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ก ำหนดกำรเดนิทำง      
28ม.ีค.-06เม.ย. / 27ม.ิย.-06ก.ค. / 03-12ก.ค. / 07-16ส.ค. / 25ก.ย.-04ต.ค. 

วนัแรกของกำรเดนิทำง     สนำมบนิสุวรรณภูม-ิกรงุอสิตนับลู 

18.00 น. พบกันที ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ U  ประต ู9-10 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทางก่อนขึน้

เครือ่ง 

22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุอสิตนับลู โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 65   

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 10.25 ช ัว่โมง)  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง   กรงุอสิตนับลู- เมอืงบำคู 

05.45 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 

08.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงบำค ูโดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 332 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 2.50 ช ัว่โมง)  

12.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงบำคู ประเทศอำเซอรไ์บจำน หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และเจา้หนา้ทีศ่ลุกากรแลว้ น าทา่นเดนิทางสูภ่ัตตาคาร 

บำ่ย  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมอืงบำคู Baku เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและปัจจุบันเป็นเมือง

หลวงของประเทศอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยู่ชายฝ่ังทางตอนใตข้องคาบสมุทรเล็กๆ ที่ยื่นออกไปใน

ทะเลแคสเป้ียนที่มีชื่อว่า อบัชริอน Abseron จะประกอบไปดว้ยพื้นที่เป็น 3 ส่วนดว้ยกัน คือ 

ย่านเมืองเก่า อิตแชรีแชแฮร์ ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สรา้งขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียต 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Icheri Shekher หรือ Inner Town of Baku ตัง้อยู่ใจกลางกรุง เป็น

เมอืงทีถ่กูสรา้งขึน้โดยมกี าแพงป้อมลอ้มรอบและโดยรอบก าแพงนัน้จะมกีารสรา้งป้อมหอคอย มี

ทัง้หมด 25 แห่งดว้ยกัน และมปีระตูทางเขา้ออกถงึ 5 แห่งดว้ยกัน น าท่านชม พระรำชวงัแห่ง

รำชวงศเ์ชอรว์ำน Palace of Shirvansshakh สถานที่พ านักของกษัตรยิ์แห่งราชวงศช์วีาน ผู ้

ซึง่ครองราชยม์าอยา่งยาวนาน ในชว่งศตวรรษที ่14-17  

 

 

 

 

 

 
น าท่านแวะชม คำรำวำนซำรำย Caravansaray หรือที่พักแรมของกองคาราวานในยุคคา้ขาย

แห่งเสน้ทางสายไหม ใหท้่านไดแ้วะถ่ายรูปกับ หอคอยไมเดน้ Maiden Tower หอคอยซึง่ถือ

ว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ของเมืองเก่า สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 12 และถูกรายลอ้มไปดว้ยหอ้ง

อาบน ้าแบบโบราณในยคุอดตี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง  

พกัคำ้งคนื ที ่    Shah Palace Hotel  4*    หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง   เมอืงบำค-ูเมอืงโกบสัตำน-เมอืงบำค ู

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโกบสัตำน Gobustan (ระยะทาง 78 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องเมอืงบาคู ซึง่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีง

มากทีส่ดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

มีภาพแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ในอดีตที่งดงาม Rock Petroglyphs นอกจากนั้นยังมี

สถานที่ที่ส าคัญอกีแห่งหนึ่งคอืภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟ โดยที่จะมีโคลนสดี าพวย

พลุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา นับเป็นความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิMud Volcanoes/Mud Domes 

ใหท้่านไดช้ม ความสวยงามของหินภูเขาที่มีการแกะสลักภาพที่เป็นรูปต่าง ๆ เรียกว่าเป็น 

พพิธิภณัฑเ์ปิด Rock Painting Open Air Museum ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกใน

ปี ค.ศ. 2007 ซึง่ภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพเกี่ยวกับก าด ารงชวีติ เช่น ภาพการล่าสัตว ์รูปคน

เตน้ร า เรือ หมู่ดาวและภาพสัตวน์านาชนิด จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ภูเขำโคลน หรือ Mud 

Volcanoe (ระยะทาง 20 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) เป็นอีกหนึ่งในสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของประเทศอารเ์ซอรไ์บจาน โดยได ้ถูกบนัทกึลงในกนิเนสเวริล์ Guinness 

