อาร์เมเนีย – จอร์เจีย
10 วัน 8 คืน
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วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติดไู บ - เยเรวาน (- / L / D)

23.00

ทาการเช็คอินด้วยตนเองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Emirates Airlines

01:35

ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK385
(บิน 6 ชั่วโมง 10 นาที)

04:45

ถึงสนามบินนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะต่อเครื่อง 3 ชั่วโมง 15 นาที)

08:00

ออกเดินทางสู่เมืองเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย เที่ยวบินที่ EK2206
(บริการโดยสายการบิน fly dubai) บิน 3 ชั่วโมง 10 นาที

11:10

ถึงสนามบินเมืองเยเรวาน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทาง
พบเจ้าหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ที่มาคอยต้อนรับ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

14:00

พาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อทาการเช็คอิน
เที่ยวชมเมือง พาชมจัตุรัสกลางเมือง (Republic Square) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับ
ศูนย์กลางของเมือง, ชมโอเปร่าเฮาส์ (Opera House) ชมเดอะคาสเคด (The Cascade)
ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน และพาชมสวนแห่งชัยชนะ (Victory Park)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมหรือ ภัตตาคารพื้นเมือง
อิสระในการเดินเล่นชมเมือง ชอปปิ้งหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่ 2

เยเรวาน - เอคมิอด
ั ซิน – ซวาร์ทน๊อทส์ - พิพธ
ิ ภัณฑ์ – ตลาดเวอร์นซ
ิ าจ - เยเรวาน (B / - / D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เที่ยวชมความสวยงามของวิหารเอคมิอัดซิน
(Echmiadzin Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร้าง
ในราวศตวรรษที่ 4 และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่
ที่สุดของโลก โดยบริเวณรอบๆ ของโบสถ์ยัง
ประกอบไปด้วยโรงเรียนสอนศาสนา พิพิธภัณฑ์
เก็บวัตถุโบราณที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ รวมทั้งยัง
เป็นที่ประทับของพระสังฆราช (ปัจจุบันโบสถ์อยู่
ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมจนถึงเดือนสิงหาคม
2563)
พาท่านชมวิหารซวาร์ทน๊อทส์ (Zvartnots
Cathedral) ซึ่งเป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในราว
ปี ค.ศ.641 - ค.ศ. 653 อยู่ในช่วงของจักรวรรดิ
ไบแซนไทน์ ที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนในบริเวณ
แห่งนี้ และต่อมาได้ถูกรุกรานโดยพวกอาหรับมุสลิม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ
(ไม่รวมในโปรแกรม)
เที่ยวชมตลาดเวอร์นิซาจ (Vernissage Flea
Market) ซึ่งเป็นตลาดค้าขายงานศิลปะของ
ชาวอาร์เมเนีย เช่น เครื่องปั้นดินเผา รูปแกะสลัก
ภาพวาดสีน้า ภาพวาดสีน้ามัน เครื่องหัตถกรรม ฯลฯ
เพลิดเพลินกับการเดินเล่น ชอปปิ้งเลือกซื้อของฝาก
ของที่ระลึก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมหรือ ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่ 3

เยเรวาน - คอร์วริ าพ – เซวาน – เยเรวาน (B / - / D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
พาท่านเดินทางสู่วิหารคอร์วิราพ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
เที่ยวชมวิหารคอร์วิราพ (Khor Virap Monastery) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน
สาหรับ พิธีจาริกแสวงบุญให้ท่านกรีกอร์ ลูซาวอริช (Grigor Lusavorich) หรือนักบุญเกรกอรี่
(St. Gregory the Illuminator) ซึ่งท่านเป็นผู้ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ตั้งแต่ชาวอาร์เมเนีย
ยังนับถือเทพและเทวดา จนกษัตริย์ทิริเดทที่ 3 ของอาร์เมเนีย ได้มีคาสั่งกักขังนักบุญเกรกอรี่
นานถึง 13 ปี ต่อมากษัตริย์ทิริเดทที่ 3 ได้ทรงประชวรและไม่มีใครสามารถรักษาให้หายได้
นอกจากนักบุญเกรกอรี่ จึงทาให้กษัตริย์ทิริเดทที่ 3 และชาวอาร์เมเนียหันมานับถือศาสนาคริสต์
เป็นประเทศแรกของโลก และได้มีการแต่งตั้งให้นักบุญเกรกอรี่เป็นพระสังฆราชองค์แรก

