
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กาํหนดการเดินทาง      

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

วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุอิสตนับลู 

18.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สายการบิน  เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

22.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 65   

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.25 ชัว่โมง)  

วนัท่ีสองของการเดินทาง   กรงุอิสตนับลู- เมืองบาค ู

05.45 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับลู ประเทศตุรกี (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

08.10 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองบาค ูโดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 332 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 2.50 ชัว่โมง)  

12.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน เมืองบาค ูประเทศอาเซอรไ์บจาน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ 

เจา้หนา้ท่ีศุลกากรแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองบาค ูBaku เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและปัจจุบนัเป็นเมืองหลวง

ของประเทศอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยูช่ายฝ่ังทางตอนใตข้องคาบสมุทรเลก็ๆ ท่ียืน่ออกไปในทะเลแคสเป้ียน

ท่ีมีช่ือวา่ อบัชิรอน Abseron จะประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ยา่นเมืองเก่า อิตแชรี

แชแฮร์ ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองท่ีสร้างข้ึนในสมัยสหภาพโซเวียต จากนั้ นนําท่านเดินทางสู่ 

Icheri Shekher หรือ Inner Town of Baku ตั้งอยูใ่จกลางกรุง เป็นเมืองท่ีถูกสร้างข้ึนโดยมี

กาํแพงป้อมลอ้มรอบและโดยรอบกาํแพงนั้นจะมีการสร้างป้อมหอคอย มีทั้งหมด 25 แห่งดว้ยกนั และมี

ประตูทางเขา้ออกถึง 5 แห่งดว้ยกนั นาํท่านชม พระราชวงัแห่งราชวงศเ์ชอรว์าน Palace of 

Shirvansshakh สถานท่ีพาํนักของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์ชีวาน ผูซ่ึ้งครองราชยม์าอย่างยาวนาน 

ในช่วงศตวรรษท่ี 14-17  

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านแวะชม คาราวานซาราย Caravansaray หรือท่ีพกัแรมของกองคาราวานในยคุคา้ขาย

แห่งเส้นทางสายไหม ใหท่้านไดแ้วะถ่ายรูปกบั หอคอยไมเดน้ Maiden Tower หอคอยซ่ึงถือวา่

เป็นส่วนท่ีเก่าแก่ของเมืองเก่า สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 12 และถูกรายลอ้มไปดว้ยหอ้งอาบนํ้าแบบ

โบราณในยคุอดีต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

พกัคา้งคืน ท่ี     Shah Palace Hotel  4*    หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   เมืองบาค-ูเมืองโกบสัตาน-เมืองบาค ู

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโกบสัตาน Gobustan  (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชัว่โมง) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองบาคู ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มีภาพแกะสลกัภาพบนหินของมนุษยใ์นอดีตท่ีงดงาม Rock Petroglyphs นอกจากนั้นยงัมีสถานท่ี

ท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึงคือภเูขาโคลนท่ีมีรูปร่างเหมือนภเูขาไฟ โดยท่ีจะมีโคลนสีดาํพวยพลุ่งข้ึนมาอยู ่

ตลอดเวลา นบัเป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ Mud Volcanoes/Mud Domes  ใหท่้านไดช้ม 

ความสวยงามของหินภูเขาท่ีมีการแกะสลกัภาพท่ีเป็นรูปต่าง ๆ เรียกว่าเป็น พิพิธภณัฑเ์ปิด Rock 

Painting Open Air Museum ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2007 ซ่ึง

ภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพเก่ียวกบักาํดาํรงชีวิต เช่น ภาพการล่าสัตว ์รูปคนเตน้รํา เรือ หมู่ดาวและภาพ

สัตวน์านาชนิด จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ภเูขาโคลน หรือ Mud Volcanoe (ระยะทาง 20 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน 

โดยได ้ถกูบนัทึกลงในกินเนสเวิรล์ Guinness World Record  เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน ค.ศ. 

2004 นาํท่านชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติของภูเขาโคลนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด Mud Domes  ซ่ึง

เกิดข้ึนท่ีบริเวณเดียวกนัน้ีมีอยูป่ระมาณ 700 แห่ง ภูเขาดินโคลนน้ีแห่งน้ีเกิดจาก 3 ส่ิงท่ีอยูใ่ตดิ้นรวมตวั

ผสานกนั คือ ดินเหลว ก๊าซ และ นํ้ าร้อน ท่ีอยูภ่ายใตดิ้นรวมตวัผสมผสานกนั จนทาํใหมี้การพลุ่งข้ึนมา

บนพ้ืนดินจะมีลกัษณะคลา้ยกบัรูปกรวย หรือ โดม ตามจินตนาการท่ีสวยงาม ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายเป็นท่ี

ระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบาคู 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านสู่ บาค ูบเูลอร ์วารด์ Baku Boulevard เป็นทางเดินริมทะเลแคสเป้ียนท่ีประวติัยาวนาน

นบัรับร้อยปี และไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในทางเดินเลียบทะเลท่ียาวท่ีสุด ทะเลแคสเป้ียนเป็นทะเลปิดขนาด

