กําหนดการเดินทาง
ราคา 59,900.- บาท 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
วันแรกของการเดินทาง
06.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิ สตันบูล-เมืองบาคู

พบกันที เคาน์เตอร์ เช็คอิน U ประตู 9-10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ-นเครื อง

09.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK 59
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.25 ชั%วโมง)

15.50 น.

เดินทางถึง กรุงอิ สตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลียนเทียวบิน)

17.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมือบาคู โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK 334
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.50 ชั%วโมง)

21.05 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองบาคู ประเทศอาเซอร์ไบจาน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
เจ้าหน้าทีศุลกากรแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพัก
พักค้างคืน ที% Shah Palace Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที%สองของการเดินทาง เมืองบาคู-โกบัสตาน-เมืองบาคู
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเทียวชมความสวยงามของ เมืองบาคู Baku เป็ นเมืองทีใหญ่ทีสุ ดและปั จจุบนั เป็ นเมืองหลวง
ของประเทศอาเซอร์ไบจาน ตั-งอยูช่ ายฝังทางตอนใต้ของคาบสมุทรเล็กๆ ทียืนออไปในทะเลแคสเปี- ยนที
มีชือว่า อับชิรอน Abseron จะประกอบไปด้วยพื-นทีเป็ น 3 ส่ วนด้วยกัน คือ ย่านเมืองเก่า อิตแชรี แช
แฮร์ ตัวเมืองปั จจุบนั และตัวเมืองทีสร้างขึ-นในสมัยสหภาพโซเวียต จากนั-นนําท่านเดินทางสู่ Icheri
Shekher หรื อ Inner Town of Baku ตั-งอยูใ่ จกลางกรุ ง เป็ นเมืองทีถูกสร้างขึ-นดยมีกาํ แพงป้ อม

ล้อมรอบและโดยรอบกําแพงนั-นจะมี การสร้ างป้ อมหอคอย มี ท- ังหมด 25 แห่ งด้วยกัน และมี ประตู
ทางเข้า ออกถึ ง 5 แห่ ง ด้ว ยกัน นํา ท่ า นชม พระราชวัง แห่ ง ราชวงศ์เ ชอร์ว าน Palace
Shirvansshakh

of

สถานที พํานักของกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์ชีวาน ผูซ้ ึ งครองราชย์มาอย่างยาวนาน

ในช่วงศตวรรษที 14-17 นําท่านแวะชม คาราวานซาราย Caravansaray หรื อทีพักแรมของกอง
คาราวานในยุคค้า ขายแห่ งเส้นทางสายไหม ให้ท่า นได้แวะถ่า ยรู ป กับ หอคอยไมเด้น Maiden
Tower

เที%ยง

หอคอยซึ งถือว่าเป็ นส่ วนทีเก่าแก่ของเมืองเก่า สร้างขึ-นตั-งแต่สมัยศตวรรษที 12 และถูกราย

ล้อมไปด้วยห้องอาบนํ-าแบบโบราณในยุคอดีต
รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื2นเมือง
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ยูน าร์แ ดก Yanar Dag หรื อ ที แปลได้ใ นภาษาท้อ งถิ นว่า Burning
Mountain

เป็ นแหล่งก๊าซธรรมชาติไฮโดรคาร์ บอน ทีพวยพุ่งออกมาจากพื-นภิภพผ่านชั-นหิ นทราย

ขึ- นมา เป็ นแหล่ งไฟธรรมชาติ ทีหาดู ได้ยาก ทํา ให้ป ระเทศอาเซอร์ ไ บจานถูก ขนานนามว่า เป็ น
ดิ นแดนแห่ งอั คคี Land

of Fire

จากนั-นนําท่านเดิ นทางสู่ เมื องโกบัสตาน Gobustan

(ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) ตั-งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของเมือง
บาคู ซึงเป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสี ยงมากทีสุ ด มีภาพแกะสลักภาพบนหิ นของมนุษย์ในอดีตทีงดงาม

