
  Update 16/8/2019 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 
 1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัอาทิตยท่ี์ 29 ธ.ค. 62   (1) กรงุเทพฯ – บาหเ์รน 
วนัจนัทรท่ี์ 30 ธ.ค. 62 (2) บาหเ์รน – ทบิลิซ่ี – เมตสเ์คหต์า – กอรี่ – ถ า้อพัลีสตชี์คห ์– ทบิลิซี 
วนัองัคารท่ี 31 ธ.ค. 62  (3) ทบิลิซิ – อะนานูรี – กดูารรี์ – คาสเบกี – ทบิลิซี 
วนัพธุท่ี 01 ม.ค. 63 (4) ทบิลิซิ – ซาดาโคล – ทบิลิซี – ดิลิจนั – เยราวาน   
วนัพฤหสัฯท่ี 02 ม.ค. 63 (5) เยราวาน – เอคมิอดัชิน – เยราวาน   
วนัศกุรท่ี์ 03 ม.ค. 63 (6) เยราวาน – การนี์ – เกกฮารด์ – ทบิลิซี 
วนัเสารท่ี์ 04 ม.ค. 63 (7) ทบิลิซี – นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึน้ชมป้อมนาริคาลา – ทบิลิซี – บาหเ์รน  
วนัอาทิตยท่ี์ 05 ม.ค. 63 (8) บาหเ์รน – กรงุเทพฯ 

จอรเ์จีย – อารเ์มเนีย 8 วนั 5 คืน 
 

ก าหนดวนัท่ีเดินทาง 29 ธ.ค. 62 – 05 ม.ค. 63 
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วนัอาทิตยท่ี์ 29 ธ.ค. 62  (1)   กรงุเทพฯ – บาหเ์รน 
 

08.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ประตู 8 แถว Q เคาน์เตอรส์ายการบนิกลัฟ์แอร ์
11.00 น. ออกเดนิทางสู่ สนา มบนิบาหเ์รน โดยเทีย่วบนิ GF 153  
14.40 น. เดนิทางถงึ สนามบินบาเรหเ์รน เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่ว  

ระหว่างแวะเปลี่ยนเที่ยวบนิ น าท่านชมเมอืงบาห์เรน (Bahrain) ดนิแดนไข่มุกแห่งอ่าวอาหรบั แวะ
ถ่ายรปูมสัยดิหลวง Al Fateh Grand Mosque , ป้อมปราการบาหเ์รน , แวะชอ้ปป้ิงที ่Manama Souk  
(ตลาด) หรอื Bab al Bahrain Souk เต็มไปด้วยร้านขายสนิค้าพื้นเมอืงต่างๆมากมาย ส่วนใหญ่เป็น
ตะเกยีงตุรก ีสสีนัสวยงาม เสื้อผ้า ผ้าคลุมศรีษะ พรม ถัว่ประเภทต่างๆ เครื่องเทศและเครื่องประดบั
ต่างๆ เป็นตน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
20.00 น. เดนิทางสู่สนามบนิบาหเ์รน 
23.35 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุทบิลิซิ โดยเทีย่วบนิ GF 083 

  
วนัจนัทรท่ี์ 30 ธ.ค. 62  (2)   บาหเ์รน – กรงุทบิลิซิ – กอรี – อพัลีสตซี์คห ์– ทบิลิซี  
 

 
 
 
 
 
 
 

05.35 น. เดนิทางถงึ กรงุทบิลิซิ (Tbilisi) เป็นเมอืงหลวงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจอรเ์จยี ตัง้อยูใ่นหุบเขาทีง่ดงาม ซึง่ถูก
แบ่งโดยแม่น ้าคูรา (Kura) หรอื แม่น ้ามติควาร ี(Mtkvari) ทบลิซิีเ่ป็นเมอืงเก่าแก่ที่มอีายุกว่า 1,700 ปี 
เป็นชุมชนครสิเตียนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 
ท่ามกลางความหลากหลายของชาตพินัธุ ์และภาษา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
(ทบลิซิ ี– เมตส์เคห์ตา ระยะทางประมาณ 25 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 40 นาท)ี 
เดินทางสู่ เมืองเมตส์เคห์ตา (Mtskheta) เมือง
โบราณทีส่ าคญัของจอรเ์จยี เคยเป็นเมอืงหลวงของ
อาณาจกัรจอรเ์จยีตะวนัออกของไอบเีรยี เมตส์เคห์
ตาเป็นทีแ่รกของจอรเ์จยีทีร่บัศาสนาครสิต์เขา้มาใน
ประเทศ และยงัคงเป็นศูนยก์ลางของจอรเ์จยีนออโธดอกซ ์จนถงึปจัจบุนั 
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น าท่านชม อารามจวารี หรือ โบสถไ์ม้กางเขนศกัด์ิสิทธ์ิ (Jvari Monastery) สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด
ในจอรเ์จยีทีม่ไีมก้างเขนขนาดยกัษ์ทีน่กับุญนีโนสรา้งขึน้เมือ่เขา้มาเผยแผ่ศาสนาครสิต์ 
น าท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) สรา้งในครสิตวรรษที ่11 สญัลกัษณ์ของ
การเปลี่ยนความเชื่อมานับถือศาสนาครสิต์ซึ่ง ได้
กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจยี เมื่อปี 
ค.ศ.337  

