
 

 

รหัสทัวร FNT2000730 
ทัวรจอรเจีย อารเมเนีย 8 วัน 6 คืน (XJ) 
วิหารศักดิ์สิทธิทบิลิซิ - วิหารซิโอนิ - ป�อมนาริกาลา - มหาวิหารจวาร ี- สะพานสันติภาพ - โบสถ
เทอรเทตี ้- ป�อมอนาอูรี่ - ทะเลสาบเซวาน - อารามเซวาน - หุบเขาเอวาน - วิหารการนี ่- 
อารามเก็กฮารด - ตลาดพาคชูกา - โรงงานไวนอารารัต 
 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

23.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
เคานเตอรสายการบินแอร เอเชียเอ็กซ โดยมเีจาหนาท่ีของบริษัท ฯ ใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 

 
วันที่สอง กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – ทบิลิซี ่– ป�อมนาริกาลา – Mother of a Georgia – 

โบสถเมเตคี – ถนนรุสตาเวลี่ – มหาวิหารทบิลิซี่  

03.00 น. ออกเดินทางสู กรุงทบิลิซี ประเทศจอรเจีย โดย สายการบินแอร เอเชียเอ็กซ 
เที่ยวบินที่ XJ008 (เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 
ชั่วโมง 45 นาที  

08.25 น.  เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี ประเทศจอรเจีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 3 
ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเป�าสัมภาระ นําทานขึ้นกระเชา
ไฟฟ�าสู ป�อมนาริคาลา (Narikala Fortress) ชมป�อมปราการซึ่งเปนป�อมโบราณ 
สรางในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค และตอมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัย
ของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีก และตอมาในสมัยของ
กษัตริย เดวิด (ปค.ศ.1089-1125) ไดมีการสรางเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งตอมาเมื่อพวก
มองโกลไดเขามายึดครอง ก็ไดเรียกชื่อ ป�อมแหงนี้วา นาริน กาลา (Narin Qala) ซึ่ง
ม ีความหมายว า  ป �อมอัน เล็ก  (Little Fortress) ชมร ูปป  �م น  Mother of a 
Georgia หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Kartlis Deda เปนรูปปم�นหญิงสาวสูง 20 เมตรบน
ยอดเขาโซโลลากิ (Solo Laki Hill) ในนครทบิลิซี โดยรูปปم�นนี้สรางขึ้นในป ค.ศ. 
1958 เพื ่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ป และเปนรูปป นที�م ่สะทอนถึงจิต
วิญญาณและนิสัยของคนจอรเจียไดเปนอยางด ีมือขางหนึ่งของรูปปم�นจะถือดาบ สวน
มืออีกขางหนึ่งจะถือแกวไวน ซึ่งมีความหมายวาหากใครที่มาเยือนจอรเจียแบบศัตรู
เธอจะใชดาบในมือขวาฟาดฟนใหแดดิ้น แตหากใครที่มาเยือนอยางมิตรไมตรี เธอจะ
ตอนรับดวยไวนในมือซายอยางอบอุนและอิ่มหนําสําราญ นํา นําทานไปชม โบสถเม
เตหคี (Metekhi Church) โบสถที ่มีประวัติศาสตรอยูคู บานคู เมืองของทบิลิซี 
ตั ้งอยูบริเวณริมหนาผาของแมนํ ้ามทวารี เปนโบสถหนึ่งที่สรางอยูในบริเวณที่มี
ประชากรอาศัยอยู ซ่ึงเปนประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน กษัตริยวาคตัง ที่ 1 แหงจอร
กาซาลี ไดสรางป�อมและโบสถไวที ่บริเวณนี้ ตอมาในป ค.ศ.1278-1284 โลก 
จากนั้นชม โรงอาบนํ้าแรเกาแก (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบอนํ้ารอน
กํามะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

ทานชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือ
อีกชื่อหนึ่งคือโบสถ Sameba เปนโบสถหลักของคริสตจักรออรทอดอกซจอรเจีย อีก
ทั้งยังถูกจัดใหเปนสิ่งกอสรางทางศาสนาที่มีขนาดใหญมากที่สุดในแถบอาวเปอรเซีย 
และมีความสูงเปนอันดับ 3 ของ จากนั ้นใหทานอิสระ ถนนคนเดินรุสตาเวลี่ 
(Rustaveli Street) ซึ่งเปนถนนใหญของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบยุโรป 
และอาคารที่ถูกสรางขึ้นที่มีรูปรางลักษณะใหญโตแข็งแรง และยังเต็มไปดวยรานคาที่
มีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ มากมาย และตามบริเวณทางเทายังเต็มไปดวยรานคาที่
ขายของที่ระลึกที่เปนสินคาพื้นเมืองอันหลากหลาย  

คํ่า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
พักที่    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว  
วันที่สาม  ทบิลิซี่ – ซาดาโคล – ดิลิยาน – ทะเลสาบเซวาน – วิหารเซวาน – เยเรวาน  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองซาดาโคล เพ่ือเดินทางสูประเทศอารเมเนีย เมื่อถงึดานตรวจ
คนเขาเมือง ทุกทานตองลงจากรถ เพื่อผานดานตรวจเอกสารขาออกจาก
จอรเจีย ไปยังอารเมเนีย โดยทุกทานตองนํากระเป�าเดินทางและสิ่งของทุกอยาง
ลงจากรถ เพื่อผานการ X-ray และผานดานการตรวจเอกสารคนเขาเมือง 
ประเทศอารเมเนียเปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล ตั้งอยูทางใตของเทือกเขาคอเค
ซัส และอยูระหวางทะเลดํากับทะเลแคสเปยน โดยทางเหนือติดกับประเทศจอรเจีย
และอาเซอรไบจาน ทางใตติดกับประเทศอิหรานและตุรกี อารเมเนีย หนึ่งในประเทศ
ที่เขาโดดเดี่ยวที่สุดในโลก ที่ถึงแมวาจะมีประเทศลอมรอบทั้งสี่ดาน แตเนื่องดวย
ภาวะสงครามละความขัดแยงกับประเทศโดยรอบ ปจจุบันการเดินทางเขาอารเมเนีย
จะเขาไดจากทางฝم�งประเทศจอรเจียเทานั้น  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น  



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองดีลีจานของจังหวัดทาวุส ที่ตั้งอยูทางดานเหนือของกรุง
เยเรวาน อยูริม ทะเลสาบเซวาน ทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญลําดับตนๆของโลก นํา
ทานชมทะเลสาบเซวาน จากนั้นนําทานชมความงดงามของ วิหารเซวาน กลุมวิหาร
ริมทะเลสาบที่มีอายุเกือบหนึ่งพันป ตั้งอยูบริเวณคาบสมุทรของทะเลสาบเซวาน แต
เดิมนั้นตั้งอยูในบริเวณเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ แตหลังจากการผันนํ้าในยุคสมัยของส
ตาลิน ทําใหปริมาณนํ้าลดลง เกาะเดิมจึงเชื่อมตอกับแผนดินใหญโดยปริยาย โบสถ
แหงนี้ก็เชนเดียวกับโบสถคริสตสวนมากในแถบทรานคอเคเซีย ที่จะตั้งอยูหางไกลฃ