ในวันที่อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะได้เห็นวิวความงามของภูเขาอารารัต ซึ่งในพระคัมภีร์
ไบเบิ้ลได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขาอารารัตกล่าวถึงว่าเมื่อประมาณ 4,000 - 5,000 ปีที่แล้ว
พระเจ้าจะทรงทาลายมนุษย์ด้วยการทาให้น้าท่วมโลก แต่พระองค์ทรงเห็นว่าครอบครัวโนอาห์
เป็นคนดีพระเจ้าจึงได้แนะนาให้โนอาห์สร้างเรือที่สามารถบรรทุกครอบครัวของเขา และสัตว์
ต่างๆ เอาไว้ได้ และหลังเกิดน้าท่วมโลกครั้งใหญ่แล้วเมื่อน้าลดลงเรือของโนอาห์ก็ได้ลอยไป
ติดบนยอดเขาอารารัตแห่งนี้ และหลังจากที่สงครามระหว่างอาร์เมเนียและตุรกีได้จบลง
ภูเขาอารารัตก็ได้ตั้งอยู่ในเขตแดนของตุรกี
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ (ไม่รวมในโปรแกรม)
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เดินทางสู่เมืองเซวาน (Sevan) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
เที่ยวชมความงามของทะเลสาบเซวาน (Sevan Lake)
ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่
ที่สุดในโลก และชมวิหารเซวานาแว๊งค์ (Sevanavank
Monastery) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมทางด้านตะวันตก
เฉียงเหนือของฝั่งทะเลสาบเซวาน สร้างขึ้นโดย
เจ้าหญิงมาเรียม เมื่อปี ค.ศ.
เมื่อได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่เมืองเยเรวาน
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมหรือ ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4

เยเรวาน - ทบิลซ
ิ ี (B / - / D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (เช็คเอาท์)
อิสระในการเดินเล่นชมเมือง เพลิดเพลินกับการชอปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ (ไม่รวมในโปรแกรม)

13:00

นาท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทาการเช็คอิน
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15:55

ออกเดินทางสู่จอร์เจีย โดยสายการบิน Georgian Airways เที่ยวบินที่ A9726

16:25

เดินทางถึงสนามบินเมืองทบิลีซี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทาง
พบเจ้าหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ที่มาคอยต้อนรับ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมหรือ ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5

ทบิลซ
ิ ี (B / - / D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
พาท่านเที่ยวชมโบสถ์ทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี
(Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือ
โบสถ์ซาเมบา (Sameba) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มี
ความสวยงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศจอร์เจีย โดยเป็นโบสถ์อีสเทิร์นออร์
โธด็อกซ์ (Eastern Orthodox) ที่สูงเป็นอันดับ
3 ของโลก ซึ่งภายในอาคารประกอบไปด้วย
โบสถ์ขนาดเล็กจานวน 9 โบสถ์
เที่ยวชมย่านเมืองเก่า ผ่านชมโรงอาบน้าเก่าแก่ (Sulfur Bath) ที่สร้างขึ้นนับจากศตวรรษที่ 17
และพาเที่ยวชมโบสถ์ซิโอนิ (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์ประจาเมืองทบิลิซี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ (ไม่รวมในโปรแกรม)
พาท่านเที่ยวโบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church)
ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมือง
ของทบิลิซี โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผา
ของแม่น้ามิทควารีโดยสมัยโบราณกษัตริย์วาค
ตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์
ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ.1278 -1284 ได้มี
การสร้างขยายโดยให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์
ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก และต่อมาได้ถูก
ทาลายและสร้างขึ้นใหม่อีกหลายครั้ง
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เที่ยวชมสะพานสันติภาพ (Peace Bridge) ซึ่ง
เป็นสะพานหลังคาโค้ง สวยโดดเด่นด้วยกระจก
สีเขียว ตัวสะพานมีความยาวถึง150 เมตร และ
เป็นสะพานคนเดินที่ข้ามแม่น้ามิทควารี เพื่อ
เชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่ทบิลิซี
โครงสร้างหลักของสะพานแห่งนี้ทามาจากเหล็ก
และกระจกใส เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.
2010
เพลิดเพลินกับการนั่งเคเบิลคาร์ชมป้อมปราการ
นาริกาลา (Narikala Fortress) ซึ่งเป็น
ป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม
หรือ ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6

