
 
 
 

1                                                   
***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2                                                   
***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 

 

ดนิแดนลูกคร่ึงเอเชีย- ยุโรป  

ดนิแดนแห่งความหลากหลายทางวฒันธรรมและยงัเป็นเส้นทางสายไหมด้วย 

 

 

 

 

 

อาเซอร์ไบจานเป็นประเทศท่ีตั้งอยูแ่ถบเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) เทือกเขาสูงใหญ่แห่งยโุรป เป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่ง

ยโุรปตะวนัออกกบัเอเชียตะวนัตกเฉียงใต ้แถมยงัมีทิศตะวนัออกติดกบัทะเลแคสเปียน (Caspian Sea) 

ในอดีตอาเซอรไ์บจานเคยเป็นส่วนหน่ึงของรสัเซยีแต่ปัจจุบนัไดแ้ยกตวัออกมา แมว้า่น่ีอาจเป็นชือ่ประเทศท่ียงัไมค่่อย

คุน้หกูนั แต่ความจริงแลว้อาเซอรไ์บจานเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีน่าท่องเท่ียว มีทั้งทศันียภาพทางธรรมชาติอนัสมบูรณ์

และสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนสไตลย์ุโรป พรอ้มมีวฒันธรรมอาหรบัผสมผสานอยูด่ว้ย เพราะคนในพื้ นท่ีส่วนใหญ่

นับถือศาสนาอิสลาม อาเซอรไ์บจานจึงมีเสน่หดึ์งดูดนักท่องเท่ียวใหไ้ปคน้หาความสวยงามท่ียงัซอ่นอยู ่นอกจากน้ี อีก

หน่ึงเหตุผลท่ีทาํใหอ้าเซอรไ์บจานเป็นประเทศน่าเท่ียวก็เพราะวา่ค่าครองชีพไมสู่ง ค่าเงินอาเซอรไ์บจานอยูท่ี่ประมาณ 

19 – 20 บาท ต่อ 1 มานัตอาเซอรไ์บจาน (Manat)  

ชว่งเวลาท่องเท่ียวท่ีควรไปเท่ียวอาเซอรไ์บจานคือชว่งเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน และชว่งเดือนกนัยายน – 

เดือนตุลาคม ซึ่งอากาศกาํลงัดีไมร่อ้นหรือหนาวเกินไปสามารถเท่ียวไดส้บายๆ 

จอร์เจีย เป็นประเทศท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องรัสเซีย คร้ังหน่ึงจอร์เจียเคยเป็นประเทศในสหพนัธรัฐรัสเซียมาก่อน 

ซ่ึงประเทศจอร์เจียมีประวติัศาสตร์ท่ีถูกปกครองโดยหลายชาติพนัธ์มาอยา่งยาวนาน ตั้งแต่เปอร์เซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง 

และรัสเซีย จนกระทัง่ไดเ้ป็นประเทศจอร์เจียอยา่งในปัจจบนั ดว้ยประวติัศาสตร์ของจอร์เจียท่ีผา่นการปกครองมาหลายชาติ

หลายวฒันธรรม ท าใหจ้อร์เจียมีวิถีการกินด่ืมท่ีผสมผสาน อาหารมีเน้ือสตัวแ์ละผกัสลดัแบบยโุรปในขณะเดียวกนักเ็นน้การ

กินแป้งแบบชาวเอเชียกลาง ผูค้นจอร์เจียมีผิวขาวใสแบบยโุรป จมูกโด่งมากเหมือนเปอร์เซีย ตวงตากลมโต มองแลว้ก่ึงยโุรป

ก่ึงแขก ในม้ืออาหารจะมีเน้ือสตัวห์ลากชนิดและผกัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแทบทุกม้ืออาหารจะมีแป้งเป็นจานน าไม่เนน้ขา้ว

เหมือนไทยเรา 
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 สาธารณรฐัจอรเ์จีย ไดก้่อตั้งขึ้ นในปี ค.ศ.1918 หลงัจกัรวรรดิรสัเซียล่มสลาย ซ่ึงจอร์เจียตกเป็นส่วนหน่ึงของ

ประเทศรัสเซียมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 11 และมีปัญหาความขดัแยง้เร่ืองการแบ่งแยกดินแดนมาโดยตลอด 

หลงัจากแยกประเทศแลว้ จอรเ์จียก็ประสบปัญหาทางการเงินต่อมาอีกเจ็ดสิบกว่าปี  

 เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ ทาํหน้าท่ีแบ่งพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและทวีป

เอเชีย ทาํใหเ้กิดกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในสองทวีปขึ้ น คือ รสัเซีย จอรเ์จีย อารเ์มเนีย และอาเซอรไ์บจาน โดยมียอดเขา

สูงสุดคือ ยอดเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) ซ่ึงสูง 5,642 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล 