World Record เมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2004 น าท่านชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิอง

ภูเขาโคลนที่มชีือ่เสยีงทีสุ่ด Mud Domes ซึง่เกดิขึน้ทีบ่รเิวณเดยีวกันนี้มอียู่ประมาณ 700 แห่ง 

ภเูขาดนิโคลนนี้แห่งนี้เกดิจาก 3 สิง่ทีอ่ยูใ่ตด้นิรวมตัวผสานกัน คอื ดนิเหลว ก๊าซ และ น ้ารอ้น ที่

อยู่ภายใตด้นิรวมตัวผสมผสานกัน จนท าใหม้ีการพลุ่งขึน้มาบนพื้นดนิจะมีลักษณะคลา้ยกับรูป

กรวย หรอื โดม ตามจนิตนาการทีส่วยงาม ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงบาค ู

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านสู ่บำคู บูเลอร ์วำรด์ Baku Boulevard เป็นทางเดนิรมิทะเลแคสเป้ียนที่ประวัตยิาวนาน

นับรับรอ้ยปี และไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในทางเดนิเลยีบทะเลทีย่าวทีสุ่ด ทะเลแคสเป้ียนเป็นทะเลปิด

ขนาดใหญ่ ซึง่ว่ากันตามตรงแลว้ก็ไม่ใช่ทะเลสักทีเดยีวเพราะมีลักษณะคลา้ยทะเลสาบ ท าให ้

นอกจากจะไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลปิดแลว้ ยังไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกอกีดว้ย อสิระ

ใหท้่านไดภ้าพเป็นที่ระลึกไดต้ามอัธยาศัย ใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพ จตัุรสัธงประจ ำชำต ิ

National Flag Square ออกแบบโดยเดวดิ แชมเบอร์ David Chambers สรา้งเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 

2010 มคีวามสงูประมาณ 162 เมตร และวา่กันวา่เป็นเสาธงทีส่งูทีส่ดุในโลก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ถา่ยภาพกับ ครสิตลัฮอลล ์Crystal Hall เป็นอาคารรูปร่างโดดเด่นและสวยงามอกีหลัง สรา้งขึน้

ในปี ค.ศ. 2011 นับว่าเป็นอาคารที่แสดงใหเ้ห็นถงึความทันสมัยของอาเซอรไ์บจาน ใหท้่านได ้

ถ่ายภาพกับ อำคำร เฮยด์ำร ์อำล ิเยฟ เซ็นเตอร ์Heydar Aliyev Center หนึง่ในแลนดม์ารค์

ที่ส าคัญของเมืองบาคู สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความทันสมัยของเมืองบาค ู

ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดัง ซาฮา ฮาดดิ Zaha Hadid รูปทรงภายนอกของอาคารคลา้ยกับคลืน่

สีขาว ภายในจะไดพ้บการจัดแสดงวัฒนธรรมความเป็นมารวมไปถึงประวัติของผู น้ า

อาเซอรไ์บจานตัง้แตอ่ดตี บางสว่นเป็นงานจัดแสดงหมนุเวยีนเปลีย่นไปเมือ่มงีานจัดแสดงสนิคา้  

และพลาดไม่ไดกั้บกับจุดเช็คอนิ เมื่อมาถงึเมืองบาคู ใหท้่านไดถ้่ายภาพกับป้ายอักษร  I Love 

Baku นับวา่เป็นอกีจุดถา่ยภาพทีไ่มค่วรพลาด  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่าน ล่องเรอืทะเล  แคสเป้ียน ใหท้่านไดไ้ดส้ัมผัสบรรยากาศของการ

ลอ่งเรอืชมความงามของตกึรามบา้นชอ่งทีอ่ยูร่มิทะเลสาบ สลับกับแสงสไีฟทีส่วยงามตลอดเวลา

ของการล่องเรือ เป็นบรรยากาศที่เราและท่านไม่เคยคดิมาก่อนว่าจะมีบรรยากาศอันสวยงาม

เชน่นี้อยูท่ีเ่มอืงบาค ูประเทศอาเซอรไ์บจาน 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

หลังจากรับประทานอาหารค ่าเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิเล่นย่ามค ่าคนืชมความสวยงามของ