นอกจากนั-นยังมีสถานทีทีสําคัญอีกแห่ งหนึ งคือภูเขาโคลนทีมีรูปร่ างเหมือน
ภูเขาไฟ โดยทีจะมีโคลนสี ดาํ พวยพลุ่งขึ-นมาอยูต่ ลอดเวลา นับเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ Mud
Rock Petroglyphs

Volcanoes/Mud Domes

ให้ท่านได้ชม ความสวยงามของหิ นภูเขาทีมีการแกะสลักภาพทีเป็ นรู ป

ต่าง ๆ เรี ยกว่าเป็ น พิ พิธภัณฑ์เปิ ด Rock

Painting Open Air Museum

ได้รับการขึ-น

ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2007 ซึงภาพส่วนใหญ่จะเป็ นภาพเกียวกับกําดํารงชีวติ เช่น ภาพการล่า
สัตว์ รู ปคนเต้นรํา เรื อ หมู่ดาวและภาพสัตว์นานาชนิ ด จากนั-นนําท่านเดิ นทางสู่ ภูเขาโคลน หรื อ
Mud Volcanoe

(ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็ นอีกหนึ งในสถานที

ท่องเที ยวที สําคัญของประเทศอาร์ เซอร์ ไบจาน โดยได้ ถูกบันทึ กลงในกินเนสเวิร์ล Guinness
World Record

เมือวันที 5 กันยายน ค.ศ. 2004 นําท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของภูเขา

โคลนทีมีชือเสี ยงทีสุ ด Mud

Domes

ซึ งเกิดขึ-นทีบริ เวณเดียวกันนี- มีอยูป่ ระมาณ 700 แห่ ง ภูเขาดิน

โคลนนี- แห่ งนี- เกิดจาก 3 สิ งที อยูใ่ ต้ดินรวมตัวผสานกัน คือ ดินเหลว ก๊าซ และ นํ-าร้อน ทีอยู่ภายใต้ดิน
รวมตัวผสมผสานกัน จนทําให้มีการพลุ่งขึ-นมาบนพื-นดินจะมีลกั ษณะคล้ายกับรู ปกรวย หรื อ โดม ตาม
จินตนาการทีสวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายเป็ นทีระลึกได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทาง
คํ%า

กลับสู่เมืองบาคู
รับประทานอาหารคํ%า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ลังจากรับประทานอาหารคําเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินเล่นย่ามคําคืนชมความสวยงามของตึกต่าง ๆ
ทีมีการใช้สีสนั ของแสงไฟเป็ นสี สนั ในย่ามคําคืนช่างเป็ นภาพทีสวยงามเป็ นอย่างมาก
พักค้างคืน ที% Shah Palace Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที%สามของการเดินทาง เมืองบาคู-เมืองเชมาค่า-เมืองเชคี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านออกเดิ น ทางสู่ เมื องเชมาค่ า Shemakha (ระยะทาง 110 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 1.30 ชัวโมง) ตั-งอยู่ทางทิศตะวันตก เป็ นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชมาค่า แวะชม
อนุสรณ์สถานของดีรีบาบา Diri

Baba Mausoleum

ตั-งอยู่ทีเมืองมาราซ่า จังหวัดโกบัสช่า

สร้างขึ-นในศตวรรษที 15 เป็ นผลงานชิ-นเอกของสถาปั ตยกรรมของเซอร์ วาน สถานทีแห่ งนี- ใช้สาํ หรับ
เป็ นทีฝังศพของชีคห์ดีรีบาบา เป็ นตัวอาคารสองชั-น มีโดมเหมือนสุ เหร่ า ภายในประกอบไปด้วยห้อง
ต่าง ๆ เช่น ห้องอ่านหนังสื อ พระมหาคัมภีร์อลั กุรอ่าน ห้องพักผ่อน เป็ นสถานทีทีผูแ้ สวงบุญเดินทางเข้า
มาเพือสักการะตั-งแต่สมัยศตวรรษที 10 ณ ปั จจุบนั ยังมีคมั ภีร์อลั กุรอ่านวางไว้ให้ผูท้ ีแวะมาเยียมเยียนได้
อ่าน ได้เวลาพอสมควรนําท่านออกเดิ นทางต่อสู่ เมืองเชคี ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมความสวยงาม
ของสุ เหร่ า Yeddi