 คนไทยเที่ยวประเทศจอรเ์จีย ไม่ตอ้งขอวีซ่า อยู่ไดไ้ม่เกิน 365 วัน  

 จากประเทศไทย ไม่มีสายการบินตรงไปประเทศจอร์เจีย ตอ้งต่อเคร่ืองท่ีประเทศใกลเ้คียงเช่น ตุรกี หรือรัสเซีย 

โดยรวมแลว้ใชเ้วลาประมาณ 12-14 ชัว่โมง 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพ –  อสิตัลบูล   (-/-/-)                           ✈  

2 อสิตันบูล – บากู –OLD TOWN   (-/-/D) ✈ ✈  

AMMAR GRAND OR SIMILAR 

@BAKU 4 ดาว DAY 1 

3 บากู-GOBUSTAN – YANARDAG (B /L/D)    

AMMAR GRAND OR SIMILAR 

@BAKU 4 ดาว DAY 2 

4 บากู BAKU – SHEMAKHA – SHAKI   (B/L/D)    

SAPPHIRE BAYIL OR SIMILAR 

@SHEKI  4 ดาว DAY 3 

5 
SHAKI  - BALAKAN BORDER – GEORGIA –
SIGNAGI – TBILISI  (B/L/D) 

   

AMERI PLAZA 

HOTEL@TBILLISI DAYS 4 

6 
ทบิลซีิ TBILISI – MTSKHETA – ANANURI –
GUDAURI  - TBILISI (B/L/D) 

   

AMERI PLAZA 

HOTEL@TBILLISI DAYS 5 
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7 TBILISI – CITY TOUR – AIRPORT (B/L/D)     

8 สนามบินอสิตันบูล - กรุงเทพฯ      (-/-/-) ✈ ✈ -  

 

ตารางไฟลบิ์นโดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES TK 

PLACE DEP TIME ARR TIME FLIGHT NO. 

BKK- IST 2330 0625 TK69 

IST - TBS 0745 1110 TK378 

GYD-IST 2200 0015 TK335 

IST-BKK 0125 1500 TK68 

20.00 น.คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรบัและดูแลในการตรวจ

เอกสารการเดินทาง เคานเ์ตอร ์U ประต ู9 ของสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์  

23.00 น.✈ ออกเดินทางสู่ สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชัน่แนล 

โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK69  

(ใชเ้วลาเดินทาง 10 ชัว่โมง 20 นาที) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก   กรุงเทพ –  อิสตลับูล   (-/-/-)                              
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05.20 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาตอิตาเตริก์กรุงอิสตนับูล (รอเปลี่ยนเที่ยวบิน)  

08.10 น.✈ ออกเดินทางสู่ เมืองบาก ูGYD ( สนามบิน Baku Heydar Aliyev International ) 
โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK332 

(ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง 50 นาที) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.00 น.เดินทางถึง สนามบินเมืองบากู ประเทศอาเซอรไ์บจาน น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

และรบักระเป๋าสมัภาระ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอตอ้นรบั ณ ทางออกของผูโ้ดยสายขาเขา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น น าท่านชมความสวยงามของเมืองบากู เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของอาเซอรไ์บจาน ตั้งอยู่

ชายฝั่งทางใตข้องคาบสมุทรเล็ก ๆ ท่ียื่นออกไปในทะเลแคสเปียน ประกอบดว้ยพื้ นท่ี 3 ส่วน ยา่นเมืองเก่า ตวัเมือง

ปัจจุบนั และตวัเมืองท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัโซเวียต  

น าท่านชม Heydar Aliyev Center อาคารสถาปัตยกรรมลํ้ายุคท่ีเป็นสญัลกัษณแ์ห่งใหมข่องบากู ซ่ึงเป็นผลงานการ

ออกแบบของซาฮา ฮาดิด สถาปนิกลกูคร่ึงอิรกั-องักฤษ ท่ีตอ้งการสรา้งอาคารท่ีมีความโคง้เวา้และดูพล้ิวไหว โดยสรา้ง

เสร็จสมบูรณเ์มื่อกลางปีค.ศ.2012 ท่ีผ่านมา ตวัอาคารเป็นอาคารหอประชุมขนาด 619,000 ตารางฟุต เป็นส่วนหน่ึง

ของโครงการพฒันาพ้ืนท่ีเขตเมืองใหม่ใหท้นัสมยัและเป็นเลิศดา้นการออกแบบ โดยช่ือของอาคารตั้งตามช่ือของอดีต

ผูนํ้าของอาเซอรไ์บจานในยุคโซเวียตปกครองและเป็นประธานธิบดีคนแรกของประเทศ ซ่ึงภายในใชส้าํหรบัจดังาน

ประชุม งานอีเวน้ทแ์ละรวมถึงเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะดว้ย ภายในประกอบไปดว้ยหลากหลายโซน อาทิเช่น โชวเ์คร่ือง

ดนตรีโบราณ ชุดประจาํชาติโบราณ โมเดล 

วนัที่สอง     อิสตนับูล – บากู –OLD TOWN   (-/-/D) 
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พรอ้มกบั ถ่ายรูปเช็คอิน กบั I LOVE BAKU  สถานท่ีถ่ายรูปเชคอินสุดฮิตของชาวเมืองบากูและนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ี