ตกึรูปทรงต่าง ๆ ที่มีการใชส้ีสันของแสงไฟเป็นสีสันในย่ามค ่าคืนช่างเป็นภาพที่สวยงามเป็น

อยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พกัคำ้งคนื ที ่    Shah Palace Hotel  4*    หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง    เมอืงบำค-ูเมอืงเชค ี

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงเชค ีSheki ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะชมความสวยงามของสเุหร่า 

Yeddi Gumbaz Mosque (ระยะทาง 121 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็น

สุเหร่าใหญ่ประจ าเมือง สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 10 ภายในมีการตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม ณ 

สเุหร่าแหง่นี้จะม ี

ชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอสิลาม 2 นิกาย คือ นิกายชอิะห์ และ นิกายซุนนี ท าการละหมาด

ร่วมกันไดโ้ดยปราศจากความขัดแยง้ทางดา้นนิกายที่มีความแตกต่างกัน แสดงใหเ้ห็นว่าความ

แตกต่างของนกิายนัน้ไม่ไดเ้ป็นปัญหาต่อการด ารงชวีติ ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างมคีวาม

สงบสขุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเชค  ีSheki (ระยะทาง 176 กิโลเมตร ใชเ้วลาการเดินทาง

ประมาณ      3 ชั่วโมง) เป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองของจังหวัดเชค ีตัง้อยูด่า้นตะวันตกเฉียง

เหนือของอาเซอร์ไบจาน และอยู่บรเิวณเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ซึง่มีชายแดนตดิกับประเทศ

จอรเ์จยี เมอืงเชคแีหง่นี้เป็นเมอืงทีม่ป่ีาไมท้ีอ่ดุมสมบรูณ์เป็นอยา่งมาก จงึท าใหม้นี ้าตกนอ้ยใหญ่

อยู่หลายแห่ง ในอดีตกาลนั้นเคยเป็นเมืองใหญ่ที่ส าคัญในยุคของรัฐบาลอัลบาเนียนในช่วง

ศตวรรษที ่1 ท าใหม้โีบราณสถานหลงเหลอืใหเ้ห็นอยูเ่ป็นจ านวนมาก นอกจากนัน้ยังเป็นเมอืงที่

มีชื่อเสียงทางดา้นการแกะสลักไมเ้ป็นอย่างมาก มีการคา้ขายกันอยู่ตลอดและเป็น หนึง่ใน

เสน้ทำงสำยไหม ในอดตี จะมีทีพ่ักแรมส าหรับกองคาราวานทีเ่ดนิทางมาท าการคา้และไดแ้วะ

พักทีเ่มอืงเชคแีห่งนี้ มโีรงแรมบางโรงแรมทีน่ าสถานที่พักแรมของกองคาราวานมาท าเป็นธุรกจิ

โรงแรม ใหท้า่นไดแ้วะชมสถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืง แวะถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

พกัคำ้งคนื ที ่    Sheki Palace Hotel  4*    หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง     เมอืงเชค-ีกรุงทบลิซิ ี(ประเทศจอรเ์จยี) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม พระรำชวงัฤดูรอ้น เชค ีข่ำน Palace of Sheki Khans อนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่า

ของเชค ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1761-1762 ใชเ้ป็นที่ประทับของมุชต๊าด เป็นพระราชวังที่สรา้งขึน้

โดยใชไ้มส้รา้งเป็นส่วนใหญ่ สรา้งขึน้เป็นพระราชวัง 2 ชัน้ ตกแต่งดว้ยภาพสีเฟรสโกท้ี่ยังคง

ความสวยงามอยู ่

ตลอดกาล ภายในพระราชวังแห่งนี้จะตกแต่งไปดว้ยกระจกสอัีนงดงาม มีชือ่เรยีกว่า Shebeke 

บรเิวณรอบกระจกจะมีกรอบไมท้ี่ตอ้งน าไมม้าตัดวางเป็นชิน้เล็กชนินอ้ย ซึง่มีความงดงามทัง้

ภายในและภายนอก บางสว่นของฝาผนังมลีายดอกไมน้านาพันธุ ์และภาพทีแ่สดงถงึการล่าสัตว์

โบราณและการต่อสู ้การสรา้งตน้แบบของพระเจา้ โดยใชอ้ฐิ หนิ แม่น ้า และ ตน้โอ๊ค บรเิวณ