จากชุมชน ทําใหในบางครั้งหากไมมีการประกอบศาสนพิธี ตัวโบสถจะเหมือนถูกทิ้ง
รางทามกลางความโดดเดี่ยว จากนั้นนําทานเดินทากลับสู กรุงเยเรวาน  เมืองหลวง
ของประเทศอารเมเนีย เมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนานถึงส่ีพันป  ในอดีตกรุงเยเรวาน
เปนชุมทางสําคัญของเสนทางสายไหม ดังนั้นจึงมีการสะสมเอกสารตนฉบับของอาร
มีเนียโบราณ กรีก จีน ญี่ปุ�น ซีเรีย ฮีบรู โรมัน และเปอรเซียที่มีคาเอาไวมากมาย 
ปจจุบันเยเรวานมีประชากรราว หนึ่งลานคน จากประชากรทั่วประเทศ 3 ลานคน
โดยประมาณ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 
พักที่    โรงแรม ANHIL HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่  เยเรวาน – วิหารเอคิไมอัดซิน – วิหารชวารตนอตส – เยเรวาน – ตลาด พาคชูกา 
– The Cascade – โรงงานไวนอารารัต – จัตุรัส Republic Square – มหา
วิหารเยเรวาน 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง เอคิดไมอัดซิน เมืองสําคัญทางศาสนาของชาวอารเมเนีย ถูก
สรางขึ้นโดยนักบุญเกรกอรี่ในชวงราว ศตวรรษที่ 3 จากนั้นนําทานเขาชม วิหารเอ
คิดไมอัดซิน โบสถคริสตแหงแรกที่สรางขึ้นในอารเมเนียและคาดการณกันวาเปน
วิหารที่เกาแกที่สุดในโลก ในราวชวงคริสตศตวรรษที่ 3 ตัวโบสถสรางขึ้นบนบริเวนวดั
ของศาสนาทองถิ่น สรางในยุคของกษัตริย ทีรีดาเทสที่ 3 แหงอารเมเนีย ตัววิหาร
ไดรับความเสียหายจากสงครามหลายครั้ง ความพิเศษของโบสถแหงนี้คือ ประตู
ขนาดใหญทําดวยไมที่มีภาพวาดเรื่องราวในศาสนาคริสต รวมทั้งภาพวาดอันวิจิตร
งดงามของเพดาน ชาวคริสตมักจะมาทําการแสวงบุญที ่นี ่อยู เสมอ จากนั ้นชม 
โบราณสถานซวารทน็อตส ชมผลงานสถาปตยกรรมชั้นเอกจากการอุทิศตนเพื่อ
ศาสนาของชาวคริสตในยุคกลาง ตัวอาคารกอสรางขึ้นในป ค.ศ. 643 เพื่อเปนการ
อุทิศแด นักบุญเกรกอรี่ แมวาปจจุบันโครงสรางสวนใหญของวิหารจะเสื่อมสลายไป
ตามกาลเวลา ทวาบริเวณโดยรอบยังเหลือวัตถุโบราณเปนหลักฐานสําหรับความ
ยิ่งใหญในอดีตใหไดชม จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุงเยเรวาน  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น  



 

 

นําทานอิสระชมสินคาพื้นเมือง ณ ตลาด พาคชูกา ตลาดทองถิ่นในรมชื่อดัง ภายใต
โครงสรางรูปโดมครึ่งวงกลมที่แกะสลักลวดลายอยางวิจิตรงดงาม จากนั้นนําทานชม 
The Cascade  ซึ ่งสิ่งกอสรางที่ใหญที่สุดของเยเรวาน อุทยานทางศิลปะขนาด
ยักษ สรางเปนบันไดขนาดมหึมา 572 ขั้น  ถูกสรางใหเปนอนุสาวรียแหงชัยชนะของ
โซเวียตรัสเซีย จากนั้นนําทานเดินทางสู โรงงานไวนอารารัต หนึ่งในโรงงานผลิต
บรั่นดีระดับแนวหนาของโลก เปดกิจการมาตั้งแตปค.ศ. 1887 สินคาเปนที่ขึ ้นชื่อ
จนถึงขั้น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทานหนึ่งคือ ธีโอ  ดอร รูสเวลท ที่ฟนธงวา “ถาจะดื่ม
บรั่นด ีก็ตองเปนของอารเมเนียเทานั้น” ชมพิพิธภัณฑของโรงงาน ชมขั้นตอนการผลติ 
ชมโรงบมบรั ่นดีดวยถังไมโอก จากนั ้นนําทานชม จัตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน 
(Republic Square) ชมความสวยงามของอาคารนีโอคลาสสิกสีชมพู บริเวณรอบ 
ๆ จัตุรัสมีซุมแกะสลักที่นาประทับใจ ในชวงหลังจากพระอาทิตยตกดิน มหาวิหาร 
เซนต เกรกอรี (Saint Gregory) หรือที่รูจักกันในอีกชื่อหนึ่งวาวิหารเยเรวาน สราง
ขึ้นระหวางป 1997 - 2000 ตั้งตระหงานในใจกลางเมืองเยราวาน วิหารแหงนี้ตั้ง
ตามชื่อของนักบุญเกรกอรี ่นักบุญผูอุปถัมป�ผูเผยแพรคริสตจักรในอารเมเนีย เขาเปน
ผู นําทางศาสนาที่สําคัญยิ่งที่เปลี่ยนอารเมเนียจากลัทธินอกศาสนาเปนคริสจักร 
อารเมเนียจึงกลายเปนประเทศแรกที่ยอมรับศาสนาคริสตเปนศาสนาอยางเปน
ทางการ 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 โรงแรม ANHIL HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา  หุบเขาเอวาน – วิหารการนี่ – อารามเก็กฮารด – เมืองบากราทาเชน – ซาดาโคล 
– ทบิลิซี ่