มีฉากหลงัเป็นอาคาร Heydar Aliyev Center 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่าน ชมเมืองเก่าบากู Baku Old City ท่ีเรียกวา่ยา่นอิเซรีเซเคอร ์Icheri Shekher หรือยา่นเมืองเก่า ซ่ึงเป็น

ยา่นท่ีมีโบราณสถานเก่าแก่ท่ีสาํคญั และเป็นสญัลกัษณข์องเมืองบากูท่ีไมเ่หมือนกบัท่ีแห่งใดๆ เมืองท่ีถูกสรา้งขึ้ นโดยมี

กาํแพงป้อมลอ้มรอบ และรอบกาํแพงจะมีการสรา้งเป็นป้อมหอคอยซ่ึงมีทั้งหมด 25 แห่ง และมีประตูทางเขา้ออก

ถึง 5 แห่ง สถานท่ีแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 12 โดยกษัตริยแ์ห่งราชวงศชี์วาน และภายในเป็นคอมเพล็กซม์ี

สถานท่ีสาํคญัหลายแห่ง 
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น าท่านชมพระราชวงัแห่งราชวงศเ์ชอรว์าน PALACE OF SHIRVAN SHAKHS  (ปิด18.00น.) สถานท่ีพาํนักของ

กษัตริยแ์ห่งราชวงศเ์ชอรว์านผูซ่ึ้งครองราชยม์าอยา่งยาวนาน ในช่วงศตวรรษท่ี 14-17 และใหท่้านไดแ้วะถ่ายรูปกบั

หอคอยไมเดน้ MAIDEN TOWER หรือหอคอยพรมจนัทร ์ไดร้บัใหข้ึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร

ยูเนสโก UNESCO และถูกยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในไข่มุกทางสถาปัตยกรรมแห่งอาเซอรไ์บจาน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากน้ัน น าท่านชั้อปป้ิงตลาดพ้ืนเมือง MEDIEVAL MARKET  

SQUARE ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

น าทุกท่านสู่  บากู บูเลอรว์ารด์ (Baku Boulevard) เป็นทางเดินริม

ทะเลแคสเปียนท่ีมีประวติัยาวนานนับรอ้ยปี และไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงใน

ทางเดินเลียบทะเลท่ียาวท่ีสุด ทะเลแคสเปียนเป็นทะเลปิดขนาดใหญ่ 

ซ่ึงวา่กนัตามตรงแลว้ก็ไมใ่ช่ทะเลสกัทีเดียวเพราะมีลกัษณะคลา้ย

ทะเลสาบ ทาํใหน้อกจากจะไดช่ื้อวา่เป็นทะเลปิดแลว้ ยงัไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยชมความสวยงาม

มุมสูงของเมืองบากู ท่านจะไดเ้ห็นวิวทะเล และวิวเมืองทั้งหมดของเมืองบากู ถ่ายรูปกบัวิวท่ีมีตึก Flame Tower เป็นฉาก

หลงัอนัสวยงาม ซ่ึงท่านสามารถมองเห็นเสาธงชาติขนาดยกัษ์ของอาเซอรไ์บจานท่ีสูงถึง 162 เมตรและถือไดว้า่เป็นเสา

ธงชาติท่ีสูงท่ีสุดในโลกดว้ย 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  AMMAR GRAND OR SIMILAR @BAKU 4 ดาว DAY 1 หรือเทียบเท่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ โกบุสตาน (GOBUSTAN) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องเมือง

บากู เป็นบริเวณท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการแกะสลกัภาพบนหินของมนุษยท่ี์งดงาม (ROCK 

PETROGLYPHS) อุทยานแห่งชาติ Gobustan เป็นท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตรส์าํคญัอีกท่ีหน่ึงของอาเซอรไ์บจาน 

เพราะเคยเป็นสถานท่ีท่ีมนุษยยุ์คหินตั้งรกรากไวเ้มื่อประมาณ 30,000 ปีท่ีแลว้ ไดร้บัการประกาศเป็นสถานท่ีสาํคญั

ทางประวติัศาสตรข์องอาเซอรไ์บจาน เมื่อปี ค.ศ. 1966 เพ่ืออนุรกัษ์หินสลกั ซากปรกัหกัพงั องคก์าร UNESCO ได้

ประกาศใหอุ้ทยานแห่งชาติ Gobustan วา่เป็น “outstanding universal value” จากคุณภาพและความคมชดัของ

ภาพสลกับนหิน เก่ียวกบัสตัว ์การล่าสตัวแ์ละวิถีชีวิตในยุคก่อนประวติัศาสตร ์และความเช่ือมโยงทางวฒันธรรม

ระหวา่งยุคก่อนประวติัศาสตรก์บัยุคกลางภายในอุทยานมีหินสลกักวา่ 6,000 ช้ิน มีอายุราว 5,000 – 30,000 ปี 

