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วนัแรก      กรงุเทพ-อสิตนับลู - บาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน 
19.00 น.คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคเุทศกไ์ดท้ีเ่คารเ์ตอรเ์ชคอนิ U  ประตทูางเขา้ที ่10 อาคารผูโ้ดยสารเคารเ์ตอรส์าย
การบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
22:50 น.ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65(ใชเ้วลาบนิประมาณ10 ช.ม) เพลดิเพลนิกบั
ภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง  
หมายเหต:ุ  กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งเมษายน-กนัยายน2563 เป็นตน้ไป 

18.00 น. พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์
 21.45 น. ออกออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 65 
 04.00 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ี
 
วนัทีส่อง          บาก ู- อะเทหก์าห ์-view point byFunicularTrain  

05:45น.เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่งเทีย่วบนิ TK332 
08:55น.ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST)สูส่นามบนิบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอร์
ไลน(์ใชเ้วลาบนิประมาณ 4ช.ม.) 
12.50น.เดนิทางถงึสนามบนิบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน เมอืงบากเูป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศ
อาเซอรไ์บจาน ตัง้อยูช่ายฝ่ังทางใตข้องคาบสมทุรเล็ก ๆ ทีย่ืน่ออกไปในทะเลแคสเปียนนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากรนําทา่นสูเ่มอืงบาก ู  
หมายเหต:ุ  กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งเมษายน-กนัยายน 2563 เป็นตน้ไป 
04.00 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่งเทีย่วบนิ TK332  
08.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบลู (IST)สูส่นามบนิบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอร์
ไลน ์(ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช.ม.) 
12.00 น.    เดนิทางถงึสนามบนิบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร จนี 
นําทา่นสู ่Ateshgah of Baku หรอื Fire Temple of Baku วัดศาสนาฮนิดทูีร่ปูทรงคลา้ยปราสาท ตามหลักฐานทาง
ประวัตศิาสตรข์องชาวเปอรเ์ซยีและชาวอนิเดยี มจีารกึบ่งชีว้่า สถานทีแ่ห่งนี้ถูกใชเ้ป็นสถานทีสํ่าหรับบูชาสักการะตาม
หลักความเชือ่ทางศาสนาของคนทอ้งถิน่ คอื ศาสนาฮนิด ูศาสนาซกิซ ์และศาสนาโซโรอัสเตอร ์(ศาสนาโบราณของชาว
อหิรา่น) สถานทีแ่หง่นี้ถกูสรา้งขึน้ชว่งศตวรรษที ่17 และ 18 ไวสํ้าหรับ
ประกอบพธิทีางศาสนา แต่ถูกทิง้ใหร้กรา้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 
เนื่องจากการลดลงของประชากรอนิเดยีในทอ้งทีน่ี้ และเปลวไฟนรัินดร ์
หรอื Eternal Flame ไดม้อดลงเมือ่ ค.ศ.1969 Fire Temple of 
Baku ถูกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกของประเทศต ัง้แตปี่ ค.ศ.
1998 จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นชมทัศนียภาพของเมอืงบากโูดย
รถไฟ Funicularชมววิชมทศันยีภาพของเมืองบากู ซึง่มีรูปร่าง
เหมือนอัฒจันทร์ที่ทอดลงสู่ทะเลแคสเปียน ท่านจะไดเ้ห็นFlame 
Towerที่สูงที่สุดในสามแห่งมีความสูงถงึ 182 เมตร (597 ฟุต) และ
ตัง้อยู่อย่างสง่างามเหนืออ่าวบากู จากระยะไกลทัง้สามคนมีลักษณะ
คลา้ยกับเปลวไฟ และในเวลากลางคนืแสงจากภายนอกก็เปลง่ประกาย
ออกมาตัง้อยู่กลางเมอืงอย่างโดดเด่น ตัง้แนวขนานกับทะเลแคสเปียน
เป็นรปูแนวโคง้คลา้ยเกอืกมา้ของบากรูวมถงึอาคารสมัยใหมท่ีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ   
คํา่                รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั HOLIDAY INN BAKU 4*HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ามบาก ู-Old City-Heydar Aliyev Centre-Baku Boulevard-Mini Venice  