Gumbaz Mosque

เป็ นสุ เหร่ าใหญ่ประจําเมือง สร้างขึ-นในราวศตวรรษที 10

ภายในมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ณ สุ เหร่ าแห่ งนี- จะมีชาวมุสลิมทีนับถือศาสนาอิสลาม 2 นิ กาย คือ
นิ กายชิ อะห์ และ นิ กายซุ นนี ทําการละหมาดร่ วมกันได้โดยปราศจากความขัดแย้งทางด้านนิ กายที มี
ความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของนิ กายนั-นไม่ได้เป็ นปั ญหาต่อการดํารงชีวิต ทุกคน
เที%ยง

สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสงบสุข
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื2นเมือง
นําท่านออกเดิ นทางต่อสู่ เมืองเชคี Sheki (ระยะทาง 176 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดิ นทางประมาณ
3 ชัวโมง) เป็ นเมื อ งศู น ย์ก ลางการปกครองของจัง หวัด เชคี ตั-ง อยู่ด้า นตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของ

อาเซอร์ไบจาน และอยูบ่ ริ เวณเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ซึงมีชายแดนติดกับประเทศจอร์ เจีย เมืองเชคีแห่ งนีเป็ นเมืองทีมีป่าไม้ทีอุดมสมบูรณ์เป็ นอย่างมาก จึงทําให้มีน- าํ ตกน้อยใหญ่อยูห่ ลายแห่ ง ในอดีตกาลนั-น
เคยเป็ นเมื อ งใหญ่ ที สํา คัญ ในยุค ของรั ฐ บาลอัล บาเนี ย นในช่ ว งศตวรรษที 1 ทํา ให้มี โ บราณสถาน
หลงเหลือให้เห็ นอยู่เป็ นจํานวนมาก นอกจากนั-นยังเป็ นเมืองทีมีชือเสี ยงทางด้านการแกะสลักไม้เป็ น
อย่างมาก มีการค้าขายกันอยูต่ ลอดและเป็ นหนึ งในเส้นทางสายไหมในอดีต จะมีทีพักแรมสําหรับกอง
คาราวานทีเดิ นทางมาทําการค้าและได้แวะพักทีเมืองเชคีแห่ งนี- มีโรงแรมบางโรงแรมทีนําสถานทีพัก
แรงของกองคาราวานมาทําเป็ นธุ รกิ จโรงแรม ให้ท่านได้แวะชมสถานที ท่องเที ยวภายในเมื อง แวะ
คํ%า

ถ่ายภาพเป็ นทีระลึก
รับประทานอาหารคํ%า ณ ภัตตาคารพื2นเมือง
พักค้างคืน ที% Sheki Palace Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที%สี%ของการเดินทาง
เช้า