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานไปเที่ยวชมความสวยงามของ หุบเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความ
สวยงามของหนาผาที่มีความสูงชัน และมีแมนํ้าอาซัดไหลผานทําใหเกิดบรรยากาศที่
สวยงดงาม ใหทานไดถายภาพเก็บความประทับใจ นําทานชม วิหารการนี (Garni 
Temple) เมื่อประมาณ 1,700 ปมาแลว บริเวณนี้เคยเปนพระราชวังฤดูรอนของ
กษัตริยอารเมเนีย ปจจุบันยังคงมีสถาปตยกรรมหลงเหลืออยู  ซากหองสรงนํ้า
(Royal Bath House)และอาคารรูปทรงกรีก ที่ถูกสรางขึ้นชวงคริสตศตวรรษที่ 1 
โดยกษัตริยอารเมเนียในสมัยนั้น ดานขางของวิหารทรงกรีกก็มีซากตอของโบสถ
คริสต ที่สรางขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 9 เหลืออยู ตอมาวิหารแหงนี้ถูกทําลายดวยเกิด
แผนดินไหวเมื่อป ค.ศ. 1679 สําหรับอาคารที่พบเห็นอยูทุกวันนี้ เพิ่งมาประกอบใหม
ในสมัยของสหภาพโซเวียตเมื่อป ค.ศ.1974 นี้เอง โดยใชเศษซากปรักหักพังของเกา
ผสมกับของใหม จึงดูสมบูรณอยางที่เห็นในปจจุบัน จากนั้นนําทานชม วิหารเกก
ฮารด (Geghard monastery) หนึ่งในความสวยงามของอารเมเนีย เพราะวิหาร
ที่สรางอยูทามกลางเทือกเขาที่สวยงาม ยังมีสวนที่สรางโดยการตัดหินเขาไปในภูเขา
อีกดวย ตัวอาคารของวิหารเกกฮารดนี้ถูกสรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 12-13 ให
ทานไดชมสวนของหองโถงของตัวโบสถที่มีการตัดหินสรางเปนโดมแกะสลักอยาง
สวยงาม ที่ถูกตกแตงอยางสวยงามดวยความศรัทธาในศาสนาคริสตอยางเต็มเปم�ยม 
และยังมีวิหารที่สรางโดยการตัดหินใหกลายเปนหองโถง และไดขึ้นทะเบียนใหเปน
มรดกโลกเมื่อป ค.ศ. 2000  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น  
นําทานเดินทางสู เมืองบากราทาเชน (Bagratashen) เปนการเดินทางขาม
พรมแดน โดยมีเมืองชายแดนของอารเมเนียซึ่งอยูติดกับประเทศจอรเจีย จากนั้น
เดินทางตอไปยัง เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) (ระยะทางประมาณ 100 กม.) ซึ่ง



 

 

เปนเมืองพรมแดนที่อยูติดกับอารเมเนีย ตลอดการเดินทางทานจะไดชมวิวธรรมชาติ
อันสวยงาม ของเทือกเขาคอเคซัสนอยท่ีอยูระหวางอารเมเนียและอาเซอรไบจาน  นํา
ทานผานดานตรวจคนเขาเมือง เมื่อถึงดานตรวจคนเขาเมือง ทุกทานตองลงจาก
รถ เพื่อมาผานดานและตรวจเอกสารขาออกจากอารเมเนีย เพื่อเขาประเทศ
จอรเจีย โดยทุกทานตองนํากระเป�าเดินทางและสิ่งของทุกอยางลงจากรถ เพื่อ
ผานการ X-ray และผานดานการตรวจเอกสารคนเขาเมือง จากนั ้นนําทาน
เดินทางตอไปยัง กรุงทบิลิซี (Tbilisi) ตั ้งอยู ริมฝ งแมนํ�م ้าคูรา ในภาษาทองถิ่น
บางครั้งถูกอางถึงในชื่อวา ติฟลิส ประชากรของเมืองนี้มีความหลากหลาย เพราะ
เมืองนี้เปนที่อยูของผูคนตางวัฒนธรรม ตางศาสนา และตางชาติพันธุมาชานาน 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
พักที่    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว  
 