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแ-รม 
นําทา่นชมอเิชรเีชเคอร ์(IcheriShekher) หรอืจะเรยีกวา่ เมอืง
เกา่ (Old City/Inner City)ซึง่เป็นโบราณสถานเกา่แกท่ีสํ่าคัญ และ
เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงบาคเูมอืงเกา่นี้ตัง้อยูใ่จกลางกรุงเป็นเมอืงทีถู่ก
สรา้งขึน้โดยมกีําแพงป้อมลอ้มรอบและรอบกําแพงจะมกีารสรา้งเป็นป้อม
หอคอยซึง่มทัีง้หมด 25 แหง่และมปีระตทูางเขา้ออกถงึ 5 แหง่สถานที่
แหง่นี้ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 โดยกษัตรยิแ์หง่ราชวงศช์วีาน และ
ภายในมสีถานทีสํ่าคัญหลายแหง่ เชน่ ปราสาทและสสุานของราชวงศช์ี
วาน(ShivanDynasty Palace and Tomb) สเุหร่าดวีานข่าน
(Divankhane Mosque) สเุหรา่และเสาหอคอยมนิาเรต ์(Mosque and 
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Minarets) หอ้งอาบน้ํา (Bath) ทีพั่กของกองคาราวาน ตลาด (Market)และMaiden Tower โครงสรา้งทรงกระบอก
ขนาดใหญอ่ยูฝ่ั่งตรงขา้มของเมอืงเกา่ 
เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

นําทา่นสูN่izamiGanjaviไดรั้บการตัง้ชือ่ตามอดตีกวอีาเซอรไ์บจัน เป็นยา่นช็อป
ป้ิงหลัก ทีม่กีารตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบบาโรกนีโอโกธคิและนีโอเรเนสซองส์
และสไตล์สตาลนิ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านสู่Heydar 
Aliyev Centreชิน้เอกสถาปัตยกรรมล้ําสมัย ชมอาคารมรีปูรา่งโคง้ไหลโดยไมม่ี
มมุ Heyday Aliyev ไดรั้บการตัง้ชือ่ตามอดตีประธานาธบิดเีป็นสัญลักษณ์ของ
ความทันสมัยและอนาคตทีรุ่่งเรอืงของบากนํูาทา่นถา่ยภาพกบัป้าย I love 
Baku ซึง่ถอืไดว้า่เป็นแลนดมารค์ของเมอืงยาก ูจากนัน้นําทา่นสูบ่าค ูบเูลอร ์

วารด์ Baku Boulevardเป็นถนนเลยีบทะเลแคสเป้ียนนําทา่นชมMini Venice เมอืงเล็ก ๆ ทีส่รา้งขึน้ในปีพ. ศ. 
ในปี 2012 เมอืงนี้มเีกาะใหญแ่ละเกาะเล็ก ๆ สองแห่งซึง่
เชือ่มต่อกันดว้ยสะพานหนิตกแต่งและสามารถมองเห็นเรือ
กอนโดลาในชอ่งทางทีเ่ต็มไปดว้ยน้ํานิง่และน้ําสะอาดตัง้อยู่
ใกลก้ับชายฝ่ังทะเลแคสเปียนคุณจะรูส้กึเหมอืนอยู่ในเวนิส 
อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ  
**หมายเหต ุไมร่วมคา่ลอ่งเรอืกอนดอนโดลา** 
คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจนี 
 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัHOLIDAY INN BAKU 
4*HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ีเ่ชมาคา่ -เชค-ีPALACE OF SHAKI KHANS 