เมืองเชคี-กรุงทบิลิซี (ประเทศจอร์เจี ย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พระราชวังฤดูรอ้ น เชคี ข่าน Palace of Sheki Khans อนุสรณ์สถานทีทรงคุณค่า
ของเชคี สร้างขึ-นในปี ค.ศ. 1761-1762 ใช้เป็ นทีประทับของมุชต๊าด เป็ นพระราชวังทีสร้างขึ-นโดยใช้ไม้
สร้างเป็ นส่ วนใหญ่ สร้างขึ-นเป็ นพระราชวัง 2 ชั-น ตกแต่งด้วยภาพสี เฟรสโก้ทียังคงความสวยงามอยู่
ตลอดกาล ภายในพระราชวังแห่งนี-จะตกแต่งไปด้วยกระจกสี อนั งดงาม มีชือเรี ยกว่า Shebeke บริ เวณ
รอบกระจกจะมี กรอบไม้ทีต้องนํา ไม้มาตัดวางเป็ นชิ- นเล็กชิ นน้อย ซึ งมี ความงดงามทั-ง ภายในและ
ภายนอก บางส่ วนของฝาผนังมีลายดอกไม้นานาพันธุ์ และภาพทีแสดงถึงการล่าสัตว์โบราณและการ
ต่อสู ้ การสร้ างต้นแบบของพระเจ้า โดยใช้อิฐ หิ น แม่น- ํา และ ต้นโอ๊ค บริ เวณหน้าต่างโดยรอบจะ
ประดับไปด้วยกระจกหลากสี สนั ทั-งหมด ตกแต่งเป็ นลวดลายเรขาคณิ ตและหิ นนํามาตกแต่งทีมีลวดลาย
แบบอิสลาม ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ส่วนภายนอกพระราชวังก็มีตน้ ไม้ใหญ่ทีมีอายุหลายร้อยปี จน
ทําให้พระราชวังแห่ งนี2ได้ถูกขึ2นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 ได้เวลาพอสมควร

เที%ยง

นําท่านอกเดินทางข้ามพรมแดนบริ เวณ Lagodekhi Border สู่ประเทศจอร์เจีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื2นเมือง
นําท่ านออกเดิ น ทางสู่ กรุง ทบิ ลิซ%ี Tbilisi (ระยะทาง 160 กิ โ ลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ

เย็น

3 ชัวโมง) ระหว่างทางจะได้สมั ผัสกับทิวทัศน์ทีของเทือกเขาไร่ น่า ได้เห็นวิถีการดํารงชีวติ ตามชนบท
รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารพื2นเมือง
พักค้างคืน ที% Holiday Inn Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที%หา้ ของการเดินทาง
เช้า

เมืองมิทสเคต้า-เมืองกอรี%-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองทบิลีซี%

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดิ นทางสู่ เมื องมิทสเคต้า Mitskheta ที ตั-งอยู่ทางตอนเหนื อ ห่ างจาก กรุ งทบิ ลีซี
ประมาณ 20 กิโลเมตร ตั-งอยูใ่ นจังหวัดคาร์ทลี ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี-นบั ว่าเป็ นเมืองทีมี
ความเก่าแก่แห่ งหนึ งของประเทศจอร์ เจีย โดยปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมิทสเคต้า
และเที ยนิ ต- ี มีประชากรอาศัยยู่ประมาณ 20,000 คน เนื องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์
มากมายแห่ งจึ ง ได้รับการขึ2นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 UNESCO
Heritage Site

World

นําท่านชม วิหารจวารี Jvari Church หรื ออารามแห่ งกางเขน ซึ งเป็ นวิหารใน

รู ปแบบของคริ สต์ศาสนา นิ กายออร์ โธดอกซ์ ที ถูกสร้างขึ-นในราวศตวรรษที 6 วิหารแห่ งนี- ต- งั อยู่บน
ภูเขาที แม่น- าํ สองสายไหลมาบรรจบกัน คื อ แม่น- ํามิ ควารี และ แม่น- ําอรั กวี ภายในโบสถ์แห่ งนี- มีไม้
กางเขนขนาดใหญ่ ซึงชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโนแห่งคัปปาโดเกีย (ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่องเทียว
ทีสําคัญของประเทศตุรกี) ได้นาํ ไม้กางเขนมาพร้อมกับการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์เป็ นครั-งแรกในช่วง
โบราณกาล อิสระให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเป็ นทีระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั-นนําท่านสู่ วิหารสเวติส
โคเวลี Svetitskhoveli