 

 (เมตสเ์คหต์า - กอรี ่ระยะทางประมาณ 69 กม. ใช ้
 เวลาเดนิทาง 1 ชม.) 

เดนิทางสู่ เมืองกอรี (Gori) เมอืงแห่งประวตัศิาสตร ์
ซึง่เป็นบา้นเกดิของ โจเซฟ สตารล์นิ ชาวจอรเ์จยีที่
เป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวยีตในอดตี และยงัมชีื่อเสยีงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองของเมอืง
แห่งนี้ 
ชม พิพิธภณัฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิง่ของเครื่องใช้ต่างๆ 
พร้อมทัง้เรื่องราวต่างๆ ของสตาลิน และยงัมกีารแสดงภึงประวตัิศาสตร์ชีวิตตัง้แต่เกิดจนกระทัง่
เสยีชวีติ 
 

(กอร ี- อพัลสีตซ์คีห ์–ระยะทางประมาณ 14 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 25 นาท)ี 
เดนิทางสู่ เมืองอพัลีสต์ซีคห์ (Uplistsikhe) หนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี มกีารตัง้ถิน่ฐานกนัมา
นานแล้วกว่า 3,000 ปี มศีาสนสถานที่มหี้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นสถานที่
ประกอบพธิกีรรม ซึ่งเป็นลทัธบิูชาไฟ และยงัมหี้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิต์ ที่
สรา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่9 
 

ชม หมู่บ้านท่ีถกูสร้างจากถ า้ โดยมเีนื้อทีก่วา้งประมาณ 50 ไร ่ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนใต้
ส่วนกลาง และส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลางจะมี
บรเิวณใหญ่ทีสุ่ด ประกอบไปดว้ย สถาปตัยกรรม
การสรา้งตดัหนิ และเจาลกึเขา้ไปเป็นทีอ่ยู่อาศยั 
นอกจากนัน้ยงัถูกสร้างให้ต่อไปยงัส่วนใต้โดย
ผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมี
บนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไป ส่วนมากไม่
มกีารตกแต่งใดๆ ภายในเลย ถึงแม้บางแห่งจะ
เจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมเีพดานห้องที่ท าเป็นที่
หลบซ่อนอกีทีห่นึ่ง และยงัเจาะหอ้งเลก็ๆ ทางดา้นหลงัหรอืทางดา้นขา้งอกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรงุทบิลิซิ 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม BW Tbilisi เทียบเท่า (ระดบั 4 ดาว) 
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วนัองัคารท่ี 31 ธ.ค. 62  (3)   กรงุทบิลิซิ - อนานูรี – กอูาอรูี – คาสเบกี – ทบิลิซี  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ (Greater Caucasus) ทีม่คีวามยาวประมาณ 1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้
กัน้ พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี 
ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่
ก่อสร้างเก่าแก่มีก าแพงล้อมรอบและตัง้อยู่ร ิม 
แม่น ้าอรกัวี ที่ตัง้อยู่ห่างจากทบิลซิ ประมาณ 45 
กม. ถูกสรา้งให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-
17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่าง
งดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู ่ท า
ใหเ้หน็ทศันียภาพทีส่วยงามของเบือ้งล่าง และอ่าง
เก็บน ้ าซนิวาลี  (Zhinvali Reservoir) และยังมี
เขือ่นซึง่เป็นสถานทีท่ีส่ าคญัส าหรบัน าน ้าทีเ่กบ็ไวส้่งต่อไปยงัเมอืงหลวง พรอ้มกบัผลติกระแสไฟฟ้า 
(มทิสเคตา้ – กูดาอูร ีระยะทางประมาณ 101 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.48 ชม.) 
เดนิทางสู่ เมืองกดูาอรูี (Gudauri) เป็นเมอืงส าหรบัสกรีสีอรทท์ีม่ชีื่อเสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขา
ของ เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
บ่าย เดนิทางสู่ เมืองคาซเบกิ (Kazbegi) ซึ่งเป็นเมอืงเลก็ๆ ทางตอนเหนือของประเทศ ใกล้กบัพรมแดน

