่ปี ค.ศ.1887 ที่ไดใ้ชอ้งุ่นพนัธุ์ดี
ทีสุ่ดและน ้าแร่อนัมชีื่อเสยีงของอารเ์มเนีย  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พร้อมชมกำรแสดง  
 น าท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิเยเรวาน 

 

วนัท่ี (8) : เยรำวำน – โดฮำ – กรงุเทพฯ 
 

00.30 น. เดนิทางสู ่สนำมบินเยเรวำน 

03.00 น. ออกเดนิทางสู่ โดฮำ โดยเทีย่วบนิที ่QR 286 

04.55 น. เดนิทางถงึ โดฮำ เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 

08.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ QR 832 

19.00 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

------------------------------------------------------------ 
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อตัรำค่ำบริกำรทวัรจ์อรเ์จีย–อำรเ์มเนีย 8 วนั ทวัรพ์รีเมีย่ม (QR) 
 

 

อตัรำน้ีรวม 1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิการ์ตาร ์และค่าภาษีสนามบนิทุก
แห่งทีร่ะบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศอารเ์มเนีย  
3. ค่าพาหนะทีร่ะบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ และค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ   
5. ค่าทีพ่กัโรงแรมทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ 
6. หวัหน้าทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
7. เจา้หน้าทีบ่รกิารและอ านวยความสะดวก ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ 
8. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดนิทางพรอ้มเล่มโปรแกรมทวัร”์ 
9. อาหารเสรมิระหว่างการเดนิทาง  
10. น ้าดื่มระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ วนัละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง 
11. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
12. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็ ส าหรบั

ถอืขึน้เครื่อง (Baggage) น ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
13. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (จากค่าบรกิาร)        

อตัรำน้ีไม่
รวม 

1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ประมาณ 800 บาท/ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
3. ค่าทปิพนักงานขบัรถ  
4. ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่  
5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ  
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัจำกพวก

มิจฉำชีพ กรณุำดแูลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตวัเอง  
เงื่อนไข 
กำรส ำรองท่ี 

งวดท่ี 1 : ส ำรองท่ีนัง่ มดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท    
งวดท่ี 2 : ช ำระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรยกเลิก กรณีท่ีบริษทัทวัรย์กเลิกกำรเดินทำง 
นับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัทวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลูกคา้ ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหผู้ช้ าระเงนิมดัจ า
ภายใน 15 วนัท าการ  

รำยละเอียดอตัรำค่ำบริกำรส ำหรบัคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่)  รำคำ 15 ท่ำนขึ้นไป รำคำ 10 – 14 ท่ำน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ   68,900.- 72,900.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน เดก็ 1 ท่าน มเีตยีง) ท่านละ   68,900.- 72,900.- 
เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เดก็ 1 ท่าน ไม่มเีตยีง) ท่าน
ละ  

66,900.- 
70,900.- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่จากค่าทวัรท์่านละ   12,000.- 
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- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหแ้ก่ผูม้ดัจองภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัทีก่รุ๊ปทวัรเ์ดนิทางกลบัมาถงึ
ประเทศไทย 
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 
 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั ไม่หกัค่าใชจ้่าย  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 41 - 59 วนั หกัค่าใชจ้่าย 10,000 บาท  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 - 40 วนั หกัค่าใชจ้่าย 20,000 บาท 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 - 30 วนั หกัค่าใชจ้่าย 50% ของค่าทวัร ์
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11 - 20 วนั หกัค่าใชจ้่าย 75% ของค่าทวัร ์
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1 - 10 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา 
ผลประโยชน์ของท่านไวใ้หม้ากทีสุ่ด   
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรยีกร้องเงนิคืนใน 
กรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ๆ ทีท่างทวัรจ์ดัให ้  
3. รายการนี้เป็นเพยีงการเสนอราคาที่ต้องไดร้บัการยนืยนัจากทางบรษิทั ฯ และทางต่างประเทศ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองที่
นัง่กบัสายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัรวมถงึรา้นอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจจะปรบัเปลีย่นแปลงไดต้ามความ 
เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจะไม่คนืเงนิ ค่าทวัรท์ีท่่านช าระแลว้   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน ้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่
รบัผดิชอบทุกกรณี 
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำอำรเ์มเนีย 
1. สแกนส ำเนำหน้ำพำสปอรต์สี (ไฟลภ์ำพ JPG ) 

2. สแกนรปูถ่ำยพ้ืนหลงัสีขำว ขนำด 3.5x4.5 ซม. (ไฟลภ์ำพ JPG ) 

3. กรอกข้อมูลส่วนตวั อำชีพ เบอรติ์ดต่อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  
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แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ลอ็บสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหม ู(No Pork)   □   แพ ้ป ู(No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________ 
                                      ---------------------------------------------- 
 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพกั 

□   Single Room หอ้งพกัเด่ียว (1 หอ้ง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room หอ้งพกั 3 ท่าน (1 หอ้ง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองที่นั่งบนสายการบิน (ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
 