วันที่หก  มิสเคตา – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวรี่ – ทบิลิซี่ – สะพานสันติภาพ – ถนน

คนเดินชาเดอรนี่  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสู เมืองมิสเคตา (Mtskheta) ระยะทาง 40 ก.ม. มิสเคตา 
เคยเปนเมืองหลวงแหงแรกของประเทศ
จอรเจีย สมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom 
of Iberia) ซ ึ ่ ง เป นราชอาณาจักรของ
จอรเจียในชวง 500 ปกอนคริสตกาล เปน
ศูนยกลางทางศาสนาที่สําคัญ และมีอายุ
เก าแกที ่ส ุดของจอรเจ ีย อายุมาก กวา 
3,000 ป ต อมาองค การย ูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียน โบราณสถานแหงเมืองมิสเคตา 
(Historical monument of Mtskheta) 
เปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ.1994 นําทานชม 
วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซึ่งเปน
วิหารในร ูปแบบของคริสต ศาสนาแบบ
จอรเจ ียนออรโธด็อกซ สร างขึ ้นในราว
ศตวรรษที่ 6 วิหารแหงนี้ตั้งอยูบนภูเขาที่มี
แมนํ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมนํ้า
มิควาร ีและแมนํ้าอรักวีและหากมองออกไป



 

 

เมืองมิทสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซึ ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย 
( Kingdom of Iberia) จ า ก นั ้ น เ ดิ น ท า ง ไ ป ช ม  วิ ห า ร ส เ ว ติ ส เ ค อ เ ว รี  
(Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคําวา Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli 
หมายถึง "ชีวิต" เรียกงาย ๆ รวมกันก็คือวิหารเสาที่มีช ีวิต โบสถแหงนี ้ถือเปน
ศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มี
ขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจีย
เปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (Tbilisi) จากนั้นนําทานสู สะพานแหง
สันติภาพ (The Bridge of peace) เปนอีกหนึ่งงานสถาปตยกรรมที่นาสนใจใน
เมืองทบิลิซ ีออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพาน
มีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย เปดอยางเปนทางการเมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางนั้นถูกออกแบบและสรางที่ประเทศอิตาลี และ
นําเขาสวนประกอบโดยรถบรรทุกมากกวา 200 คัน เพื่อเขามาติดตั้งในเมืองทบิลิซี 
ที่ตั้งนั้นอยูบนแมนํ้ามตควารี (Mtkvari River) สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากใน
เมือง และยังมี illuminating ที ่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED จากนั ้นใหทานอิสระ 
ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ซึ่งเปนถนนใหญของเมืองที่มีชื่อเสียง
และกลิ่นไอแบบยุโรป และอาคารที่ถูกสรางขึ้นที่มีรูปรางลักษณะใหญโตแข็งแรง และ
ยังเต็มไปดวยรานคาที่มีสินคาแบรนดเนมตาง ๆ มากมาย และตามบริเวณทางเทายัง
เต็มไปดวยรานคาที่ขายของท่ีระลึกที่เปนสินคาพื้นเมืองอันหลากหลาย 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน  
พักที่    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่เจ็ด คาซเบก้ี – ป�อมอนาอูรี่ – อนุสรณมิตรภาพรสัเซีย จอรเจีย – กูดาอูรี ่ – โบสถ
เกอรเกตี้ – ทบิลิซี่  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สําคัญ เปนเสนทางสําหรับใชในดานการทหาร
ที ่เร ียกวา Georgian Military Highway สรางขึ ้นโดยสหภาพโซเวียต สมัยที่
จอรเจียตกอยูภายใตการปกครอง สําหรับใชเปนเสนทางมายังภูมิภาคแหงนี้ นําทาน
ออกเดินทางสู เทือกเขาคอเคซัส (Greater Caucasus) ระยะทาง 70 ก.ม. 
เปนเทือกเขาสูงขนาดใหญแหงหนึ่งของทวีปยุโรป มีความยาวประมาณ 1,100 กม.
และเปนเสนกั้นพรมแดนระหวาง สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐจอรเจีย ระหวาง
ทางใหทานไดชม ป�อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป�อมปราการเกาแก ถูกสราง
ขึ ้นราวศตวรรษที ่ 16 – 17 ปจจุบันยังคงมีซากกําแพงที ่ลอมรอบป�อมปราการ 
เปรียบเสมือนมานที่ซอนเรนความงดงามของโบสถ ทั้ง 2 หลังที่ตั้งอยูภายใน ซึ่งเปน
โบสถของชาวเวอร ภายในมีหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญตั้งตระหงาน หากมองจาก
มุมสูงของป�อมปราการนี้ลงมา จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอางเก็บนํ้าชินวารี 
(Zhinvali) สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง เมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) 
ระยะทาง 88 ก.ม. หรือปจจุบันเรียกวา เมืองสเตปนสมินดา (Stepansminda) 
ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อป 2006 หลังจากนักบุญนิกายออรโธดอกซ ชื่อ สเตฟาน ไดมา
พํานักอาศัยและกอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาสนาขึ้น เมืองนี้เปนเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู
ริมฝ  งแม�م น ํ ้าเทอร กี้  ถ ือเป นศ ูนย กลางการทองเท ี ่ยวบนเท ือกเขาคอเคซัส 