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นสู ่เมอืงเชมาคา่ (SHEMAKHA )ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครอง เคยเป็นเมอืงหลวง
ของอาเซอรไ์บจานแวะชมอนุสรณ์สถานของครี ีบาบา (DIRI BABA MAUSOLEUM)ตัง้อยู่ทีเ่มอืงมาราซา่ของ
จังหวัดโกบัสซ่า ทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่15 ใหเ้ป็นงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมของเชอรว์าน สถานทีแ่ห่งนี้
สําหรับเป็นทีฝ่ั่งศพของชคีหด์รี ีบาบา ซึง่เป็นตกึสองชัน้ซึง่มดีา้นหลังอยูต่ดิกับภเูขา ภายในยังมกีารตกแตง่ดว้ยภาพโม
เสค และยังเป็นสถานที ่ทีผู่แ้สวงบุญเดนิทางเขา้มาเพื่อสักการะบูชาตัง้แต่ศตวรรษที1่0 และแวะชม สุเหรา่ (YEDDI 
GUMBAZ MOSQUE)สเุหรา่ใหญป่ระจําเมอืง สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่10 
เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเชค(ีSHEKI)ตัง้อยู่ในบรเิวณ
เทอืกเขาคอเคซัสใหญแ่ละอยูต่ดิกบัจอรเ์จยี เมอืงแหง่
นี้เป็นพืน้ทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยภเูขา ชอ่งเขาทีแ่คบพรอ้มทัง้มี
ลําธารน้ําไหลและป่าเขาทีเ่ขยีวชอุม่ทีชุ่ม่ชืน้ไปดว้ยน้ํา 
มีน้ําที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินมากมายจึงทําให เ้กิด
บรรยากาศและน้ําตกทีส่วยงาม และนอกจากนัน้ยังมบีอ่
น้ําแร่ที่ใสสะอาดชมความงามของเมืองเชคีที่มี
ธรรมชาตทิี่สวยงาม ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมอืงใหญ่
เมืองหนึ่งในยุคของรัฐอัลบาเนียนในราวศตวรรษที่ 1 
ทําใหม้ีโบราณสถานหลงเหลือใหเ้ห็นอยู่เป็นจํานวน
มากและเป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงในการแกะสลักไม ้ที่มี
การคา้ขายเกีย่วกับเสน้ทางสายไหมในอดตี ซึง่จะมทีี่
พักสําหรับกองคาราวานทีเ่ดนิทางมาแวะพักทีเ่มอืงนี้ ที่
ถูกสรา้งขึน้มาในศตวรรษที่ 18 และศตวรรษที่ 19นํา

ทา่นชมพระราชวัง ฤดรูอ้นPALACE OF SHAKI KHANSอนุสรณ์สถานทีท่รงคณุคา่ของเชก ิสรา้งขนึในปีค.ศ.1761-
1762 ใชเ้ป็น ทีป่ระทับของขา่นมชุตาด เป็นพระราชวังสองชัน้ตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกอ้ันงดงาม (ความยาวกวา่ 24 ม.) 
และงานกระจกสอีันงดงามทีเ่รยีกวา่ Shebekeงดงามทัง้ภายในและภายนอก บางสว่นของจติรกรรมฝาผนังมลีายดอกไม ้
นานาพันธุ ์และภาพทีแ่สดงถงึการลา่สตัวโ์บราณหรอื การตอ่สู ้การสรา้งตน้แบบของพระราชวังใชอ้ฐิหนิแมน้ํ่าและตน้โอก๊
หนา้ต่างประดับกระจกหลากส ีลวดลายเรขาคณติและหนิฉลุลวดลวดลายแบบอสิลามคิ มคีวามงดงามมาก พระราชวงั
แหง่นีถ้กูข ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ.1998 
คํา่                รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม (บฟุเฟ่ต)์ 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัMARXAL RESORT IN SHEKI 5*หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้เมอืงซกิเนก ิ-เมอืงทบลีซิี ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําท่านขา้มพรมแดนสูเ่มอืงซกิเนก ิ(Sighnagi)  ประเทศ
จอรเ์จยีความงดงามของ Sighnakiซกินาลเีป็นเมอืงเล็กๆ บนภเูขา
ที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาคอเคซัส ไดรั้บฉายาว่าเป็นทัสคันแห่ง
จอรเ์จยี อาคารบา้นเรอืนกอ่ดว้ยอฐิแดง หลังคาโทนสสีม้ สรา้งใน
สไตล์เดียวกันทัง้เมือง ตัดกับสีเขียวสดใสของตน้ไมท้ี่ข ึน้อย่าง
หนาแน่น ดูร่มรืน่สวยงาม มปีระชากรเพยีง 2,000 กว่าคนแห่งนี้
ไดรั้บการสนับสนุนจากรัฐบาลจอรเ์จยีใหเ้ป็นศนูยก์ารทอ่งเทีย่วของ
ประเทศเนื่องดว้ยทัศนียภาพทางธรรมชาตอิันงดงามและความรุ่ม
รวยของประวัตศิาสตร์บา้นเมือง โดยมีชือ่เสยีงจากการผลติไวน ์
การทอพรมทอ้งถิน่ และอาหารทอ้งถิน่รสชาตเิยีย่มตัวเมอืงซกินากิ
ลอ้มรอบดว้ยแพงเมอืงโบราณทีส่รา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่18 โดยพระบัญชาของกษัตรยิ ์Heraclius ที ่2 เพือ่ป้องกนัการ
โจมตรขีองชนเผา่จาก Dagestan กําแพงเกา่แกน่ี้กวา้ง 1.5 เมตร สงู 4.5 เมตร ยาวถงึ 4.5 กโิลเมตร และมป้ีอมปราการ
ทัง้หมด23 ป้อมมกีารปลกูพชืพันธุไ์มห้ลายอยา่งโดยเฉพาะตน้องุ่นพันธุต์า่ง ๆ จงึทําใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามสําคัญทีม่กีาร
ทําเหลา้ไวน ์ผลติพรม และผลติอาหารทีสํ่าคัญของจอรเ์จยี เมอืงซกินาก ิเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่ “เมอืงแหง่ความรัก”  
เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
นําทา่นชมอารามสงหแ์หง่บอดบ ีMonastery of St.Nino at Bodbeอารามสงฆใ์นนกิายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ ์สรา้ง
ขึน้ในศตวรรษที ่9 แต่ไดรั้บการบูรณะใหม่ทัง้หมดในศตวรรษที ่17 ปัจจุบันเป็นอารามนางช ีอุทศิใหนั้กบุญนีโน่ สตรผีู ้
ประกาศศาสนาครสิตใ์นศตวรรษที ่4 โดยหลมุศพของนักบญุนีโน่ก็ถกูบรรจไุวใ้นอารามแหง่นี้จากนัน้ไดเ้วลาอันสมควรนํา
ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทบลีซิี ่
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัHOLIDAY INN TBILISI 4*HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่ก     ทบลีซิี-่มทิสเคตา้-Old town of Tbilisi 