ประเทศรสัเซยี ห่างจากกรงุทบลิซิปีระมาณ 145 กโิลเมตร ระหว่างทางชมววิทวิทศัน์เทอืกเขาคอเคซสั  
(The Greater Caucasus) ตลอดเสน้ทาง 

 น าท่านชม โบสถ์เกอร์เกต้ี (Gergeti Trinity 
Church) ห รือ ทสมินด า  ซ ามีบ า  ( Tsminda 
Sameba) เป็นชื่อที่นิยมเรยีกโบสถ์ศกัดิส์ทิธิแ์ห่ง
นี้ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 ม ีสถานที่
แห่งน้ีตัง้อยู่ร ิมฝ ัง่ขวาของแม่น ้ าชคเฮรี อยู่บน
เทอืกเขาของคาซเบกี ้ 

 หมายเหตุ การเข้าชมโบสถเ์กอรเ์กต้ี อาจไม่
สามารถเข้าชมได้ เน่ืองจากเป็นช่วงฤดหูนาว หิมะตกหนัก มีโอกาสท่ีถนนจากเมืองกดูาอูรีไป
คาสเบกิจะถกูปิด หากเข้าชมไม่ได้ ทางบริษัทฯจะจดัน าท่านเดินทางสู่  ภูเขาเอเลีย (Elia 
Mountain) แทน 
(กูดาอูร ี– กรงุทบลิซิ ิระยะทางประมาณ 121 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.20 ชม.) 

 เดนิทางกลบั กรงุทบิลิซิ (Tbilisi) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
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เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Tribeca Tbilisi หรือเทียบเท่า 
 

วนัพธุท่ี 01 ม.ค. 63     (4)   กรงุทบิลิซิ – ซาดาโคล – เซวาน - กรงุเยเรวาน 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
(กรงุทบลิซิ ิ– ซาดาโคล ระยะทางประมาณ 73.6 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.24 ชม.) 
เดินทางสู่ เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) เป็นเมอืงพรมแดนที่ติดอยู่กับประเทศอาร์เมเนีย น าท่าน
เดนิทางขา้มพรมแดนสู่ ประเทศอารเ์มเนีย 
น าท่าน เข้าชมอารามฮกัฮาร์ทซิน (Haghartsin Monastry) เป็นอารามเก่าแก่ตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 
ตัง้อยูใ่กลก้บัเมอืงดลิจิาน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
(ซาดาโคล – ดลิจิาน ระยะทางประมาณ 126 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2.50 ชม.) 

บ่าย เดินทางสู่  เมืองดิลิจาน (Dilijan) เมืองตากอากาศที่มีชื่อของอาร์เมเนีย มักจะเรียกกันว่า 
สวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งอารเ์มเนีย ตัง้อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเลกว่า 1 ,500 เมตร จงึท าใหม้อีากาศหนาวเยน็
ตลอดทัง้ปี 

 ระหว่างทางน าท่านแวะ เมืองเซวาน (Sevan) ซึง่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึง่เป็น
ทะเลสาบน ้าจดืและทะเลปิดในประเทศอารเ์มเนียและคอเคซสั ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน ้า
จดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย เช่น แม่น ้าแม่น ้าฮราซดานและ
แม่น ้ามาสรคิ ใหท้่านไดช้มความสวยงามของตวัเมอืงและทะเลสาบเซวานทีเ่ตม็ไปดว้ยสถานทีพ่กัผ่อน
รสีอรท์ของนักท่องเทีย่วตวัเมอืงนี้ตัง้อยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,900 เมตร และตัง้อยู่ห่างจาก
เมอืงหลวงเยราวานประมาณ 65 กม. เมอืงนี้ถูกสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1842 ซึง่เป็นหมูบ่า้นพกัอาศยัของชาว
รสัเซยีทีม่ชีื่อว่า เยเลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถงึปี ค.ศ. 1935 จงึไดถู้กเปลีย่นชื่อว่าเป็น เซวาน  

