
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 12705 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง      

รำคำ 59,900.- บำท  09-15 ส.ค. 62/28 ก.ย.-04 ต.ค.62 

08-14 ต.ค. 62 / 11-17 ต.ค. 62 / 16-22 ต.ค. 62 

 
วนัแรกของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุอิสตนับูล-เมืองบาค ู

06.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สายการบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 59   

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.25 ชั่วโมง)  

15.50 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับลู ประเทศตุรกี (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

17.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมือบาค ูโดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 334 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 2.50 ชั่วโมง)  

21.05 น.  เดินทางถึงสนามบิน เมืองบาค ูประเทศอาเซอรไ์บจาน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ 

เจา้หนา้ท่ีศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
พกัคา้งคืน ท่ี     Shah Palace Hotel  4*    หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง    เมืองบาค-ูโกบสัตาน-เมืองบาค ู

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองบาค ูBaku เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและปัจจุบนัเป็นเมืองหลวง

ของประเทศอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยูช่ายฝ่ังทางตอนใตข้องคาบสมุทรเลก็ๆ ท่ียืน่ออไปในทะเลแคสเป้ียนท่ี

มีช่ือวา่ อับชิรอน Abseron จะประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ยา่นเมืองเก่า อิตแชรีแช

แฮร์ ตวัเมืองปัจจุบนั และตวัเมืองท่ีสร้างข้ึนในสมยัสหภาพโซเวียต จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Icheri 

http://bit.ly/2NMk5YE


Shekher หรือ Inner Town of Baku ตั้งอยูใ่จกลางกรุง เป็นเมืองท่ีถูกสร้างข้ึนดยมีก าแพงป้อม

ลอ้มรอบและโดยรอบก าแพงนั้นจะมีการสร้างป้อมหอคอย มีทั้ งหมด 25 แห่งด้วยกัน และมีประตู

ทางเข้าออกถึง 5 แห่งด้วยกัน น าท่านชม พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน  Palace of 

Shirvansshakh สถานท่ีพ านักของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์ชีวาน ผูซ่ึ้งครองราชยม์าอย่างยาวนาน 

ในช่วงศตวรรษท่ี 14-17 น าท่านแวะชม คาราวานซาราย Caravansaray หรือท่ีพกัแรมของกอง

คาราวานในยุคค้าขายแห่งเส้นทางสายไหม ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับ หอคอยไมเดน้ Maiden 

Tower หอคอยซ่ึงถือวา่เป็นส่วนท่ีเก่าแก่ของเมืองเก่า สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 12 และถูกราย

ลอ้มไปดว้ยหอ้งอาบน ้ าแบบโบราณในยคุอดีต 
เท่ียง  รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

น าท่านเดินทางสู่ ยูนาร์แดก  Yanar Dag หรือท่ีแปลได้ในภาษาท้องถ่ินว่า Burning 

Mountain เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติไฮโดรคาร์บอน ท่ีพวยพุ่งออกมาจากพ้ืนภิภพผ่านชั้นหินทราย

ข้ึนมา เป็นแหล่งไฟธรรมชาติท่ีหาดูได้ยาก ท าให้ประเทศอาเซอร์ไบจานถูก ขนานนามว่าเป็น

ดินแดนแห่งอัคคี Land of Fire จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโกบัสตาน Gobustan 

(ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเมือง

บาคู ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด มีภาพแกะสลกัภาพบนหินของมนุษยใ์นอดีตท่ีงดงาม 

Rock Petroglyphs นอกจากนั้นยงัมีสถานท่ีท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงคือภูเขาโคลนท่ีมีรูปร่างเหมือน

ภูเขาไฟ โดยท่ีจะมีโคลนสีด าพวยพลุ่งข้ึนมาอยูต่ลอดเวลา นบัเป็นความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ Mud 