 

 

(Caucasus) ที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปน
จุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้  ระหวางทางที่เดินทางกลับแวะชม อนุสรณสถาน 
รัสเซีย–จอรเจีย อนุสรณสถานหินโคงขนาดใหญ บนเนินเขา ถนนจอรเจียนมิลิแท
รีไฮเวย เปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของจอรเจีย สรางขึ้นในป 1983 เพื่อเฉลิม
ฉลองครอบรอบ 200 ป ของสนธิสัญญาจอรจีเอฟสกี (Treaty of Georgievski) 
และความสัมพันธระหวางสหภาพโซเวียต และจอรเจยี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น 
นําทานออกเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ระยะทาง 39 ก.ม. ซึ่งเปนเมือง
สําหรับสกีรีสอรท ที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ 
ที ่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แหงนี้เปนแหลงที่
พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่จะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน 
ซึ่งเปนชวงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา จากนั้นนําทานขึ้นรถ 4WD 
(รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพื่อเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นําทานไปชม
ความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสรางขึ้นใน
ราวศตวรรษที่ 14 มีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ชื่อท่ี
เรียกที่นิยมกันของโบสถศักดิ์แหงนี้สถานที่แหงนี้ตั้งอยูริมฝم�งขวาของ แมนํ้าชคเฮรี อยู
บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (ในกรณีที่ถนนถูกปดกั้นดวยหิมะและสงผลกระทบตอ
การเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทองเที่ยวตาม
ความเหมาะสม ซึ่งจะคํานึงถงึความปลอดภัยเปนหลัก) นําทานออกเดินทางกลับสู 
เมืองทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 121 ก.ม. 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 
พักที่    โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 
วันที่แปด  ทบิลิซี่ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซี 
09.40 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) โดย สายการบินแอร เอเชียเอ็กซ เที่ยวบินที่ 

XJ009 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 
45 นาที  

20.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 

 
******************************* 

อัตราคาบริการตอทานและเงื่อนไขการใหบริการ 
 

 
 
 

เที่ยวฟน บินตรง 2 ประเทศ จอรเจีย อารเมเนีย 8 วัน 6 คนื  
โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหองละ 

2 ทาน 
 เด็กอายุไมเกิน 

12 ป ไมเสริมเตียง 
พักเด่ียว 

14 – 21 มี.ค. 63  42,990.- 42,990.- 7,990.- 
21 – 28 มี.ค. 63  42,990.- 42,990.- 7,990.- 

28 มี.ค. – 04 เม.ย. 63  43,990.- 43,990.- 7,990.- 
04 – 11 เม.ย. 63  43,990.- 43,990.- 7,990.- 
18 – 25 เม.ย. 63  42,990.- 42,990.- 7,990.- 