เชา้           เชา้               รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําท่านสู่ เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta)อดีตนครหลวงแห่งแรกของ
ประเทศจอรเ์จยี ปัจจุบันเป็นเมอืงสําคัญ ทางศาสนาครสิต ์นกิายจอรเ์จยี
ออรโ์ธด็อกซ ์โดยจอรเ์จียรับครสิตศ์าสนาเขา้มาในประเทศเป็นครัง้แรก
ชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่4 องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนโบราณสถาน
แหง่เมอืงมทิสเคตา้ใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) 
เมือ่ปี ค.ศ.1994 นําท่านชม อารามจวาร ี(Jvari monastery)หรอื
อารามแห่งกางเขนสถานทีศ่ักดิส์ทิธิย์ุคศตวรรษที่ 6 ซึง่ชาวจอรเ์จีย
สักการะนับถอืบชูาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ไีมก้างเขนขนาดยักษ์ซึง่
ชาวเมอืงกลา่วกันวา่ นักบญุนีโน่แหง่คัปปาโดเกยี (ซึง่ปัจจุบันเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วทีสํ่าคัญมากของประเทศตุรก)ี ไดนํ้าไมก้างเขนนี้เขา้มาพรอ้ม
กับการเผยแพร่ศาสนาครสิตเ์ป็นครัง้แรกในชว่งโบราณกาล อสิระใหท้่านเก็บภาพทวิทัศน์ของเมอืงมทิสเคตา้และจุด
บรรจบของแม่น้ําคูราและแม่น้ําอะรักวีซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนําท่านชม วหิารสเวตสิโคเวล ี
(Svetitskhoveli cathedral)สญัลักษณ์ของการเปลีย่นความเชือ่มานับถอืศาสนาครสิตซ์ ึง่กลายมาเป็นศาสนาประจํา
ชาตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ. 337 และเป็นสิง่กอ่สรา้งยคุโบราณทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ในครสิตวรรษที่
11 ภายในมภีาพเขยีนเฟรสโกทีง่ดงามไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นกลับสูเ่มอืงทบลีซิี ่