Cathedral

สัญลักษณ์ของการเปลียนแปลงความเชือมานับถือศาสนา

คริ สต์ ซึงกลายมาเป็ นศาสนาประจําชาติ เมือปี ค.ศ. 337 และเป็ นสิ งก่อสร้างในยุคโบราณทีมีขนาดใหญ่
ทีสุ ดของจอร์ เจี ย สร้างขึ-นในคริ สตวรรษ ที 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ ได้เวลาพอสมควรนําท่าน
ออกเดิ นทางสู่ เมืองกอรี% Gori เป็ นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดชีดา คาร์ ทลี
เที%ยง

เป็ นเมืองทีตั-งอยูบ่ นเนินเขา ในอดีต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื2นเมือง
นําท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์ของสตาลิน Museum of

Stalin

เป็ นสถานทีทีได้รวบรวมสิ งของ

เครื องใช้ต่ า ง ๆ พร้ อ มทั-ง เรื องราวต่ า ง ๆ ของสตาลิ น และยัง มี ก ารแสดงถึ ง ประวัติ ชี วิต ตั-ง แต่ เ กิ ด
จนกระทังเสี ยชีวิต ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ยงั มีขบวนรถไฟที ใช้เป็ นที บัญชาการในการรบ ภายในรถไฟมี
ห้อ งทํา งาน ห้อ งนอน ของสตาลิ น จัด แสดงไว้ จากนั-น นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งอั พ ลิ ส ต์ซิ เ คห์
Uplistsikhe (ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็ นบริ เวณถํ-าที ถูกทํา

ขึ-นเพือเป็ นที อยู่อาศัยของมนุ ษย์ในยุคการเริ มต้น ราวศตวรรษที 8-7 ก่อนคริ สตกาล ซึ งในอดี ตเป็ น
เส้นทางการค้าขายสิ นค้าจากอินเดียสู่ ทางด้านเหนื อแถบหมู่บา้ นทวารี และหุ บเขารี โอนี ไปสู่ ทะเลดํา
และต่อไปยังด้านตะวันตก ทําให้เกิดการพัฒนาการเป็ นเมืองต่าง ๆ หลายเมือง และอัพลิสต์ซิเคห์ ก็เป็ น
เมื องหนึ งที เป็ นศู นย์กลางทางการค้า ได้ถูกสร้ างขึ- นในราวพันปี ก่ อนคริ สตกาล ต่อมาก็ได้ถูกขยาย
ออกไปจนกว้างขวาง ชมหมู่บา้ นทีถูกสร้างจากถํ-า โดยมีเนื-อทีกว้างประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็ น 3
ส่ ว น คื อ ส่ ว นใต้ ส่ ว นกลาง และส่ ว นเหนื อ ซึ งส่ ว นกลางจะมี บ ริ เ วณใหญ่ ที สุ ด ประกอบไปด้ว ย
สถาปั ตยกรรมการสร้างโดยการตัดหิ นและเจาะลึกเข้าไปเป็ นทีอยูอ่ าศัย นอกจากนั-นยังถูกสร้างให้ต่อไป
ยังส่วนใต้โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบ ๆ และบางแห่งก็จะมีบนั ไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยังส่ วน
ต่าง ๆ ถํ-าส่ วนมากจะไม่มีการตกแต่งใด ๆ ภายในเลย ถึ งแม้ว่าบางแห่ งจะเจาะเป็ นถํ-าใหญ่โตก็จะมี
เพดานห้องทีทําเป็ นทีหลบซ่อนอีกทีหนึ ง และบางแห่ งถึงแม้วา่ จะใหญ่โตก็ได้เจาะเป็ นห้องเล็ก ๆ ทาง
ด้านหลังหรื อทางด้านข้างอี กด้วย ซึ งบางที อาจจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ด้วย ในราว
ศตวรรษที 9-10 ที ด้านบนของสถานที แห่ งนี- ได้ถูกสร้างเป็ นยอดโดมด้วยหิ นและก่ออิ ฐ ซึ งต่อมานัก
โบราณคดีได้คน้ พบสิ ง ต่าง ๆ มากมาย รวมทั-งเครื องทอง เครื องเงิน และอัญมณี ต่าง ๆ และยังมีเครื อง
เซรามิคส์ และการแกะสลักที สวยงาม ซึ งสิ งของต่าง ๆ เหล่านี- ได้ถูกนําไปไว้ทีใน พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่ งชาติทีกรุ งทบิ ลิซี ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี Tbilisi (ระยะทาง 100
เย็น