 น าท่านชม อารามเซวาน ( Sevan Monastery) หรอืมชีื่อเรยีกว่า เซวานาแว๊งค ์(Sevanavank) ซึง่ค า
ว่า แว๊งค์ เป็นภาษาอาร์เมเนีย มคีวามหมายว่า โบสถ์วหิาร สถานที่แห่งนี้ตัง้อยู่บรเิวณแหลมที่อยู่
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ ัง่ทะเลสาบเซวานถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 874 
(ดลิจิาน - เยราวาน ระยะทางประมาณ 96 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชม.) 
เดนิทางสู่  เมืองเยราวาน (Yelevan) เมอืงหลวงของอารเ์มเนีย เป็นภาพสะทอ้นของอดตีอนัยาวนาน
นบัพนัปีของประเทศ ทีต่ ัง้อยูใ่นจดุบรรจบของเอเชยีและยุโรป เยเรวานเป็นเมอืงใหญ่ตัง้อยูใ่นหุบเขาอา
รารตั ตกึรามบ้านช่องในเยเรวาน ละมา้ยคล้ายคลงึไปทางโซเวยีตรสัเซยีเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็น
หนึ่งใน สหภาพโซเวยีตมาก่อน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Ani Plaza หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
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วนัพฤหสัฯท่ี 02 ม.ค. 63 (5)   ทบิลิซี - เอคมิอดัซิน - ตลาดพาค ชูคา - เดอะคาสเคด - เยราวาน  
 

 
 
 
 
 
 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

(กรงุเยเรวาน –  เอคมอิดัซนิ ระยะทางประมาณ 20.8 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 29 นาท)ี 
เดนิทางสู่ เมืองเอคมิอดัซิน (Echmiadzin) ในอดตีเป็นเมอืงที่ส าคญัของชาวอาร์เมเนียที่มคีวาม
ศรัทธาในทางด้านศานา และนับว่าเป็นเมืองที่
ศกัดิส์ทิธิ ์ถูกสรา้งขึน้โดยนักบุญเกรกอรี ่ในปี ค.ศ. 
303 เมอืงแห่งนี้ได้รบัการขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดก
โลกในปี ค.ศ. 2000  
ชม วิหารเอคมิอดัซิน (Echmiadzin Cathedral) 
ซึ่ งแ ต่ดั ้ง เดิม เ ป็นที่ รู้จ ักกันในนามของโบสถ์
ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งพระแม่เจ้า และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่
เก่าแก่ทีสุ่ดของโลก 
ชม วิหารซวารน๊์อทส ์(Zvartnots Cathedral) ซึง่
ในอดีตนับได้ว่าเป็นวิหารที่มีความสวยงามมาก
ทีสุ่ดเป็นวหิารทีถู่กสรา้งขึน้ในช่วงของจกัรวรรดไิบ
แซนไทน์ ทีม่อีทิธพิลเหนือดนิแดนในบรเิวณแห่งนี้ 
และต่อมากเ็ป็นช่วงของการรุกรานของพวกอาหรบั
มุสลมิ ซึ่งทุกวนันี้สถานที่โบราณแห่งนี้กลายเป็น
สิง่ก่อสรา้งทีป่รกัหกัพงั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางกลบั กรุงเยเรวาน ชม ตลาดพาค ชูคา (Pak Shuka Market) เป็นตลาดขายผลไม้ มทีัง้

ผลไมส้ด ผลไมแ้หง้ และถัว่ต่างๆ มแีผงขายนับรอ้ยๆแผง นอกจากนี้ยงัมขีนมหวาน อาท ิลาวาช แผ่น
แป้งแบนหวาน ซูจ๊ก แป้งม้วนใส่ไส้ถัว่ วอลนัตหรอืแมคาเดเมยี เน้ือแป้งจะมคีวามพเิศษ เพราะใช้
แอปเปิลแอปรคิอตพชีมากวนผสมกบัน ้าผึง้ แลว้ตใีหเ้ป็นแผ่นแป้ง มใีหเ้ลอืกสรรมากมาย 
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 น าท่านชม เดอะคาสเคด (The Cascade) เป็น
สิง่ก่อสรา้งทีใ่หญ่ที่สุดของเยเรวาน ลกัษณะจะเป็น
ขัน้บนัไดลดหลัน่กนัลงมามคีวามสูงประมาณ 500 
เมตร และมกีารปล่อยน ้าลงมาเพื่อให้เป็นน ้าตกลง
เป็นสายจากใจกลางทีอ่ยู่ดา้นบน ซึง่สถาปตัยกรรม
สิง่ก่อสร้างนี้ถูกสร้างให้เป็นอนุสาวรยี์แห่งชยัชนะ
ของโซเวยีรวัเซยีในสงครามโลกครัง้ที ่2 