หนา้ต่างโดยรอบจะประดับไปดว้ยกระจกหลากสสีันทัง้หมด ตกแต่งเป็นลวดลายเรขาคณิตและ



หนิน ามาตกแต่งทีม่ลีวดลายแบบอสิลาม ผสมผสานกันไดอ้ยา่งลงตัว สว่นภายนอกพระราชวังก็มี

ตน้ไมใ้หญ่ที่มีอายุหลายรอ้ยปี จนท าให  ้พระรำชวงัแห่งนีไ้ดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

ในปี ค.ศ. 1998  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

  ขอบคุณภาพจาก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sheki_khan_palace_main_façade.jpg 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นอกเดนิทางขา้มพรมแดนบรเิวณ Lagodekhi Border สูป่ระเทศจอรเ์จยี 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านออกเดนิทางสู่ กรุงทบลิซิี ่Tbilisi (ระยะทาง 160 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ             

3 ชั่วโมง) ระหว่างทางจะไดส้ัมผัสกับทวิทัศน์ทีข่องเทือกเขาไร่น่า ไดเ้ห็นวถิีการด ารงชวีติตาม

ชนบท  

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

พกัคำ้งคนื ที ่    Holiday Inn Hotel  4*    หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง     เมอืงทบลิซิี-่เมอืงอพัลสิตซ์เิคห-์เมอืงกอรี-่เมอืงคำซเบกี ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอพัลสิตซ์เิคห  ์Uplistsikhe (ระยะทาง 85 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านชม Uplistsikhe Cave หนึ่งในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตาม

ประวัตศิาสตร์ของชาวจอร์เจียไดม้ีการจดบันทกึเรื่องราวไวว้่า ณ เมืองถ ้าแห่งนี้ไดม้ีการตัง้ฐิน่

ฐานในดนิแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยชว่งทีเ่มอืงนี้มคีวามเจรญิถงึขดีสดุคอื ในชว่ง ครสิตวรรษ

ที ่9-11 กอ่นทีจ่ะถกูรุกรานและท าลายโดยชาวมองโกลในชว่งครสิตวรรษที ่11 หนิผาขนาดใหญ่

ทีถู่กสกัดและสลักเสลาเป็นชอ่งหอ้งโถงมากมาย คอืทีตั่ง้ของนครบนแนวเทือกเขาหนิทราย ใน

อดตีกาลนครถ ้าแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึง่ของเสน้ทางสายไหมที่เชือ่มต่ออาณาจักรไบแซนไทน์กับ

ประเทศอนิเดยีและประเทศจนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกอรี ่Gori (ระยะทาง 14 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาท)ี เป็นเมอืงทีตั่ง้อยู่บนเนนิเขา ในอดตีมคีวามส าคัญทางดา้นทหารในยุคกลาง เป็นทีตั่ง้ของ

กองก าลังที่อยู่บนถนนสายส าคัญ Georgian Military Highway นอกจากนี้ยังเป็นเมืองบา้นเกดิ

ของ โจเซฟ สตาลนิ อดตีผูน้ าทีม่ชี ือ่เสยีงของพรรคคอมมวินสิตโ์ซเวยีต และอเล็กซานเดอร ์นา

ดรีาซ ีผูเ้ป็นนักออกแบบชือ่ดังในดา้นจรวดขปีนาวธุขา้มทวปีของโซเวยีต 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑข์องสตำลนิ Museum of Stalin เป็นสถานที่ที่ไดร้วบรวมสิง่ของ

เครือ่งใชต้่าง ๆ พรอ้มทัง้เรือ่งราวต่าง ๆ ของสตาลนิ และยังมกีารแสดงถงึประวัตชิวีติตัง้แต่เกดิ

จนกระท่ังเสียชวีติ ดา้นขา้งพิพธิภัณฑ์ยังมีขบวนรถไฟที่ใชเ้ป็นที่บัญชาการในการรบ ภายใน

รถไฟมหีอ้งท างาน หอ้งนอน ของสตาลนิ จัดแสดงไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่าน