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารพื2นเมือง
พักค้างคืน ที% Holiday Inn Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที%หกของการเดินทาง
เช้า

กรุงทบิลิซี-กรุงอิ สตันบูล-กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านสู่ ถนนชาร์เดนี Shardeni

Street

ซึ งเป็ นถนนคนเดิน สองข้างทางไปด้วยร้านค้าทีเป็ น

ลักษณะห้องแถวยาว ๆ และมี ร้านขายกาแฟตกแต่ งสไตล์น่ารั ก ๆ ร้ านขายของที ระลึ ก รวมถึ งงาน
ศิลปกรรมที ผลิตด้วยมือ นอกจากนี- ยงั มีพวกเสื- อผ้าแฟชันที มีชือเสี ยงของจอร์ เจี ย ให้ท่านได้สัมผัสกับ
ผูค้ นทีเดินท้องถินและนักท่องเทียวทีเดิ นจับจ่ายซื- อสิ นค้าทีเนื องแน่นบนถนนแห่ งนี- จากนั-นนําท่านสู่
สะพานแห่ งอิ สรภาพ The Bridge of Peace สะพานคนเดินสไตล์โมเดิร์น สร้างขึ-นเมือปี ค.ศ.
2010 โดยใช้เหล็กและกระจกใส สร้างข้ามแม่น- าํ มตควารี เพือเชือมฝังเมืองเก่าและเมืองใหม่ของกรุ งท
บิ ลิซี มี ความยาวโดยประมาณ 150 เมตร ซึ งสะพานแห่ งนี- ถือเป็ นสัญลักษณ์ ของกรุ งทบิ ลิซียุคใหม่
อิ ส ระให้ ท่ า นได้ภ าพเป็ นที ระลึ ก ได้ต ามอัธ ยาศัย จากนั- นนํา ท่ า นสู่ โบสถ์ เ มเตห์ คี Metekhi
Church

เป็ นโบสถ์ทีมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานอยูค่ ู่บา้ นคู่เมืองของทบิลิซี ตั-งอยูบ่ ริ เวณริ มหน้าผา

ของแม่น- าํ ทวารี เป็ นโบสถ์หนึงทีสร้างอยูใ่ นบริ เวณทีมีประชากรอาศัยอยู่ ซึ งเป็ นประเพณี โบราณทีมีมา
แต่ก่อนกษัตริ ยว์ าคตัง ที 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้ อมและโบถส์ไว้ทีบริ เวณนี- ต่อมาในปี ค.ศ. 12781284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริ ย ์ เซนต์ เดมิท รี อสั ที 2 ให้มีโดมสู งเป็ นสัญลักษณ์ของโบสถ์ใน
นิกายออร์ โธดอกซ์ ต่อมาได้ถูกทําลาย และได้มีการก่อสร้างขึ-นอีกหลายครั-ง จนในปี ค.ศ. 1235 ได้ถูก
เที%ยง

พวกมองโกลบุกทําลายและก็ได้สร้างขึ-นใหม่อีกครั-ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื2นเมือง
นําท่าน ขึ2นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า Narikala