25 เม.ย. – 02 พ.ค. 63 42,990.- 42,990.- 7,990.- 
หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ไมมีหองพักชนิดทีพ่ัก 3 ทาน 
กรณีที่มาไมครบคู ตองใชหองพักแบบเดี่ยวเทานั้น 

เนื่องดวยโปรแกรมมีไฟลทบินเหมาลํา ขอสงวนสิทธิ์ไมรับจอยแลนด 



 

 

อัตราคาบริการนีร้วม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยดั ระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ 
 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักหองละ 2 ทาน (กรณีมาไมครบคู จะตองเพิ่มเงินพัก

หองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบ ุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 อัตราคาธรรมเนียมวีซา ประเทศอารเมเนีย (สําหรับหนังสือเดินทางไทย เทานั้น)  
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 25 กก. จํากดัทานละ 1 ใบ เทานั้น 
 คารถรับ – สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวติกรณีอุบตัิเหตุในระหวางการเดนิทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 
บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาต ิ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาท่ีของผูเดินทางใน
การจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, 
คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คาซกัรดี, คาโทรศัพททางไกล, 
คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 

 คาปรบั สําหรับนํ้าหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนด 25 กก. 
 คาทิปไกดทองถิ่น,ทิปคนขับรถ และทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท/ทรปิ (ชําระพรอม

คาทัวรสวนที่เหลืองวดสุดทาย) *** เดก็ชําระเทากับผูใหญ ยกเวนเด็กทารก *** 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลรายชื่อและหนาหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พรอมชําระมดัจําทานละ 
20,000 บาท 
2. คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงนิคาทัวรทั้งหมด 20 วนักอนการเดินทาง มิเชนนั้น
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตาม
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบรกิารไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือ
วาทานไดยอมรับในเงือ่นไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบบันี้ทั้งหมดนี้แลว 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯ จะคืนเงนิคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยุดนักขตั
ฤกษ ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
2. ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 70% 
3. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
อนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงนิคามัดจําท้ังหมด 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. โปรแกรมทัวรนี้จะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทาน รวมในคณะ
ตามที่กําหนดไวเทานั้น หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 10 – 14 ทาน ตอง
เพ่ิมเงินทานละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15 – 19 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 2,000 
บาท 
2. ในกรณีทีท่างประเทศจอรเจีย หรือ ประเทศ อารเมเนีย สั่งใหมกีารระงบัการใหวีซาา ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เพ่ือดําเนินการขอวีซาโดยตรงกับทางศูนยรับยื่นวีซา 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตาง ๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทานั้น อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใด ๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 



 

 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมาก
เปนสําคัญ 
5. รายการทัวรนี้เปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทาํและดําเนินการโดยบริษัทคู
คา (Partner) เทานั้น 
6. อัตราคาบริการคิดคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัย
สายการบิน คาธรรมเนยีมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง 
7. ในระหวางการทองเที่ยวนี ้หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนาํมา
ขอคืนเงินได 
9. คาบรกิารที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการ
นั้น ๆ 
11. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทานั้น 
12. บรษิัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอื่น ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณ ีการคามนุษย การขนสง
สินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย และ อืน่ ๆ 
ที่เขาขายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันด ีบริษทัฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกีย่วของ หรือ มีสวนตอง
รับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทําดงักลาวท้ังสิ้น 
13. หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคนืเงินทั้งหมด 
14. ผูเดินทางตองใชวจิารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตวัทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ 
หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวนี้ 



 

 

15. ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมคีาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
16. บรษิัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิรัฐประหาร ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบรษิัทฯ หรอื คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ 
18. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความ
ไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาต ิภูมิอากาศ ฤดกูาล ทัศนียภาพ 
วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19. ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททัวร) 
20. กรณีใชหนงัสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
21. กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ 
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใด ๆ ในกรณีถาทานออกตั๋ว
ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับใน
เงื่อนไขดังกลาวแลว 
22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัท ฯ รับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัท ฯ ไมรบัผิดชอบ หากเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 
 