ออกเดนิทางต่อไปยัง อนุสำวรยีม์ติรภำพจอรเ์จยี Russia Georgia Friendship Monument 

หรือสนธสิัญญา Georgievsk Monument (ระยะทาง 154 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.45 นาที) เป็นอนุสาวรีย์ที่สรา้งขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองรอ้ยปีของสนธิสัญญา 

Georgievsk และมติรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวยีต จอร์เจีย กับ โซเวยีต รัสเซีย ใหท้่านได ้

ภาพเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงคำซเบกี ้Kazbeki (ระยะทาง 29 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ   45 นาท)ี หรอืปัจจุบันเรยีกวา่ เมอืงสเตปันสมนิดำ Steansminda ชือ่นี้เปลีย่นเมือ่ปี 

2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและก่อสรา้งสถานที่

ส าหรับจ าศีลภาวนาขึน้ เป็นเมืองเล็ก ๆ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าเทอร์กี ้ถือ เป็นศูนยก์ลำงทำงกำร

ทอ่งเทีย่วบนเทอืกเขำคอเคซสั Caucasus ที่ส าคัญของประเทศจอรเ์จยี มภีูมทัิศน์ทีส่วยงาม

โดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบกีอ้กีดว้ย 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

พกัคำ้งคนื ที ่    The Room Hotel  4*    หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง    เมอืงคำซเบกี-้เมอืงกดูำอูร ี-่กรงุทบลิซิี ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่าน ขึน้รถ  4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพื่อเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส Caucasus น า

ทา่นชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กตี ้Gergeti Trinity Church หรอืเรยีกวา่ โบสถส์มนิดำ 

ซำเมบำ Tsminda Sameba สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 เป็น

โบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส และเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยู่บน

เทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดับความสูงจากน ้าทะเล 2,170 เมตร (*** ในกรณีทีม่หีมิะตกหนกั 

จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตำมควำม

เหมำะสม ***) ใหท้่านไดอ้สิระถ่ายภาพกับววิทวิทัศน์ที่สวยงาม เช็คอนิ ดื่มด ่ากับอากาศที่

แสนบรสิทุธิ ์พอสมควร 

 

 

 

 

 

 

 



จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงกูดำอูร ี ่Gudauri (ระยะทาง 39 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเดินทางสู่ ป้อมอนำนูรี ่Ananuri Fortress (ระยะทาง 57 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ป้อมปราสาทที่ตัง้อยู่รมิฝ่ังซา้ยของแม่น ้าอรักว ีเป็นทีป่ระทับของ เอรสิ

ตาวสิ หรอื ดยคุแหง่อรักว ีราชวงศศั์กดนิาผูป้กครองดนิแดนแห่งลุ่มแม่น ้าอารักว ีและเป็นสมรภูมิ

รบแย่งชงิอ านาจกับเจา้ปกครองแควน้อืน่ ๆ หลายต่อหลายครัง้ ภายในป้อมปราการประกอบไป

ดว้ยประสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่ง คือ โบสถแ์ม่พระผูพ้รหมจรรย ์และ โบสถ์แม่พระเสด็จขึน้

สวรรค ์(อัสสมัชญั) และทีฝั่งศพของดยคุแหง่อรักว ีซึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ อนุสำวรยี ์The Chronicle of Georgia (ระยะทาง 62 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หรอืแท่งหนิสดี าแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ บนแท่นหนิจะ

แกะสลักออกมาเป็นรูปต่าง ๆ และบอกเล่าเรือ่งราวของประเทศจอร์เจยีในอดตี สรา้งขึน้โดย ซุ

ราป สถาปนกิชือ่ดัง เริม่สรา้งขึน้เมือ่ปี 1985 ประกอบไปดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 

เมตร โดยที่แต่ละเสาจะแบ่งยอกเล่าเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร ์

ส่วนกลาง คือ เรื่องของชนชัน้สูงในจอร์เจีย และส่วนบนจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญของ

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ภตัตำคำร อำหำรจนี  

พกัคำ้งคนื ที ่    Holiday In Hotel  4*    หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง     กรงุทบลิซิี-่เมอืงมทิสเคตำ้-กรงุทบลิซิี ่

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงมทิสเคตำ้ Mitskheta (ระยะทาง 27 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาที) ที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของกรุงทบลิซี ีในจังหวัดคารท์ลี ่ทางดา้นตะวันออก