Fortress

ให้ท่านได้ชมป้ อมปราการ

ซึ งเป็ นป้ อมโบราณที ถูกสร้างในราวศตวรรษที 4 ในรู ปแบบของซู ริส ทซิ เค หมายถึงรู ปแบบที ไม่มี
ความสมําเสมอกันและต่อมาในราวศตวรรษที 7สมัยราชวงศ์ฮุมยั ยาด ได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไป
อีก และต่อมาในสมัยของกษัตริ ยเ์ ดวิด (ปี ค.ศ. 1089-1125) ได้มีการสร้างเพิมเติมขึ-นอีก ซึ งต่อมาเมือ
พวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรี ยกชือป้ อมแห่ งนี- วา่ นาริน กาลา Narin Qala ซึ งมีหมายถึง
ป้อมอันเล็ก Little Fortress และต่อมาบางส่ วนก็ได้พงั ทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหว และได้
ถูกรื- อทําลายลง ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพจากมุมสู งของป้ อม จะเป็ นบริ เวณตัวเมื องทบิ ลิซี ได้อย่าง
ชัดเจน ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่สนาบิน
17.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK 383
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.35 ชั%วโมง)

19.00 น.

เดินทางถึง กรุงอิ สตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลียนเทียวบิน)

20.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที TK 64
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชั%วโมง)

วันที%เจ็ดของการเดินทาง
09.05 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

กําหนดการเดินทาง
ราคา 59,900.- บาท 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
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ

เด็ก ตํากว่า 12 ปี

(เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

เด็ก อายุตากว่
ํ า 12 ปี

(ไม่เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

ในกรณี ตอ้ งการพักห้องเดียว

ราคาท่านละ

59,900.59,900.58,900.12,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

ชั-นธุรกิจเพิมเงินจากราคาทัวร์เริ มต้นทีท่านละ 95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมือทีนัง confirm เท่านั-น)

**ราคาอาจมีการปรับขึ.น – ลง ตามราคานํ.ามันที%ปรับขึ.นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที%
สายการบินประกาศปรับ และที%มีเอกสารยืนยันเท่านัน. (คิด ณ วันที% 28 ม.ค. 2562) **

ข้อแนะนําบางประการและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที%ยวทราบก่อนการเดินทาง
สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั-น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอแนะนําให้
นักท่องเทียวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเทียวมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัวN กรุ๊ ป หากออกตัวN แล้ว นักท่องเทียวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลียนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพือโหลด สําหรับชั-นท่องเทียว ท่านละ 1 ใบ (นําหนักไม่ เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋ าถือขึ-นเครื อง Hand Carry (นําหนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตราค่าบริการนี.รวมถึง
ตัวN เครื องบินไป-กลับ ชั-นนักท่องเทียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นําหนักกระเป๋ าเดินทาง ไม่ เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน- าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ ครอบคลุมผู้ทมี% อี ายุเกิน 85 ปี )
ค่าทีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื-อทีระบุในโปรแกรม, นํ-าดืมบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ง ระหว่างนําเทียว, ค่าเข้าชมสถานทีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าทีไกด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี.ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื องดืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ 21 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%

เงื%อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน
การชําระเงิน

งวดที%1: สํารองทีน% ั%งมัดจําท่ านละ 20,000.- บาท ภายใน 2 วันหลังจากทําการจอง
งวดที%2: ชําระส่ วนทีเ% หลือทังหมด

ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค้าใช้จ่าย หลังมีการมัดจําสายการบินและแลนด์แล้ว (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% (เมษายน-ธันวาคม 43 วัน)

หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิVในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท%ีมีผูเ้ ดินทางตํ%ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิV ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั-งนี- จะคํานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากทีสุด
เนืองจากการท่องเทียวนี-เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ทีท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิV ในการใช้บริ การทีทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ-น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งคอยดูแลเป็ นพิเศษทีต้องนังรถเข็น Whellchair, เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่าน
จะต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นที
จะต้องคอยดูแลคณะทัวร์ท- งั หมด