รวมทั้ง ถํ้า ท่ีพกัอาศยั และหลุมศพของมนุษยใ์นยุคหินเก่าจนถึงยุคกลาง 

ใหท้่านชมความสวยงามของหินภูเขาที่มีการแกะสลกัภาพที่เป็นรูปตา่งๆ ณ พิพิธภณัฑเ์ปิด (ROCK PAINTING 

OPEN-AIR MUSEUM) ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 ซ่ึงภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพเก่ียวกบัการ

ดาํรงชีวิต รูปคนเตน้ราํ เรือ หมูด่าวและสตัวต่์างๆ 

วนัที่สาม    บากู-GOBUSTAN – YANARDAG (B /L/D) 
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***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาโคลนแห่งโกบสัตาน (MUD VOLCANOES) โดยเปล่ียนเป็นใชร้ถทอ้งถ่ิน 

ชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติของภูเขาโคลนซ่ึงเกิดขึ้ นท่ีบริเวณเดียวกนัน้ี มีใหเ้ห็นอยูร่าว 700 แห่ง ความพิเศษอยู่

ท่ีการมีโคลนสีดาํพลุ่งขึ้ นตลอดเวลา เกิดจากการผสมกนัของดินโคลน กา๊ซ และน้ํารอ้นใตดิ้น พลุ่งข้ึนมาบนพ้ืนดินเป็น

รูปกรวยหรือโดมสวยงาม โดยภูเขาไฟโคลนมากกว่าคร่ึงหน่ึงของโลกพบไดท่ี้อาเซอรไ์บจาน 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ อะเทหก์าห ์(ATESHGAH) หรือวิหารแห่งไฟ (FIRE TEMPLE) ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 

30 นาที เป็นวิหารท่ีถูกสรา้งขึ้ นใชส้าํหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมและมีกระถางไฟอยู่ตรง

กลาง และบริเวณรอบๆดา้นนอกมีหอ้ง 26 หอ้ง ถูกสรา้งเป็นท่ีพกัอาศยัของพระ ถูกสรา้งขึ้ นในขณะท่ีศาสนาโซโรแอ

สเตอรก์าํลงัเร่ิมตน้และมีความรุ่งเร่ืองในเวลาต่อมา และพวกอินเดียไดเ้ขา้มาระหวา่งศตวรรษท่ี17 – 18 และต่อมาถูก

ท้ิงรา้ง จนกระทั้ง ค.ศ. 1883  เมื่อบริเวณน้ีไดขุ้ดพบน้ํามนัและก๊าซธรรมชาติ จนต่อมาไดถู้กใหเ้ป็นพิพิธภัณฑใ์นปี 

ค.ศ.1975  
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***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทาง ไปยงับริเวณแหลมอบัเรรอน (ABSHERON) บริเวณเทือกเขาสูง ประมาณ 116 เมตร ซ่ึงเป็น

สถานท่ี ท่ีตั้งอยูบ่นชั้นของก๊าซธรรมชาติท่ีปะทุอยูใ่นเปลวไฟอยา่งต่อเน่ือง เรียกว่ายูนารแ์ดก๊ (YANAR DAG) หรือ 

ภูเขาแห่งไฟ FIRE MOUNT สถานท่ีน้ีเกิดขึ้ นมาแต่โบราณ เปลว

ไฟท่ีเกิดจากกา๊ซท่ีลุกไหมต่้อเน่ืองกนัมานาน จนเป็นท่ีรูจ้กัดีและ

ไดซ่ื้อวา่เป็นดินแดนแห่งไฟ (LAND OF FIRE) และยงัเป็นสถานท่ี

แสวงบุญสาํหรบัอาเซอรไ์บจาน และชาวต่างชาติจากประเทศ

อินเดีย และประเทศอิหร่าน นักธรณีวิทยาไดเ้รียกส่ิงท่ีเกิดข้ึนว่า 

การพลุ่งของกา๊ซ GAS-OIL VOLCANOES   

หลงัจากน้ัน ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ณ  WALKING STREET 

TORGOVY พรอ้มชมบรรยากาศยามคํา่คืน  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  AMMAR GRAND OR SIMILAR @BAKU 4 ดาว DAY 2 หรือเทียบเท่า 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเชกิ (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 4ชัว่โมง 20 นาที) สู่เมืองชามากิ Shemakha หรือ 

Shamaki ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเป็นศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัเชมาค่า  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร 

น าท่านชมสุสานนักบุญศกัด์ิสิทธ์ิดิริบาบา (DIRI  BABA MAUSOLEUM ) สรา้งขึ้ นราวศตวรรษท่ี 14 เป็นงานช้ินเอก

ของสถาปัตยกรรมของราชวงศชี์วาน ผูป้กครองอาเซอรไ์บจานระหว่างศตวรรษท่ี 9-16 มีลกัษณะเป็นอาคารสองชั้น

วนัทีส่ี่     บากู BAKU – SHEMAKHA – SHAKI   (B/L/D)                                      
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***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 

 

เจาะเขา้ในในหน้าผาหิน ภายในมีการตกแต่งดว้ยภาพโมเสกสวยงาม ถือเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิสาํหรบันักแสวงบุญขาว

อาเซอรไ์บจาน ท่ีมาสกัการะท่านนักบุญเชคดิริบาบาเป็นประจาํทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม JUMA MOSQUE มสัยดิเก่าแก่ ตั้งอยูใ่จกลางเขตเมืองเก่าเป็นมสัยิดท่ีสวยงาม สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 12 

ภายในตกแต่งและประดบัดว้ยหินและโมเสก รวมทั้งโดมท่ีมีความสวยงามมีหอ้งสวดมนตแ์ยกต่างหากสาหรบั

สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ มสัยิดแห่งน้ีไดร้บัการช่วยเหลือจากการถูกทาํลายและถูกเปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวงั PALACE OF SHAKI KHANS อนุสรณส์ถานท่ีทรงคุณค่าของเชกิ สรา้งขึนในปี

ค.ศ.1761-1762 ใชเ้ป็นท่ีประทบัของขา่นมุชตาดเป็นพระราชวงัสองชั้นตกแต่งดว้ยภาพวาดสีเฟรสโกอั้นงดงาม และ

งานกระจกสีอนังดงามท่ีเรียกวา่ Shebeke งดงามทั้งภายในและภายนอกบางส่วนของจิตรกรรมฝาผนังมีลายดอกไม้

นานาพนัธุแ์ละภาพท่ีแสดงถึงการล่าสตัวโ์บราณหรือการต่อสู ้ซ้ึงมีความงดงามมาก พระราชวงแัห่งน้ีถูกขึ้ นทะเบียน

เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1998 
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***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั SAPPHIRE BAYIL OR SIMILAR @SHEKI  4 ดาว DAY 3 หรือเทียบเท่า 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านอ าลาจากอาเซอไบจาน  และเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศเขา้สู่ประเทศจอรเ์จยี   

โดยใชเ้สน้ทางด่าน BALAKAN BORDER  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง 50 นาที )  

ถึงด่านขา้มพรมแดนประเทศ อาเซอรไ์บจาน – จอรเ์จยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้    SHAKI  - BALAKAN BORDER – GEORGIA –SIGNAGI – TBILISI  (B/L/D)                                  
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***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 

 

 

เดินทางสู่เมืองซิกนากี (Sighnaghi City) เป็นเมืองเล็กๆท่ีมีประชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 4,000 คนมีการปลูกพืชพนัธุ์

ไมห้ลายอยา่งโดยเฉพาะตน้องุ่นพนัธุต่์างๆ จึงทาํใหเ้ป็นเมืองท่ีมีความสาํคญัท่ีมีการทาํเหลา้ไวน์ ซ่ึงต่อมาไดร้บัการ

บรูณะและปรบัปรุงใหม้ีความเจริญรุ่งเรือง พรอ้มกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆมากมาย จึงทาํใหม้ีช่ือเสียงสาํหรบั

นักท่องเท่ียว ใหท่้านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนากี ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณเทือกคอเคซสัใหญ่ท่ีมี

ภูมิอากาศแบบส่ีฤดูในหน่ึงปีและมีอุณหภูมิปานกลาง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

 ก่อนกลบัเขา้สู่ทบิลิซี เยี่ยมชมโรง ณ Chateau Mukhrani Winery ที่มีช่ือเสียงและชิมไวนร์สชาตดิีเยี่ยม 

บรรยากาศกลางสวน พรอ้มกบัใหทุ้กท่านไดเ้ลือกสรรซ้ือไวนก์ลบัไปฝากคนที่คุณรกัได ้ 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  

เดินทางต่อสู่ เมืองทบิลิซี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง )  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม AMERI PLAZA HOTEL@TBILLISI DAYS 4 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคดา้ (MTSKHETA) ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จีย เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

จอรเ์จียอายุกวา่ 3,000 ปี ตั้งอยูห่่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีต

เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซ่ึวเป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปี

ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 องคก์ารยูเนสโก ไดข้ึ้ นทะเบียน “โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคดา้ (HISTORICAL 

MONUMENT OF MTSKHETA) เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคก์ารยูเนสโกไดขึ้ นทะเบียนโบราณสถาน

แห่งเมืองมิทสเคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE SITE)และลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาคอเคซสัเป็นจุดตดั

วนัทีห่ก    ทบิลิซี TBILISI – MTSKHETA – ANANURI –GUDAURI  - TBILISI (B/L/D)                                  
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***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 

 

ของแมน้ํ่าอกัราวิ (Aragvi) และแมน้ํ่ามิกวาริ (Mtkvari) ความโดดเด่นของเมืองน้ีคือภูมิประเทศท่ีสวยงามและอาคาร

บา้นเรือนท่ียงัคงรกัษาเอกลกัษณส์ถาปัตยกรรมแบบยุคกลางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี บา้นเรือนส่วนใหญ่ทาสีขาว หลงัคาสีสม้