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
นําท่านชมย่านเมอืงเก่าแห่งนครหลวงทบลิซิี ่(Old town of 
Tbilisi)นําท่านขึน้กระเชา้ชมววิ 360 องศา ของเมอืงทบลิซิีช่ม
สสีนัอาคารบา้นเรอืนสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ผสมผสานศลิปะ
แบบเปอรเ์ซยีและยโุรป เป็นการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตก
ของประเทศทีต่ัง้อยรูะหวา่งสองทวปีอยา่งจอรเ์จยี เกดิเป็นศลิปะแบบ
จ อ ร์ เ จี ย ที่ มี เ อ ก ลั ก ษ ณ์  ช ม ป้ อ ม น า ริก า ล า ( NARIGALA 
FORTRESS)และอนุสาวรียม์ารดาแห่งจอรเ์จีย (KartlisDeda, 
Mother Georgia) ป้อมนารกิาลาเป็นปราการหนิขนาดใหญต่ัง้อยูบ่น
เนินเขาเหนือนครทบิลิซี สรา้งขึ้นตั ้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4นัก

ประวัตศิาสตรย์กยอ่งวา่ป้อมนารกิาลาเป็นป้อมแหง่หนึง่บนเสน้ทางสายไหมทีแ่ข็งแกรง่ทีส่ดุ 
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นําทา่นถา่ยรปูกบัป้อมปราสาทอนันานูร ี(Ananuri fortress)สรา้งขึน้สมัยศตวรรษที ่13 ถกูออกแบบใหม้หีอคอยสงู
และมคีวามแข็งแกร่งเพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยในยามศกึสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาวครสิตใ์นอตตีกาลทีอ่าศัยอยใูน
ภมูภิาคคอเคซสั และไมย่อมตกอยภูายใตอ้ทิธพิลของจักรวรรดอิอตโตมันและเปอรเ์ซยีซึง่เป็นชาวมสุลมิ 
คํา่รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัHOLIDAY INN TBILISI 4*HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปดเมอืงทบลีซิี-่CHRONICLE OF GEORGIA-TBILISI MALL 

เชา้รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นชมอนุสาวรยี ์CHRONICLE OF GEORGIA ที่
เสมอืน STONEHENGE แหง่ Tbilisiลักษณะเป็นแทง่หนิ
สดํีาแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ บนแท่นหนิสลักเป็นรูปต่างๆ 
และเรื่องราวของประเทศจอร์เจีย สรา้งขึ้นโดย ซุราป 
สถาปนกิชือ่ดัง เริม่สรา้งเมือ่ปี 1985 แตย่ังไมเ่สร็จ โดยไมม่ี
ใครรูว้่าจะเลกิสรา้งตอนไหน Chronicle of Georgia 
ประกอบดว้ยแทง่เสา 16 แทง่ แตล่ะแทง่สงู 35 เมตร แตล่ะ
เสาจะแบง่เรือ่งราวออกเป็น 3 สว่น คอื ลา่งสดุเกีย่วกับพระ
คัมภีร์ ส่วนกลาง คือ เรื่องของชนชัน้สูงในจอร์เจีย และ
สว่นบนเกีย่วกับเหตุการณ์สําคัญของประเทศ อสิระใหท้่าน
เก็บภาพตามอธัยาศัย 
เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
นําทา่นสูT่BILISI MALL ศนูยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิีท่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และสนิคา้แบรนดเ์นม
หลากหลํายแบรนด์การตกแต่งภายในที่สวย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยจากนั้นไดเ้วลาอันสมควรนําท่านสู่
สนามบนิทบลิซิ ี
18.05 น.ออกเดนิทางจากสนามบนิทบลิซิสีูส่นามบนิอสิตันบลู (IST)โดยเทีย่วบนิ TK383 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2ชม) 
19.45 น.เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
หมายเหต:ุ  กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งเมษายน-กนัยายน 2563 เป็นตน้ไป 
17.25 น.ออกเดนิทางจากสนามบนิทบลิซิสีูส่นามบนิอสิตันบลู (IST)โดยเทีย่วบนิ TK383 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2ชม)  
19.00 น.เดนิทางมาถงึสนามบนิอสิตันบลู เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีเ่กา้ทบลิซิ-ีอสิตนับลู -กรงุเทพฯ 

01.50น.ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.05น.เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
 
หมายเหต:ุ  กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งเมษายน-กนัยายน2563 เป็นตน้ไป 
  
01.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ   
 
****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั**** 
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กาํหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

กาํหนดการเดนิทาง2563                      ราคา/ บาท  

กมุภาพนัธ ์63 

7-15 //14-22 // 21-29 กมุภาพนัธ ์ 

 