Volcanoes/Mud Domes ใหท่้านไดช้ม ความสวยงามของหินภูเขาท่ีมีการแกะสลกัภาพท่ีเป็นรูป

ต่าง ๆ เรียกว่าเป็น พิพิธภณัฑ์เปิด Rock Painting Open Air Museum ไดรั้บการข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2007 ซ่ึงภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพเก่ียวกบัก าด ารงชีวติ เช่น ภาพการล่า

สัตว ์รูปคนเตน้ร า เรือ หมู่ดาวและภาพสัตวน์านาชนิด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาโคลน หรือ 

Mud Volcanoe (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นอีกหน่ึงในสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน โดยได ้ถูกบันทึกลงในกินเนสเวิร์ล Guinness 

World Record เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน ค.ศ. 2004 น าท่านชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติของภูเขา

โคลนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด Mud Domes ซ่ึงเกิดข้ึนท่ีบริเวณเดียวกนัน้ีมีอยูป่ระมาณ 700 แห่ง ภูเขาดิน

โคลนน้ีแห่งน้ีเกิดจาก 3 ส่ิงท่ีอยูใ่ตดิ้นรวมตวัผสานกนั คือ ดินเหลว ก๊าซ และ น ้ าร้อน ท่ีอยู่ภายใตดิ้น

รวมตวัผสมผสานกนั จนท าใหมี้การพลุ่งข้ึนมาบนพ้ืนดินจะมีลกัษณะคลา้ยกบัรูปกรวย หรือ โดม ตาม

จินตนาการท่ีสวยงาม ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทาง

กลบัสู่เมืองบาคู 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

ลงัจากรับประทานอาหารค ่าเสร็จเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินเล่นยา่มค ่าคืนชมความสวยงามของตึกต่าง ๆ 

ท่ีมีการใชสี้สนัของแสงไฟเป็นสีสนัในยา่มค ่าคืนช่างเป็นภาพท่ีสวยงามเป็นอยา่งมาก 
พกัคา้งคืน ท่ี     Shah Palace Hotel  4*    หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง    เมืองบาค-ูเมืองเชมาค่า-เมืองเชคี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชมาค่า Shemakha (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตก เป็นศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัเชมาค่า แวะชม 

อนุสรณ์สถานของดีรีบาบา Diri Baba Mausoleum ตั้งอยู่ท่ีเมืองมาราซ่า จงัหวดัโกบสัช่า 

สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 15 เป็นผลงานช้ินเอกของสถาปัตยกรรมของเซอร์วาน สถานท่ีแห่งน้ีใชส้ าหรับ

เป็นท่ีฝังศพของชีคห์ดีรีบาบา เป็นตวัอาคารสองชั้น มีโดมเหมือนสุเหร่า ภายในประกอบไปดว้ยห้อง

ต่าง ๆ เช่น หอ้งอ่านหนงัสือ พระมหาคมัภีร์อลักรุอ่าน หอ้งพกัผอ่น เป็นสถานท่ีท่ีผูแ้สวงบุญเดินทางเขา้

มาเพ่ือสกัการะตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 10 ณ ปัจจุบนัยงัมีคมัภีร์อลักรุอ่านวางไวใ้ห้ผูท่ี้แวะมาเยี่ยมเยียนได้

อ่าน ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองเชคี ระหว่างทางให้ท่านไดแ้วะชมความสวยงาม

ของสุเหร่า Yeddi Gumbaz Mosque เป็นสุเหร่าใหญ่ประจ าเมือง สร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 10 

ภายในมีการตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ณ สุเหร่าแห่งน้ีจะมีชาวมุสลิมท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม 2 นิกาย คือ 

นิกายชิอะห์ และ นิกายซุนนี ท าการละหมาดร่วมกนัไดโ้ดยปราศจากความขดัแยง้ทางดา้นนิกายท่ีมี

ความแตกต่างกนั แสดงให้เห็นวา่ความแตกต่างของนิกายนั้นไม่ไดเ้ป็นปัญหาต่อการด ารงชีวิต ทุกคน

สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสงบสุข 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเชคี Sheki (ระยะทาง 176 กิโลเมตร ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ      

3 ชั่วโมง) เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวดัเชคี ตั้ งอยู่ด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของ

อาเซอร์ไบจาน และอยูบ่ริเวณเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ซ่ึงมีชายแดนติดกบัประเทศจอร์เจีย เมืองเชคีแห่งน้ี

เป็นเมืองท่ีมีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์เป็นอยา่งมาก จึงท าให้มีน ้ าตกนอ้ยใหญ่อยูห่ลายแห่ง ในอดีตกาลนั้น

เคยเป็นเมืองใหญ่ท่ีส าคญัในยุคของรัฐบาลอัลบาเนียนในช่วงศตวรรษท่ี 1 ท าให้มีโบราณสถาน

หลงเหลือให้เห็นอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการแกะสลกัไมเ้ป็น

อยา่งมาก มีการคา้ขายกนัอยูต่ลอดและเป็นหน่ึงในเส้นทางสายไหมในอดีต จะมีท่ีพกัแรมส าหรับกอง

คาราวานท่ีเดินทางมาท าการคา้และไดแ้วะพกัท่ีเมืองเชคีแห่งน้ี มีโรงแรมบางโรงแรมท่ีน าสถานท่ีพกั

แรงของกองคาราวานมาท าเป็นธุรกิจโรงแรม ให้ท่านได้แวะชมสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเมือง แวะ

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

พกัคา้งคืน ท่ี     Sheki Palace Hotel  4*    หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง     เมืองเชคี-กรงุทบิลิซี (ประเทศจอรเ์จีย) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พระราชวงัฤดรูอ้น เชคี ขา่น Palace of Sheki Khans อนุสรณ์สถานท่ีทรงคุณค่า

ของเชคี สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1761-1762 ใชเ้ป็นท่ีประทบัของมุชตา๊ด เป็นพระราชวงัท่ีสร้างข้ึนโดยใชไ้ม้

สร้างเป็นส่วนใหญ่ สร้างข้ึนเป็นพระราชวงั 2 ชั้น ตกแต่งดว้ยภาพสีเฟรสโกท่ี้ยงัคงความสวยงามอยู่

ตลอดกาล ภายในพระราชวงัแห่งน้ีจะตกแต่งไปดว้ยกระจกสีอนังดงาม มีช่ือเรียกวา่ Shebeke บริเวณ

รอบกระจกจะมีกรอบไมท่ี้ตอ้งน าไมม้าตดัวางเป็นช้ินเล็กชินน้อย ซ่ึงมีความงดงามทั้ งภายในและ

ภายนอก บางส่วนของฝาผนังมีลายดอกไมน้านาพนัธ์ุ และภาพท่ีแสดงถึงการล่าสัตวโ์บราณและการ

ต่อสู้ การสร้างตน้แบบของพระเจ้า โดยใช้อิฐ หิน แม่น ้ า และ ตน้โอ๊ค บริเวณหน้าต่างโดยรอบจะ

ประดบัไปดว้ยกระจกหลากสีสนัทั้งหมด ตกแต่งเป็นลวดลายเรขาคณิตและหินน ามาตกแต่งท่ีมีลวดลาย



แบบอิสลาม ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั ส่วนภายนอกพระราชวงัก็มีตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายหุลายร้อยปี จน

ท าให้พระราชวงัแห่งนี้ ไดถู้กขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 ไดเ้วลาพอสมควร

น าท่านอกเดินทางขา้มพรมแดนบริเวณ Lagodekhi Border สู่ประเทศจอร์เจีย 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านออกเดินทางสู่ กรงุทบิลิซ่ี Tbilisi (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ             

3 ชัว่โมง) ระหวา่งทางจะไดส้มัผสักบัทิวทศัน์ท่ีของเทือกเขาไร่น่า ไดเ้ห็นวถีิการด ารงชีวติตามชนบท  
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