 ชม จตุร ัสกลางเมือง (Republic Square) คน
พืน้เมอืงจะเรยีกทีน่ี่ว่าเป็นสิง่ก่อสร้างขนาดใหญ่ ถูกสรา้งขึน้ดว้ยหนิสชีมพูของอารเ์มเนียภายในหนึ่งปี
ได้กลายเป็นเขตที่ได้มกีารพฒันามากที่สุดของเมอืงเยเรวานเปรยีบเทียบกบัเขตอื่นๆ และยงัเป็น
ศูนย์กลางการบรกิารงานของชาติ รสมถึงสถานที่พกัของประธานาธิบดี ศูนย์รวมการบรหิารของ
กระทรวงต่างๆ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม ANI Plaza Hotel หรือเทียบเท่า 

  
วนัศกุรท่ี์ 03 ม.ค. 63  (6) เยราวาน - วิหารการนี์ - วิหารเกก๊ฮารด์ - ซาดาโคล - ทบิลิซี  
 
 

 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม วิหารการนี์ (Garni Temple) ในอดตีเมื่อประมาณ 1,700 ปีบรเิวณนี้เคยเป็นพระราชวงัฤดู

ร้อนของกษัตรยิ์อาร์เมเนีย ปจัจุบนัวหิารแห่งน้ีถูก
สร้างแบบกรีก ลวดลายบนตัวอาคารก็สร้างด้วย
ศลิปะแบบอารเ์มเนียทีไ่ม่สามารถหาไดใ้นวหิารกรกี
ทัว่ไปน าท่าน 

 ชม วิหารเก๊กฮาร์ด (Geghard Monastery) เป็น
หนึ่งในความสวยงามของอารเ์มเนียเพราะเป็นวหิาร
ที่สร้างอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สวยงาม  และยงัมี
ส่วนที่สร้างโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาอีกด้วย  
ตัวอาคารของวิหารเก๊กฮาร์ดนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วง
ครสิต์ศตวรรษที่ 12-13 ชมส่วนของห้องโถงของตวั
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โบสถ์ที่มกีารตดัหนิสร้างเป็นโดมแกะสลกัอย่างสวยงามถูกตกแต่งดว้ยความศรทัธาในศาสนาครสิต์
อยา่งเตม็เป่ียม วหิารทีส่รา้งโดยการตดัหนิใหก้ลายเป็นหอ้งโถง และไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนผ่านเมอืงซาดาโคลกลบัสู่ กรงุทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศจอรเ์จยี 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Best Western Tbilisi หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วนัเสารท่ี์ 04 ม.ค. 63  (7) ทบิลิซี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์เมเคตี – วิหารซีโอนี – 
บาหเ์รน  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) และอนุสาวรยี์มารดาแห่งจอร์เจยี 
Kartlis Deda, Mother Georgia ป้อมนารกิาลาเป็นปราการหนิขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนเนินเขาเหนือนครท
บลิซิ ีสรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที ่4 นักประวตัศิาสตรย์กย่องว่าป้อมนารกิาลา เป็นป้อมแห่งหน่ึงบน
เสน้ทางสายไหมทีแ่ขง็แกรง่และตไีดย้ากทีสุ่ด 
น าท่านชม โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 12 
ตัง้อยู่บรเิวณรมิหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น ้ามติคาวาร ีในอดตีถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พ านักขอ
งกษัตรยิในบรเิวณเดียวกัน จะมอีนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมอืงตัง้
ตระหงา่นอยา่งสงา่งาม 
ชม วิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึง่เป็นโบสถ์หลงัใหญ่ของนิกายออรโ์ธด๊อกทีถู่กสรา้งขึน้ในเมอืงนี้ 
ชื่อของโบสถไ์ดน้ ามาจากดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิ ์คอื ภเูขาไซออนในเจรซูาเลม็ สถานทีแ่ห่งน้ีกไ็ดม้ชีื่อเป็น 
ซโิอนีแห่งทบลิซิ ี(Tbilini Sioni) ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6-7 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
12.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซิ 
15.10 น. ออกเดนิทางสู่ บาหเ์รน โดยเทีย่วบนิที ่GF 088 
19.00 น. เดนิทางถงึ บาหเ์รน เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
22.25 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่GF 152  
 