ทบิลซ
ิ ี - เมตสเคห์ตา - สเตพานท์สมินด้า (B / - / D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางสู่เมืองเมตสเคห์ตา (Mtskheta) เมืองเก่าแก่ของจอร์เจียซึ่งมีอายุกว่า 3,000 ปี
และได้รับให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1994 โดยตั้งอยู่ห่างจากเมืองทบิลิซี 20 กม.
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ชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์
แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาคริสต์
นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 6
ซึ่งชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็น
อย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่
ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่านักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย
(เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นาไม้กางเขนนี้
เข้ามาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
ที่ 4
ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral)
สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เป็นโบสถ์ที่มีความ
เก่าแก่อันดับ 2 ของจอร์เจียและเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ซึ่งสร้างขึ้นโดยสถาปนิก
ชาวจอร์เจียชื่อว่า Arsukisdze ซึ่งโบสถ์เดิมได้มีการ
พังทลายเสียหายหลายครั้ง และได้มีการสร้างขึ้นมา
ใหม่เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 5 ต่อมาได้รับการบูรณะ
ล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 1010 – ค.ศ. 1029
ภายในโบสถ์ได้มีการเก็บรักษาเสื้อคลุมของพระเยชู โดยโบสถ์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธา
ของชาวจอร์เจียและมีอิทธิพลที่ทาให้ชาวจอร์เจีย หันมานับถือศาสนาคริสต์ และรับมาเป็น
ศาสนาประจาชาติ เมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศจอร์เจีย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันโดยอิสระ (ไม่รวมในโปรแกรม)
เที่ยวชม Ananuri architectural complex ซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากอีกแห่ง
ของจอร์เจียโดยสันนิษฐานกันว่าที่นไ
ี่ ด้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในสถานที่
แห่งนี้ประกอบไปด้วยปราสาท โบสถ์ และป้อมปราการที่สวยงาม สถานที่แห่งนี้ จึงได้กลายเป็น
หนึ่งในมรดกโลก (UNESCO World Heritage) ในปี ค.ศ. 2007
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ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ Russia & Georgia Friendship Monument ซึ่งเป็นอนุสรณ์
สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของ
ประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

เมื่อได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่เมืองสเตพานท์สมินด้า

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

Ramo World Co., Ltd.
20 Soi Huamark 3, Huamark Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
T: +66 (0) 2 375 8980, +66 (0) 2 072 8890

M: +66 (0) 91 5362445

Info@greentravelthailand.com

http://th.greentravelthailand.com

วันที่ 7

สเตพานท์สมินด้า – จูตา – โบสถ์เกอร์เกติ - ช่องเขาดาเรียลี – สเตพานท์สมินด้า (B / L / D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้า
พาท่านออกเดินทางโดยรถ 4WD ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ความงามของเทือกเขาคอเคซัส
จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านจูตา (Juta village) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยภูเขาและมี
ความสูง ถึง 2,165 เมตรเหนือระดับน้าทะเล เพลิดเพลินกับการชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบ
ดั้งเดิมของชาวบ้าน ระหว่างทาง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พาท่านเที่ยวชมโบสถ์เกอร์เกติ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาที่ระดับความสูง
2,170 เมตร ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกท่านจะได้เห็นยอดเขาคาซเบกิ (Kazbegi) มีความสูง
ถึง 5,047 เมตร เป็นอีกหนึ่งยอดเขาของเทือกเขาคอเคซัส ซึ่งกันระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย
(รัสเซีย-จอร์เจีย) โดยส่วนยอดปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงาม
ของช่องเขาดาเรียลี (Dariali Gorge) และเทือกเขาคอเคซัส

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่ 8

สเตพานท์สมินด้า - Truso gorge - ทบิลซ
ี ี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

(B / L / -)

เพลิดเพลินกับการนั่งรถและเดินชมความงามธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของหุบเขา Truso
เดินเที่ยวชมหมู่บ้านเล็กๆ ในชนบท ชมหอคอยโบราณ บ้านร้าง ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัย
อยู่แบบดั้งเดิมของชาวจอร์เจีย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เมื่อได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี
พาท่านเดินเล่นเที่ยวชมจัตุรัสแห่งอิสรภาพ (Freedom Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สร้างขึ้น
หลังจากที่สามารถแยกประเทศออกจากสหภาพโซเวียตได้ จากนั้นพาท่านเดินเล่นชอปปิ้ง
ที่ Galleria Mall ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทบิลิซี

ค่า

รับประทานอาหารค่าโดยอิสระ (ไม่รวมในโปรแกรม)
เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่ 9

ทบิลซ
ี ี - สนามบินนานาชาติดไู บ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

(B/-/-)

อิสระเดินเล่น ชอปปิ้ง ชมเมืองทบิลีซีตามอัธยาศัย

12:00

นาท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทาการเช็คอิน

15:30

ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK2201 (บริการโดยสายการบิน fly dubai) บิน 3 ชั่วโมง 15 นาที

18:45

เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะต่อเครื่อง 3 ชั่วโมง 45 นาที

22:30

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK374 (บิน 6 ชั่วโมง 30 นาที)

วันที่ 10

สนามบินนานาชาติดไู บ - สนามบินสุวรรณภูมิ ( - / - / - )

08:00

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ
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หมายเหตุ
• โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะคานึงถึง
ความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
• หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หรือตามเงื่อนไขของ
แต่ละประเทศ
• กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา โดยดูจากเงื่อนไข
ของสายการบิน โรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/06660
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