พกัคา้งคืน ท่ี     Holiday Inn Hotel  4*    หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง     เมืองมิทสเคตา้-เมืองกอร่ี-เมืองอัพลิสตซิ์เคห-์เมืองทบิลีซ่ี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิทสเคตา้ Mitskheta ท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ห่างจาก กรุงทบิลีซี 

ประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยูใ่นจงัหวดัคาร์ทล่ี ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจีย เมืองน้ีนบัวา่เป็นเมืองท่ีมี 

ความเก่าแก่แห่งหน่ึงของประเทศจอร์เจีย โดยปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มิทสเคตา้

และเทียนิต้ี มีประชากรอาศยัยู่ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางด้านประวติัศาสตร์

มากมายแห่งจึง ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994  UNESCO World 

Heritage Site น าท่านชม วหิารจวารี Jvari Church หรืออารามแห่งกางเขน ซ่ึงเป็นวิหารใน

รูปแบบของคริสตศ์าสนา นิกายออร์โธดอกซ์ ท่ีถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บน

ภูเขาท่ีแม่น ้ าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น ้ ามิควารี และ แม่น ้ าอรักวี ภายในโบสถ์แห่งน้ีมีไม้

กางเขนขนาดใหญ่ ซ่ึงชาวเมืองกล่าวกนัวา่ นกับุญนีโนแห่งคปัปาโดเกีย (ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีส าคญัของประเทศตุรกี) ไดน้ าไมก้างเขนมาพร้อมกบัการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นคร้ังแรกในช่วง

โบราณกาล  อิสระใหท่้านไดมี้เวลาถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านสู่ วิหารสเวติส

โคเวลี Svetitskhoveli Cathedral สัญลกัษณ์ของการเปล่ียนแปลงความเช่ือมานบัถือศาสนา

คริสต ์ซ่ึงกลายมาเป็นศาสนาประจ าชาติ เม่ือปี ค.ศ. 337 และเป็นส่ิงก่อสร้างในยคุโบราณท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนในคริสตวรรษ ท่ี 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก ้ไดเ้วลาพอสมควรน าท่าน

ออกเดินทางสู่ เมืองกอร่ี Gori เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัชีดา คาร์ทลี 

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ในอดีต 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน Museum of Stalin เป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของ

เคร่ืองใช้ต่าง ๆ พร้อมทั้ งเร่ืองราวต่าง ๆ ของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้ งแต่เกิด

จนกระทัง่เสียชีวิต ดา้นขา้งพิพิธภณัฑย์งัมีขบวนรถไฟท่ีใชเ้ป็นท่ีบญัชาการในการรบ ภายในรถไฟมี

ห้องท างาน ห้องนอน ของสตาลิน จัดแสดงไว ้จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ 

Uplistsikhe (ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูกท า

ข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อนคริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็น

เส้นทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือแถบหมู่บา้นทวารี และหุบเขารีโอนีไปสู่ทะเลด า 

และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก ท าใหเ้กิดการพฒันาการเป็นเมืองต่าง ๆ หลายเมือง และอพัลิสตซิ์เคห์ ก็เป็น

เมืองหน่ึงท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ ได้ถูกสร้างข้ึนในราวพนัปีก่อนคริสตกาล ต่อมาก็ได้ถูกขยาย



ออกไปจนกวา้งขวาง ชมหมู่บา้นท่ีถูกสร้างจากถ ้า โดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลาง และส่วนเหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปด้วย

สถาปัตยกรรมการสร้างโดยการตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั นอกจากนั้นยงัถูกสร้างใหต้่อไป

ยงัส่วนใตโ้ดยผา่นอุโมงคแ์ละทางแคบ ๆ และบางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วน

ต่าง ๆ ถ ้ าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใด ๆ ภายในเลย ถึงแมว้่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ ้ าใหญ่โตก็จะมี

เพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีกท่ีหน่ึง และบางแห่งถึงแมว้า่จะใหญ่โตก็ไดเ้จาะเป็นห้องเล็ก ๆ ทาง

ดา้นหลงัหรือทางด้านขา้งอีกด้วย ซ่ึงบางท่ีอาจจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ไดด้้วย ในราว

ศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีดา้นบนของสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสร้างเป็นยอดโดมด้วยหินและก่ออิฐ ซ่ึงต่อมานัก

โบราณคดีไดค้น้พบส่ิง ต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทอง เคร่ืองเงิน และอญัมณี ต่าง ๆ และยงัมีเคร่ือง

เซรามิคส์ และการแกะสลกัท่ีสวยงาม ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ถูกน าไปไวท่ี้ใน พิพิธภณัฑ์สถาน

แห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรงุทบิลิซี Tbilisi (ระยะทาง 100 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

พกัคา้งคืน ท่ี     Holiday Inn Hotel  4*    หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง     กรงุทบิลิซี-กรงุอิสตนับูล-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ถนนชารเ์ดนี Shardeni Street ซ่ึงเป็นถนนคนเดิน สองขา้งทางไปดว้ยร้านคา้ท่ีเป็น

ลกัษณะห้องแถวยาว ๆ และมีร้านขายกาแฟตกแต่งสไตล์น่ารัก ๆ ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึงงาน

ศิลปกรรมท่ีผลิตดว้ยมือ นอกจากน้ียงัมีพวกเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียงของจอร์เจีย ให้ท่านไดส้ัมผสักบั

ผูค้นท่ีเดินทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวท่ีเดินจบัจ่ายซ้ือสินคา้ท่ีเนืองแน่นบนถนนแห่งน้ี จากนั้นน าท่านสู่ 

สะพานแห่งอิสรภาพ The Bridge of Peace สะพานคนเดินสไตลโ์มเดิร์น สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 

2010 โดยใชเ้หลก็และกระจกใส สร้างขา้มแม่น ้ ามตควารี เพ่ือเช่ือมฝ่ังเมืองเก่าและเมืองใหม่ของกรุงท

บิลิซี มีความยาวโดยประมาณ 150 เมตร ซ่ึงสะพานแห่งน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงทบิลิซียุคใหม่ 

อิสระให้ท่านได้ภาพเป็นท่ีระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้ นน าท่านสู่ โบสถ์เมเตห์คี  Metekhi 

Church เป็นโบสถท่ี์มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานอยูคู่่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบ่ริเวณริมหนา้ผา

ของแม่น ้ าทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสร้างอยูใ่นบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู ่ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมา

แต่ก่อนกษตัริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี  ไดส้ร้างป้อมและโบถส์ไวท่ี้บริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-

1284 ไดมี้การสร้างขยายโดยกษตัริย ์เซนต์ เดมิท รีอสั ท่ี 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลกัษณ์ของโบสถ์ใน

นิกายออร์โธดอกซ์ ต่อมาไดถู้กท าลาย และไดมี้การก่อสร้างข้ึนอีกหลายคร้ัง จนในปี ค.ศ. 1235 ไดถู้ก

พวกมองโกลบุกท าลายและก็ไดส้ร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่าน ขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า Narikala Fortress ให้ท่านไดช้มป้อมปราการ 

ซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสร้างในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของซูริส ทซิเค หมายถึงรูปแบบท่ีไม่มี

ความสม ่าเสมอกนัและต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7สมยัราชวงศ์ฮุมยัยาด ไดมี้การก่อสร้างต่อขยายออกไป

อีก และต่อมาในสมยัของกษตัริยเ์ดวิด (ปี ค.ศ. 1089-1125) ไดมี้การสร้างเพ่ิมเติมข้ึนอีก ซ่ึงต่อมาเม่ือ

พวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแห่งน้ีวา่ นาริน กาลา Narin Qala ซ่ึงมีหมายถึง 



ป้อมอันเล็ก Little Fortress และต่อมาบางส่วนก็ไดพ้งัทลายลงเพราะวา่เกิดแผ่นดินไหว และได้

ถูกร้ือท าลายลง ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพจากมุมสูงของป้อม จะเป็นบริเวณตวัเมืองทบิลิซี ไดอ้ย่าง

ชดัเจน ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่สนาบิน 

17.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 383 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 2.35 ชั่วโมง)  

19.00 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับลู ประเทศตุรกี (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

20.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 64 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชั่วโมง)  

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง     สนามบินสวุรรณภมิู 

09.05 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

 
 
 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง      

รำคำ 59,900.- บำท  09-15 ส.ค. 62/28 ก.ย.-04 ต.ค.62 

08-14 ต.ค. 62 / 11-17 ต.ค. 62 / 16-22 ต.ค. 62 

 
อตัรำค่ำบริกำร    

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน    ราคาท่านละ 59,900.-        บาท    

เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี         (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 59,900.-        บาท   

เด็ก อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี      (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)  ราคาท่านละ 58,900.-        บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว       ราคาท่านละ 12,000.-        บาท    

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm 

เท่านั้น) 

**รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยนืยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 28 ม.ค. 2562) ** 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบกอ่นกำรเดินทำง 

ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น ำ้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น ำ้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       



 
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น ำ้หนักกระเป๋ำเดนิทำง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่ำน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีำยุเกนิ 85 ปี) 

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

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 6 วนั รวมเท่ำกบั 30 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คิดเป็น 7  วนั รวมเท่ำกบั  21 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม อำเซอรไ์บจำน-จอรเ์จีย 7 วนั 

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองทีน่ั่งมดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท   ภายใน 24 ชั่วโมง หลงัจากท าการจอง 

งวดที2่: ช ำระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม อำเซอรไ์บจำน-จอรเ์จีย 7 วนั 

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

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

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

 



หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งคอยดูแลเป็นพิเศษท่ีตอ้งนัง่รถเขน็ Whellchair, เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่าน
จะตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งคอยดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

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

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซ่ึงคุณสมบติัของผูท่ี้จะนัง่ท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
เช่น ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีเหตุขดัข้อง 
ตวัอยา่งเช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(ประตูฉุกเฉินมีน ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผูท่ี้ปัญหาทางดา้นสุขภาพ
ร่างกาย และท่ีส าคญัอ านาจในการตดัสินใจในการอนุมติัเร่ืองท่ีนัง่ Long Leg นั้น จะข้ึนอยูก่บัเจา้หนา้ท่ีเช็คอินของ
ทางสายการบินเท่านั้น บริษทัฯ ไม่สามารถอนุญาตได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงท่ีเป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ จะเปิดให้บริการในช่วงเฉพาะ
ช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกคา้ท่ีเขา้พกั ดงันั้น
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเขา้ห้องพกัของท่านเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่
สะดวกเจา้หนา้ท่ีจะบริการน ากระเป๋าไปวางยงัหนา้หอ้งพกัของท่านแต่จะใชเ้วลานานพอสมควร 

 โรงแรมระดบั 4 ดาว ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทาง หรือเทียบเท่า 



 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม  
 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 พนกังานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการจะไดก้ระเป๋าท่ี

รวดเร็ว ขอแนะน าวา่ท่านสามารถน ากระเป๋าข้ึนห้องดว้ยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่รีบร้อนทางมคัคุเทศก์ชาว
ไทย และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะบริการยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพกัของท่าน 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ ประเทศอำเซอรไ์บจำน 

สแกนดห์นำ้พำสปอรต์ ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน  

สแกนดร์ปูถ่ำย ขนำด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. หรอื 1.5 น้ิว x 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขำว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