ของจอรเ์จยี เมอืงนี้นับว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามเกา่แกแ่ห่งหนึง่ของประเทศจอรเ์จยี โดยปัจจุบันเป็น



ศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มทิสเคตา้และเทียนิตี ้มปีระชากรอาศัยยู่ประมาณ 20,000 คน 

เนื่องจากมีโบราณสถานทางดา้นประวัติศาสตร์มากมายแห่งจึง ไดร้บักำรขึน้ทะเบียนเป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  UNESCO World Heritage Site น าท่านชม วหิำรจวำรี Jvari 

Church หรอือารามแห่งกางเขน ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของครสิตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกซ ์ที่

ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาที่แม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คอื 

แมน่ ้ามคิวาร ีและ แมน่ ้าอรักว ีภายในโบสถแ์ห่งนี้มไีมก้างเขนขนาดใหญ ่ซึง่ชาวเมอืงกลา่วกันว่า 

นักบุญนีโนแห่งคัปปาโดเกยี (ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศตุรก)ี ไดน้ าไม ้

กางเขนมาพรอ้มกับการเผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล  อสิระใหท้่านไดม้ี

เวลาถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 
จากนั้นน าท่ านสู่  วิห ำรส เวติสโค เวลี  Svetitskhoveli Cathedral สัญ ลักษณ์ ของการ

เปลีย่นแปลงความเชือ่มานับถอืศาสนาครสิต ์ซึง่กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาต ิเมือ่ปี ค.ศ. 337 

และเป็นสิง่ก่อสรา้งในยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย สรา้งขึน้ในครสิตวรรษ ที่ 11 

ภายในมภีาพเขยีนเฟรสโก ้ทีส่วยมคีวามสวยงามเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงทบลิซิ ีTbilisi (ระยะทาง 27 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 

นาท)ีจากนัน้น าท่านไปยังเขตเมอืงเกา่ ชมบรเิวณ โรงอำบน ำ้แรก่ ำมะถนั Sulphur Baths หรอื

ภาษาจอร์เจียน เรยีกว่า Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานที่ส าหรับแช่น ้าพุรอ้นที่มีแร่

ก ามะถัน ตามต านานเลา่ขานวา่ในสมัยกษัตรยิว์าคตัง ที ่1 กอรกั์ชล ีนกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้ก

ลงไปในบรเิวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดังกล่าว จงึท าใหค้น้พบบ่อน ้าพุรอ้นแห่งนี้ข ึน้ ลักษณะของโรงอาบน ้าคลา้ย ๆ กับออนเซนของ

ชาวญี่ปุ่ นผสมผสานกับการอาบน ้าแบบตุรก ีน าท่านชมหมู่โรงอาบน ้าที่มกีารสรา้งและใหบ้รกิาร

ตัง้แต่ยุคกลางจนถงึปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสรา้งเป็นหลังคาโดม 

บางแห่งมหีอมนิาเร่ตข์นาบขา้ง ประดับดว้ยโมเสคชิน้เล็กสวยงามยิง่ ระหวา่งทางท่านสามารถที่

จะมองเห็นโบสถน์กิายออรโ์ธดอกซท์ีเ่กา่แกม่ากมาย น าท่านสู ่ถนนชำรเ์ดน ีShardeni Street 

ซึง่เป็นถนนคนเดนิ สองขา้งทางไปดว้ยรา้นคา้ทีเ่ป็นลักษณะหอ้งแถวยาว ๆ และมรีา้นขายกาแฟ

ตกแต่งสไตลน์่ารัก ๆ รา้นขายของทีร่ะลกึ รวมถงึงานศลิปกรรมทีผ่ลติดว้ยมอื นอกจากนี้ยังมพีวก

เสือ้ผา้แฟชั่นที่มชีือ่เสยีงของจอรเ์จีย ใหท้่านไดส้ัมผัสกับผูค้นทีเ่ดนิทอ้งถิน่และนักท่องเที่ยวที่

เดนิจับจ่ายซือ้สนิคา้ทีเ่นืองแน่นบนถนนแหง่นี้ 

จากนัน้น าท่านสู่ สะพำนแห่งอสิรภำพ สะพานคนเดนิสไตลโ์มเดริน์ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 2010 