วนัอาทิตยท่ี์ 05 ม.ค. 63  (8)   กรงุเทพฯ 
 

08.55 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
------------------------------------------------------------ 
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อตัราค่าบริการทวัร ์จอรเ์จีย-อารเ์มเนีย 8 วนั 5 คืน (GF) 

 
 

 
 

 

อตัราน้ีรวม 1. ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบินกัลฟ์แอร์และค่าภาษี
สนามบนิทุกแห่งทีร่ะบุในรายการ 

2. ค่าพาหนะทีร่ะบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ และค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ   
4. ค่าทีพ่กัโรงแรมทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ 

5. หวัหน้าทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

6. เจา้หน้าทีบ่รกิารและอ านวยความสะดวกทีส่นามบนิ 

7. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดนิทางพรอ้มเล่มโปรแกรมทวัร”์ 
8. อาหารเสรมิระหว่างการเดนิทาง  
9. น ้าดื่มระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ วนัละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง 

10. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 
ตลอดการเดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

11. คา่น ้าหนกักระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็ 
ส าหรบัถอืขึน้เครือ่ง (Baggage) น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

12. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (จากค่าบรกิาร) 
13. คา่ทปิพนกังานขบัรถ ประมาณ 18 USD/ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
14. ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ ประมาณ 18 USD/ท่าน ตลอดการเดนิทาง 

อตัราน้ีไม่
รวม 

1. ค่าธรรมเนียมท าหนงัสอืเดนิทาง 

2. ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ประมาณ 800 บาท/ท่าน ตลอดการเดนิทาง 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ  
4. ค่าพนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัจาก

พวกมจิฉาชพี กรณุาดแูลและยกกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัเอง 
เง่ือนไข 

การส ารองท่ี 
งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่ มดัจ าท่านละ 20,000 บาท    
งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การยกเลิก กรณีท่ีบริษทัทวัรย์กเลิกการเดินทาง 

นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัทวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลกูคา้ ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหผู้ช้ าระ
เงนิมดัจ าภายใน 15 วนัท าการ  

รายละเอียดอตัราค่าบริการส าหรบัคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 
ผูใ้หญ่ พกัห้องคู่ ราคาท่านละ 62,500. - 
เดก็ต า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน เดก็ 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ 62,500. - 
เดก็ต า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน เดก็ 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ 62,500. - 
พกัห้องเด่ียวเพ่ิมจากค่าทวัรท่์านละ 7,000. - 
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- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ามารถเดินทางได้ 

ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหแ้ก่ผูม้ดัจองภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัทีก่รุ๊ปทวัรเ์ดนิทาง
กลบัมาถงึประเทศไทย 

- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 
 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั ไมห่กัค่าใชจ้า่ย  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 41 - 59 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 10,000 บาท  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 - 40 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 20,000 บาท 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 - 30 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 50% ของค่าทวัร ์
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11 - 20 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 75% ของค่าทวัร ์
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1 - 10 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนดั
หยุดงาน ภยัธรรมชาต ิสภาพภูมอิากาศ การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และ
จะรกัษา ผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หม้ากทีส่ดุ   
2.เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื
ใน กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ๆ ทีท่างทวัรจ์ดัให ้  
3. รายการนี้เป็นเพยีงการเสนอราคาทีต่อ้งไดร้ ับการยนืยนัจากทางบรษิทั ฯ และทางต่างประเทศ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้
ส ารองที่นัง่กับสายการบิน และโรงแรมที่พักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรบั
เปลีย่นแปลงไดต้ามความ เหมาะสม  
4.หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจะไมค่นืเงนิ คา่ทวัรท์ีท่า่นช าระแลว้   
5. หากวนัเดนิทางหนัง สอืเดนิทางของท่านช ารุด (อาท ิขาด เปียกน ้า) ทางสายการบนิไม่อนุญาต ใหเ้ดนิทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบทกุกรณี 
 

 
 