ปนแดงสดใส มิสเคทาเป็นสถานท่ีตั้งของมรดกโลกถึง 2 ท่ีคือจวาริ (Jvari Church) โบสถส์ถาปัตยกรรมไบแซนไทน์บน

เนินเขาและสเวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli Church) โบสถห์ลวงสถาปัตยกรรมยุคกลางท่ีเคยใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธี

ราชาภิเษกและเป็นสุสานหลวงของราชวงศจ์อรเ์จีย 

น าท่านเขา้ชมวิหาร (SAMTAVRO MONASTERY) ตั้งอยูใ่นเมืองมิสเคดา้ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางจิตวิญญาณของจอรเ์จีย 

และถือเป็นสถานท่ีสาํคญัท่ีมีช่ือเสียงของเมืองน้ี สรา้งข้ึนโดย (คิงมิเล่ียน King Mirian )  

 

 

 

 

 

 

 

นําท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สรา้งราวศตวรรษท่ี 11 โบสถ์แห่งน้ีถือเป็น

ศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอรเ์จีย สรา้งข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบัสองของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีทาํใหช้าวจอรเ์จียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานับถือศาสนาคริสต ์และ

ใหศ้าสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจาํชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นส่ิงก่อสรา้งยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ยา่งงดงาม 
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น าท่านชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ของศานาคริสตนิ์กาย 

ออโธด๊อก สรา้งขึ้ นเมื่อคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนับถือวิหารแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขน 

ขนาดใหญ่ ซ่ึงชาวเมืองกล่าวกนัวา่ นักบุญนีโน่ หรือแมชี่นีโน่ แห่งคปัปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศตุรกีปัจจุบนั) ได ้

นําไมก้างเขนน้ีเขา้มาและเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคาร 

น าท่านข้ึนสู่ เทือกเขาคอเคซสั (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งทวีปยุโรป และเอเชีย 

ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ระหวา่งทางนําท่านแวะ ชมป้อมอนันานูรี 

(Anauri Fortress) ป้อมปราการอนัเก่าแก่ ถูกสรา้งขึ้ นในสมยัศตวรรษท่ี 16-17 ชมร่องรอยของซากกาํแพงท่ีลอ้มรอบ

ป้อมปราการแห่งน้ีไวเ้ปรียบเสมือนม่านท่ีซ่อนเรน้ความงดงามของโบสถ ์2 หลงัท่ีตั้งอยูภ่ายใน ซ่ึงเป็นโบสถของชาว

เวอรจิ์น ภายในยงัมี หอคอยทรงส่ีเหล่ียมใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน  

จากมุมสูงของป้อมปราการน้ีจะมองทศันียภาพท่ีสวยงามของ อ่างเก็บน ้าชินวารี (ZHINVALI) ท่ีซ่ึงทาํใหช้าวเมืองท

บิลิซีมีน้ําไวด่ื้มไวใ้ฃแ้ละช่ืนชมทศันียภาพทิวทศัน์ ของภูเขาลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี จากน้ันออกเดินทางต่อไปตาม

เสน้ทางหลวง ริมฝ่ังแม่น้ํา Aragvi ผ่าน Jvari Pass ท่ีระดบัความสูง 2,395 เมตร  
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นําท่านเดินทางข้ึนสู่เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ เพ่ือเดินทาง สู่เมืองคสัเบกิ (KAZBEGI) ความสูงท่ี 1,700เมตร หรือใน

ปัจจุบนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพ่ิงเปล่ียนเมื่อปี 2006 น้ีแต่คนมกัจะเรียกติดปากกนัอยู่

วา่ คสัเบกิอยู ่เมืองน้ีอยูห่่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวบนเทือกเขา

คอเคซสัท่ีสาํคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคสัเบกิอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเปล่ียนยานพาหนะเป็นรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ นัง่รถจิ๊ป 4X4 1คนั ข้ึนไดป้ระมาณ 6 ท่านเท่านั้น  

เพ่ือข้ึนเขาไปชมโบสถ ์ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเ้วลาราว 30 นาที  

 

 

 

 

 

 

 

 

โบสถส์มินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถเ์กอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถช่ื์อดงักลางหุบ

เขาคอเคซสั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณส์าํคญัแห่งหน่ึงของประเทศจอรเ์จีย โบสถค์ริสตนิ์กายจอรเ์จียนออรโ์ธด็อกซเ์ก่าแก่น้ี 

สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 บนยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล 



 
 
 

17                                                   
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ดว้ยทิวทศัน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซสัรอบทิศและโบสถเ์ล็กๆท่ีตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวเปล่ียวเหงาจึงทาํใหท่ี้น่ีเป็นท่ี

นิยมของนักท่องเท่ียวมาตั้งแต่สมยัท่ีจอรเ์จียยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวียตซ่ึงตั้งอยูอ่ยา่งสวยงามและโดด

เด่น บนเนินเขาซ่ึงลอ้มรอบไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี ท่ีระดบัความสูง 2,170 เมตร  