55,950.- 

มนีาคม 63 

3-11 // 6-14 // 13-21 // 20-28 มนีาคม 

 

55,950.- 

เมษายน 63 

4-12 // 6-14 // 14-22 // 15-23 //16-24 เมษายน//   

18-26 เมษายน // 27 เมษายน -5 พฤษภาคม 

 

59,550.- 

พฤษภาคม 63 

8-16 //15-23 // 22-30 พฤษภาคม //29 พฤษภาคม -6 มถินุายน 

มถินุายน 63 

12-20 // 19-27   มถินุายน 

กรกฎาคม 63 

3-11 // 10-18 กรกฎาคม  // 31 กรกฎาคม– 8 สงิหาคม 

สงิหาคม 63 

11-19 // 21-29 สงิหาคม 

กนัยายน 63 

4-12 // 18- 26 กนัยายน 

 

 

 

 

 

56,960.- 

ตลุาคม 63 

2-10 // 16-24 // 22-30 ตลุาคม // 30 ตลุาคม -7 พฤศจกิายน 

พฤศจกิายน 63 

6-14 // 13-21 // 20-28   พฤศจกิายน // 27พฤศจกิายน-5ธนัวาคม 

ธนัวาคม 63 

4-12 // 9-17 // 11-19 // 18-26 ธนัวาคม 

 

 

 

55,950.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 9500.- 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ดห้มายเหต ุ

1.  ราคานีส้ําหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่
ทา่นละ 5,900 บาท  
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.   คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยัด(กรงุเทพ-อสิตนับลู-บาก-ูทบลีซิี-่อสิตนับลู-กรงุเทพ) 
2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน้ํามัน, คา่ประกนัภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศจอรเ์จยี,อาเซอรไ์บจาน,อารเ์มเนยี 
3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง  
4.    คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น้ําดืม่วันละ 1 ขวด  
6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 
7.    คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 
8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท 
9.    คา่ธรรมเนยีมวซีา่อาเซอรไ์บจาน 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่  2,200 บาท/คน/ทรปิ)ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
2.ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ 
3.คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง 
4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ 
5.คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น 
6.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
7.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมัดจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  
2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ 
และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่
คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45วันทําการ มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ทัง้หมด 
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย  
15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี  
5. ในกรณีทีท่่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสน้ํีาเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่
รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 
7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา คา่น้ํามัน หรอื 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
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9. สําหรับทีน่ั่ง Long Legโดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ
กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่
เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
ขอ้แนะนําและแจง้เพือ่ทราบ  

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน 
เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาชาํระคา่พักเดีย่วเพิม่)  

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 

นํา้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. 

โรงแรมและหอ้ง  
หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE 
ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนัซึง่อาจจะทํา
ใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะ
ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ในกรณีที่
มกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการ
ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
กรณุางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้
กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่
น้ําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 
10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถงุใสพรอ้มทีจ่ะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความ
ปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถนําขึน้เครือ่งไดแ้ละ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย
การบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่าง
สายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + 
สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้่ากวา่
มาตราฐานไดทั้ง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน
น้ําหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิ 
(Hand carry)  
 

เอกสารการยืน่วซีา่อาเซอรไ์บจาน 
ใชเ้อกสารอยา่งเดยีว คอืไฟลร์ปูหนา้พาสปอรต์ทีเ่ห็นหนา้และขอ้มลูชดัเจน ตามตวัอยา่งนี ้ 

 
กรณุากรอกขอ้มลูสว่นตวัดา้นลา่งนี ้
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ใบกรอกข้อมูลวีซ่าอาเซอร์ไบจาน 

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)                   .  

นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)                   .  

วนั/เดือน/ปีเกิด (ภาษาองักฤษ). 

ประเทศท่ีเกิด (ภาษาองักฤษ). 

จงัหวดัท่ีเกิด (ภาษาองักฤษ). 

หมายเลขพาสปอร์ต . 

วนัออกพาสปอร์ต . 

วนัหมดอาย ุ...................................................................................................................................... 

อาชีพ (ภาษาองักฤษ). 

เบอร์โทรศพัท์ . 

เบอร์มือถือ . 

ท่ีอยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ). 

. 