โดยใชเ้หล็กและกระจกใส สรา้งขา้มแม่น ้ามตควาร ีเพือ่เชือ่มฝ่ังเมอืงเกา่และเมอืงใหม่ของกรุง 

ทบลิซิ ีมคีวามยาวโดยประมาณ 150 เมตร ซึง่สะพานแห่งนี้ถอืเป็นสญัลักษณ์ของกรุงทบลิซิยีุค

ใหม ่อสิระใหท้า่นไดภ้าพเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนัน้น าท่านเดนิตอ่สูส่ถานีกระเชา้ เพือ่น าทา่น ขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำสู ่ป้อมนำรคิำลำ่ Narikala 

Fortress ใหท้่านไดช้มป้อมปราการ ซึง่เป็นป้อมโบราณทีถู่กสรา้งในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบ

ของซูรสิ ทซเิค หมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม ่าเสมอกันและต่อมาในราวศตวรรษที่ 7สมัย

ราชวงศ์ฮุมัยยาด ไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตรยิ์เดวดิ (ปี 

ค.ศ. 1089-1125) ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิขึน้อกี ซึง่ตอ่มาเมือ่พวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง ก็ได ้

เรยีกชือ่ป้อมแห่งนี้ว่า นำรนิ กำลำ Narin Qala ซึง่มหีมายถงึ ป้อมอนัเล็ก Little Fortress และ

ต่อมาบางสว่นก็ไดพ้ังทลายลงเพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหว และไดถู้กรือ้ท าลายลง ใหท้่านไดอ้สิระ

ถา่ยภาพจากมมุสงูของป้อม จะเป็นมองบรเิวณตัวเมอืงทบลิซิ ีไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

พเิศษ!! กบัดนิเนอรสุ์ดหร ูอลงักำร ณ ภตัตำคำรทีใ่หญท่ีสุ่ดและหรูหรำทีสุ่ดในกรุง ทบลิ

ลซิี ่ทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขำ ท่ำนสำมำรถทีจ่ะเห็นตวัเมอืงทบลิซิจีำกมุมสูงไดอ้ย่ำงชดัเจน 

ภำยในภตัตำคำรตกแตง่หรหูรำสุดอลงักำร 

 

 

 

 

 

พกัคำ้งคนื ที ่    Holiday Inn Hotel  4*    หรอืเทยีบเทำ่ 



วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง     กรงุทบลิซิ-ีกรงุอสิตนับลู-กรงุเทพมหำนคร 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม โบสถต์รนีติ ี ้Holy Trinity Cathedral of Tbilisi หรือ ซำมบีำ Sameba Cathedral 

มคีวามหมายว่า โบสถพ์ระตรเีอกานุภาพศักดิส์ทิธิ ์แห่งกรุงทบลิซิ ีหรือ อารามซามบีา ชือ่เรยีก

ของคนทอ้งถิน่ เป็นวหิารหลักของชาวครสิตน์กิายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ ์ในกรุงทบลิซิ ี 

ก่อสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1995-2004 ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของศาสนาครสินิกายออร์โธ

ดอกซต์ะวันออกท่ัวโลก แมจ้ะมอีายุไม่มากแต่ก็เป็นบถตั์วอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีน

ทอ้งถิน่ ทีม่รีูปแบบทางศลิปะจากไบแซนไทน ์โบสถเ์ป็นอาคารขนาดใหญ่ทีม่คีวามสวยงามโดด

เด่นเป็นอันมาก จากนัน้น าท่านสู่ โบสถเ์มเตหค์ ีMetekhi Church เป็นโบสถท์ี่มีประวัตศิาสตร์

อันยาวนานอยู่คู่บา้นคู่เมืองของทบลิซิ ีตัง้อยู่บรเิวณรมิหนา้ผาของแม่น ้าทวาร ีเป็นโบสถห์นึง่ที่

สรา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศัยอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณทีม่มีาแตก่อ่นกษัตรยิว์าคตัง ที ่1 

แหง่จอรก์าซาล ี ไดส้รา้งป้อมและโบถสไ์วท้ีบ่รเิวณนี้ ตอ่มาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดม้กีารสรา้ง

ขยายโดยกษัตรยิ ์เซนต์ เดมทิ รีอัส ที่ 2 ใหม้ีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถใ์นนิกายออร์โธ