***หมายเหต ุเน่ืองดว้ยเดือนพฤศจกิายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอรเ์จีย หิมะ

จะตกเป็นจ  านวนมากและแตล่ะปีความความหนาวเยน็ของน ้าแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากนั ท าใหท้างข้ึนเขาสู่โบสถส์มิน

ดา วาเมบานั้นปิดเพราะถนนล่ืน ก่อใหเ้กินอนัตราย รถบสัใหญ่ไม่สามารถข้ึนไปไดแ้ละรถรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่

สามารถข้ึนไปบนยอดเขาสมินดาไดเ้ช่นกนั  โดยหนา้งานในแตล่ะครั้งจะค านึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็น

ส าคญั **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
หลงัจากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางเขา้สู ่ท่ีพกัเมืองทบลิิซี  

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ORTACHALA 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั โรงแรม AMERI PLAZA HOTEL@TBILLISI DAYS 5 ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
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***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเท่ียวชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) ชมป้อมนาริกาลา(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรีย์

มารดาแห่งจอรเ์จีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นเนินเขาเหนือ

นครทบิลิซี สรา้งขึ้ นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ผ่านผูป้กครองมาหลายยุคหลายสมยัท่ีต่างผลดักนัเขา้มารุกรานนครเล็กๆ 

บนเสน้ทางสายไหมแห่งน้ี ราชวงศอุ์มยัยดั (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรบัไดต่้อเติมป้อมในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 

7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งช่ือใหใ้หมว่า่ NARIN QALA แปลวา่ป้อมนอ้ย (Little Fortress) นักประวติัศาสตรย์กยอ่งวา่ป้อม

นาริกาลาเป็นป้อมแห่งหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

น าทุกท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้าจากสถานีที่สวน RIKE ใกล ้EVROPIS MOEDANI ฝัง่ตรงขา้มแม่น ้า ข้ึนไปยงัป้อม 

ดูวิวทิวทศัน์ ค่อยๆ ไต่ระดบัความสูงข้ึนเร่ือยๆ ทาํใหเ้ราไดเ้ห็นวิวของเมืองทิบิลิซีไดอ้ยา่งเต็มตา ซ่ึงถา้มองจากดา้น

ป้อมดา้นบนลงมาเราก็จะเห็นแลนมารค์หลกัๆ ท่ีสาํคญัในเมืองเกือบทั้งหมด ไมว่่าจะเป็น สะพานสนัติภาพ (The 

Bridge of Peace) สะพานความยาว 150 เมตร ท่ีสรา้งพาดผ่านแม่น้ําคูราเพ่ือเช่ือมระหวา่งตวัเมืองเก่าและเมืองใหมท่

บิลิซี, โบสถเ์มเตคี (Metekhi Cathedral), รูปป้ันของกษัตริยว์าคตงั จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) รวมถึงโบสถท์ริ

นิต้ีโลเคชัน่ดว้ย 

 

 

 

 

 

วนัที่เจด็    TBILISI – CITY TOUR – AIRPORT (B/L/D)    
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***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 

 

ผ่านชมโรงอาบน ้า SULFUR BATH บริเวณน้ีเป็นโรงอาบน้ํามีทั้งท่ีเป็นสาธารณะและส่วนตวั เน่ืองจากบริเวณใกลเ้คียง

มีลาํธารท่ีมีสายแร่กาํมะถนั ปะปนอยู ่หากลงไปเดินตรงลาํธารเล็กๆ เราก็จะไดก้ล่ินของกาํมะถนัดว้ยบริเวณน้ีจะเห็น

เป็นโดม แต่ะละโดมคือ 1 หอ้งอาบน้ํา โดยเช่ือว่าการมาอาบน้ําผสมกาํมะถนัน้ี จะทาํใหร้่างกายสะอาดและดีต่อ

สุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

น าทุกทา่นชมสะพานแหง่สนัตภิาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เป็นอีกหน่ึงงานสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจใน

เมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเล่ืยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร 

ลกัษณะการออกแบบรว่มสมยั เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งน้ันถูกออกแบบ

และสรา้งท่ีอิตาลี และนําเขา้มาโดยรถบรรทุก 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตั้งในเมอืง Tbilisi ท่ีตั้งน้ันอยูบ่นแมน้ํ่า 

Mtkvari River สามารถมองเห็นไดห้ลายมุมจากในเมอืง และยงัมี illuminating ท่ีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED ท่ีติด

ตวัรอบตวัสะพานเป็นเวลา 90 นาทีก่อนท่ีพระอาทิตยจ์ะลบัขอบฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคาคารทอ้งถิ่น ณ BANTHAI RESTAURANT 
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น าท่านแวะชอ้ปป้ิงหา้งดงั ก่อนเขา้สนามบิน East Point เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีรา้นคา้มากมาย  

รา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม,เส้ือผา้  

น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี (TBS) ประเทศจอรเ์จยี 

17.25 น.ออกเดินทางสู่สนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตรูก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล  

โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK383  

19.00 น.เดินทางถึงสนามบิน IST อิสตนับูล อาตาตรูก์ อินเตอรเ์นชัน่แนล (รอเปลียนเครื่อง 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

20.15 น.ออกเดินทาง สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์TK 64 

 

09.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

อตัราค่าบริการน้ี ( ขัน้ต า่ 15 ท่าน ) 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม 

07 -14 ก.พ.63 

26 มี.ค. – 02 เม.ย.63 
49,999 บาท 49,999 บาท 48,999 บาท 8,500 บาท 

12 – 19 เม.ย.63 58,999 บาท 58,999 บาท 57,999 บาท 10,500 บาท 

UPDATE 15JAN20 

 

 

 

วนัทีเ่จด็ สนามบินอิสตนับูล - กรุงเทพฯ      (-/-/-)      
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***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 

 

 

*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั *** 

ราคาน้ีขายในคณะท่ีมากกวา่ 15 – 20 ท่านข้ึนไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการ

ยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร์ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต ่ากวา่ 15 ท่าน ทางคณะทวัร์จะแจง้ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนในกรณีท่ี

คณะทวัร์ทุกท่านตอ้งการออกเดินทาง พร้อมมีหวัหนา้ทวัร์ไทย อ านวยความสะดวก ***  

งวดท่ี 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัจากที่มีการจอง  

        พรอ้มสง่รายช่ือและหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดินทางทนัที  

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 20 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

 

กรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

หลงัจากชาํระค่ามดัจาํแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะทาํการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทิตยก่์อน

การเดินทาง     

เอกสารท่ีใชป้ระกอบในการยืน่ E-VISA อาเซอรไ์บจาน 

 ไฟลส์แกนหนา้พาสหนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุก่อนวนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือน https://evisa.gov.az 

 

 

 

 

เง่ือนไขการจอง 

https://evisa.gov.az/
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั  Turkish Airlines ชั้นประหยดั (Economy Class)  , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน หอ้งจะเป็นเตียง  TWIN ROOM  รวมทัง้สิน้   5 คืน   
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในกรณีตอ้งการพกั 1 ท่านต่อหอ้ง ตอ้งชาํระค่าพกัเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีกาํหนด) 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าวีซ่า เขา้อาเซอรไ์บจาน 

  ค่ารถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบไุวใ้นรายการ 
 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น้ําหนักตอ้งไม่เกิน  

7 ก.ก. 1ใบ  
ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยั

อายุตํา่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไข

ของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงิน

คุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**) 

 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย  

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
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 ค่าใชจ้า่ยต่างๆอนัสืบเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบติัภยัทาง

ธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจ

คนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัท 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

ค่าทิปอาเซอรไ์บจาน   4 วนั  

 3 USD / ท่าน ส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  x 3 วนั =9 USD 

 2 USD / ท่าน ส าหรบัคนขบัรถตอ่วนั  x 4 วนั = 8 USD 

=คนละ 17 USD  

ค่าทิปจอรเ์จยี 3 วนั  

 3 USD / ท่าน ส าหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  x 3 วนั = 9 USD 

 2 USD / ท่าน ส าหรบัคนขบัรถตอ่วนั  x 3 วนั = 6 USD 

 3 USD /ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย  x 8 วนั = 24USD 

=คนละ 39 USD  

รวมค่าทิป 56 USD/ทา่นหรือประมาณ 1,792 บาทไทย 

 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเชน่ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล รบัรอง  

บริษัทจะทาํเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี 

อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

ไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆ เป็นสาํคญั 

 

กรณียกเลิก 
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กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถ เขา้-ออก เมืองไดเ้น่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ั้งหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ทาง

คณะทวัร ์ขอเพิ่มท่านละ 2,000 บาท กรณีท่ีคณะทวัรทุ์กท่านตอ้งการออกเดินทาง พรอ้มมีไกด ์อาํนวยความสะดวก ** 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15ท่าน หรือตํา่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจง้ใหท้ราบอีกที 

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวรแ์ละ

เหตุสุดวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
 

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุ

สดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท่ี์

เกิดจากสายการบิน  เครื่องบินรเีลย ์ ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่าย

เพ่ิมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื อบุตัิเหตตุา่ง เน่ืองจาก

รายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่

วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี 

เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตา่งๆ 
ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเขา้เมือง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมือง 

หมายเหต ุโปรดอ่าน !! 
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ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) 
หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ดา่นตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย
ปฏิเสธในการเขา้และออก  

หากท่านจองรายการทัวร์ ของเรา ถือได้ว่าท่านไดย้อมรับและตกลงตามในรายการทัวร์ทุกอย่างตามท่ีแจง้ไวต้าม

เอกสารดา้นบนแลว้  

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหน้าท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไมน่้อยกวา่ 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้าํ

การจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิด

ขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

กรุณาอ่านเง่ือนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากท่ีท่านไดท้าํการจองและชาํระเงินแลว้ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่าน

ยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าวในทุกกรณี  **  

 