ตัวB เครื%องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิ น เป็ นผูก้ าํ หนดซึ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ทียกเลิกการเดิ นทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัวN เครื องบิ นไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั-น(ในกรณี ทีตัวN เครื องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั-น)
ท่านทีจะออกตัวN เครื องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น- นั ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัวN ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น- นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทีเกียวข้องกับตัวN เครื องบินภายในประเทศได้
ทีนัง Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ ริ เวณประตูทางออกฉุ กเฉิ น ซึ งคุณสมบัติของผูท้ ีจะนังทีทางสายการบินกําหนดไว้
เช่ น ต้อ งเป็ นผูท้ ี มี ร่า งกายแข็ง แรงและสามารถช่ ว ยเหลื อผูอ้ ื นได้อ ย่า งรวดเร็ ว ในกรณี ที เครื องบิ น มี เหตุ ขดั ข้อ ง
ตัวอย่างเช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (ประตูฉุกเฉิ นมีน- าํ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผทู ้ ีปั ญหาทางด้านสุขภาพ

ร่ างกาย และทีสําคัญอํานาจในการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิเรื องทีนัง Long Leg นั-น จะขึ-นอยูก่ บั เจ้าหน้าทีเช็คอินของ
ทางสายการบินเท่านั-น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถอนุญาตได้
เมือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ งมักมีความแตกต่างกัน
Triple Room ขึ-นอยูก
ซึงอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามทีต้องการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องทีพักแบบ 3 เตียงได้
โรงแรมหลายแห่ งในประเทศตุรกี ในช่วงทีเป็ นฤดูหนาว จะไม่เปิ ดเครื องปรับอากาศ จะเปิ ดให้บริ การในช่วงเฉพาะ
ช่วงฤดูร้อนเท่านั-น
โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจ้าหน้าทีคอยยกกระเป๋ า หรื อบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกค้าทีเข้าพัก ดังนั-น
เพือความสะดวกและรวดเร็ ว ท่านสามารถยกกระเป๋ าของท่ านเข้าห้องพักของท่ านเองจะเป็ นการดี ทีสุ ด แต่ถา้ ไม่
สะดวกเจ้าหน้าทีจะบริ การนํากระเป๋ าไปวางยังหน้าห้องพักของท่านแต่จะใช้เวลานานพอสมควร
โรงแรมระดับ 4 ดาว ทีระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง หรื อเทียบเท่า
ในกรณี ทีมีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ-น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิV ใน
การปรับเปลียนหรื อย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ2นเครื%องบิน
กรุ ณางดนําของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กทีจะถือขึ-นเครื องบิ นเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนําติดตัวขึ-นบนเครื องบินโดยเด็ดขาด
วัตถุทีเป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชันนํ-าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั-งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ-นเครื องได้ไม่เกิน 10 ชิ-นในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นทีเดียวกันในถุง
ใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
หากท่านซื- อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดิ นทางเทียวบิ นจึ งสามารถนําขึ-นเครื องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
สําหรับนํ-าหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื องบินคือ 20 กิโลกรัม
สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ-นเครื องได้ตอ้ งมีน- าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
พนักงานยกกระเป๋ าของโรงแรมในประเทศตุรกีน- ัน ส่ วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณี ทีท่านต้องการจะได้กระเป๋ าที
รวดเร็ ว ขอแนะนําว่าท่านสามารถนํากระเป๋ าขึ-นห้องด้วยตนเองจะเป็ นการดี ทีสุ ด แต่ถา้ ไม่รีบร้อนทางมัคคุเทศก์ชาว
ไทย และมัคคุเทศก์ทอ้ งถินจะบริ การยกกระเป๋ ามาวางไว้หน้าห้องพักของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซา่ ประเทศอาเซอร์ไบจาน
สแกนด์หน้าพาสปอร์ต ที%มีอาย ุการใช้งานไม่ตํ%ากว่า 6 เดือน
สแกนด์รปู ถ่าย ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ.ว x 2 นิ.ว พื.นหลังสีขาว