ดอกซ ์ต่อมาไดถู้กท าลาย และไดม้ีการกอ่สรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปี ค.ศ. 1235 ไดถู้กพวก

มองโกลบกุท าลายและก็ไดส้รา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

จากนัน้น าท่านสู่ Tbilisi Mall หา้งสรรพสนิคา้ทีม่ีชือ่เสยีงของกรุงทบลิซิ ีชอ้ปป้ิงสนิคา้กอ่นทีจ่ะ

อ าลาจอรเ์จยีดว้ยความประทับใจ ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นาบนิ 

17.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 383 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 2.35 ช ัว่โมง)  

19.00 น. เดนิทางถงึ กรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 

20.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 64 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 9.35 ช ัว่โมง)  

วนัทีส่บิของกำรเดนิทำง     สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

09.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 

 

 
 

 

 
 
อตัราค่าบริการ    

ผูใ้หญ่ พกัห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน    ราคาท่านละ 79,900.-        บาท    

เด็ก ต ่ากว่า 12 ปี         (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 77,900.-        บาท   

เด็ก อายตุ  ่ากว่า 12 ปี      (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)  ราคาท่านละ 75,900.-        บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัห้องเด่ียว       ราคาท่านละ 15,000.-        บาท 

ในกรณีท่ีไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน หกัค่าตัว๋เคร่ืองบินออก 22,000.- บาท    

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm 

เท่านั้น) 
 



**ราคาอาจมีการปรบัขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 7 พ.ย. 2562) ** 

 

 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบกอ่นการเดินทาง 

ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเท่ียวเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกว่า 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry (น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       
 

อตัราค่าบริการน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลมุผ ูท่ี้มีอายเุกิน 85 ปี) 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวมถึง 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 8 วนั รวมเทา่กบั 40 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 10  วนั รวมเท่ากบั  30 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม อาเซอรไ์บจาน-จอรเ์จีย 10 วนั 

การช าระเงิน งวดท่ี1: ส ารองที่นั่งมัดจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดท่ี2: ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วนัลว่งหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม อาเซอรไ์บจาน-จอรเ์จีย 10 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั หกัคา้ใชจ้่าย หลงัมีการมดัจ าสายการบินและแลนดแ์ลว้ (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000+ค่าวีซ่า (ถา้มี) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% (เมษายน-ธนัวาคม 43 วนั) 
 



หมายเหต ุ

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งคอยดูแลเป็นพิเศษท่ีตอ้งนัง่รถเขน็ Whellchair, เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่าน
จะตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งคอยดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซ่ึงคุณสมบติัของผูท่ี้จะนัง่ท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
เช่น ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผูอ้ื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีเหตุขัดข้อง 
ตวัอยา่งเช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(ประตูฉุกเฉินมีน ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผูท่ี้ปัญหาทางดา้นสุขภาพ
ร่างกาย และท่ีส าคญัอ านาจในการตดัสินใจในการอนุมติัเร่ืองท่ีนัง่ Long Leg นั้น จะขึ้นอยู่กบัเจา้หน้าท่ีเช็คอินของ
ทางสายการบินเท่านั้น บริษทัฯ ไม่สามารถอนุญาตได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ  3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงท่ีเป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ จะเปิดให้บริการในช่วงเฉพาะ
ช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจา้หน้าท่ีคอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกคา้ท่ีเขา้พกั ดงันั้น
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเข้าห้องพกัของท่านเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถ้าไม่
สะดวกเจา้หนา้ท่ีจะบริการน ากระเป๋าไปวางยงัหนา้ห้องพกัของท่านแต่จะใชเ้วลานานพอสมควร 

▪ โรงแรมระดบั 4 ดาว ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทาง หรือเทียบเท่า 



▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม  
▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
▪ พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการจะไดก้ระเป๋าท่ี

รวดเร็ว ขอแนะน าว่าท่านสามารถน ากระเป๋าขึ้นห้องดว้ยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่รีบร้อนทางมคัคุเทศก์ชาว
ไทย และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะบริการยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้ห้องพกัของท่าน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า ประเทศอาเซอรไ์บจาน 

สแกนดห์นา้พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

สแกนดร์ปูถ่าย ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. หรือ 1.5 น้ิว x 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาว 

 
 
 