ใหญ่ ซ่ึงว่ากนัตามตรงแลว้ก็ไม่ใช่ทะเลสักทีเดียวเพราะมีลกัษณะคลา้ยทะเลสาบ ทาํให้นอกจากจะได้

ช่ือว่าเป็นทะเลปิดแลว้ ยงัไดช่ื้อวา่เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย อิสระให้ท่านไดภ้าพเป็นท่ี

ระลึกไดต้ามอธัยาศยั ให้ท่านไดแ้วะถ่ายภาพ จตัรุสัธงประจําชาติ National Flag  Square 

ออกแบบโดยเดวิด แชมเบอร์ David Chambers  สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 2010 มีความสูงประมาณ 

162 เมตร และวา่กนัวา่เป็นเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายภาพกบั คริสตลัฮอลล ์Crystal Hall  เป็นอาคารรูปร่างโดดเด่นและสวยงามอีกหลงั สร้างข้ึน

ในปี ค.ศ. 2011 นบัวา่เป็นอาคารท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความทนัสมยัของอาเซอร์ไบจาน ใหท่้านไดถ่้ายภาพ

กบั อาคาร เฮยด์าร ์อาลิ เยฟ เซ็นเตอร ์ Heydar Aliyev Center  หน่ึงในแลนดม์าร์คท่ี

สําคญัของเมืองบาคู สถานท่ีแห่งน้ีเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์แห่งความทนัสมยัของเมืองบาคู ออกแบบ

โดยสถาปนิกช่ือดงั ซาฮา ฮาดิด Zaha Hadid  รูปทรงภายนอกของอาคารคลา้ยกบัคล่ืนสีขาว ภายใน

จะได้พบการจัดแสดงวฒันธรรมความเป็นมารวมไปถึงประวติัของผูน้ําอาเซอร์ไบจานตั้ งแต่อดีต 

บางส่วนเป็นงานจดัแสดงหมุนเวยีนเปล่ียนไปเม่ือมีงานจดัแสดงสินคา้  

และพลาดไม่ไดก้บักบัจุดเช็คอิน เม่ือมาถึงเมืองบาคู ใหท่้านไดถ่้ายภาพกบัป้ายอกัษร  I Love Baku 

นบัวา่เป็นอีกจุดถ่ายภาพท่ีไม่ควรพลาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่าน ลอ่งเรือทะเล  แคสเป้ียน ให้ท่านไดไ้ดส้ัมผสับรรยากาศของการล่องเรือ

ชมความงามของตึกรามบ้านช่องท่ีอยู่ริมทะเลสาบ สลบักบัแสงสีไฟท่ีสวยงามตลอดเวลาของการ



ล่องเรือ เป็นบรรยากาศท่ีเราและท่านไม่เคยคิดมาก่อนวา่จะมีบรรยากาศอนัสวยงามเช่นน้ีอยูท่ี่เมืองบาคู 

ประเทศอาเซอร์ไบจาน 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

หลงัจากรับประทานอาหารคํ่าเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินเล่นย่ามคํ่าคืนชมความสวยงามของตึก

รูปทรงต่าง ๆ ท่ีมีการใชสี้สันของแสงไฟเป็นสีสันในยา่มคํ่าคืนช่างเป็นภาพท่ีสวยงามเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พกัคา้งคืน ท่ี     Shah Palace Hotel  4*    หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    เมืองบาค-ูเมืองเชคี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชคี Sheki  ระหว่างทางให้ท่านไดแ้วะชมความสวยงามของสุเหร่า 

Yeddi Gumbaz Mosque (ระยะทาง 121 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นสุเหร่า

ใหญ่ประจาํเมือง สร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 10 ภายในมีการตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ณ สุเหร่าแห่งน้ีจะมี 

ชาวมุสลิมท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม 2 นิกาย คือ นิกายชิอะห์ และ นิกายซุนนี ทาํการละหมาดร่วมกนัได้

โดยปราศจากความขดัแยง้ทางดา้นนิกายท่ีมีความแตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของนิกาย

นั้นไม่ไดเ้ป็นปัญหาต่อการดาํรงชีวติ ทุกคนสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสงบสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเชคี Sheki (ระยะทาง 176 กิโลเมตร ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ      

3 ชั่วโมง) เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชคี ตั้ งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของ

อาเซอร์ไบจาน และอยูบ่ริเวณเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ซ่ึงมีชายแดนติดกบัประเทศจอร์เจีย เมืองเชคีแห่งน้ี

เป็นเมืองท่ีมีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์เป็นอยา่งมาก จึงทาํให้มีนํ้ าตกนอ้ยใหญ่อยูห่ลายแห่ง ในอดีตกาลนั้น

เคยเป็นเมืองใหญ่ท่ีสําคัญในยุคของรัฐบาลอัลบาเนียนในช่วงศตวรรษท่ี 1 ทาํให้มีโบราณสถาน

หลงเหลือให้เห็นอยู่เป็นจาํนวนมาก นอกจากนั้นยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการแกะสลกัไมเ้ป็น

อยา่งมาก มีการคา้ขายกนัอยูต่ลอดและเป็น หน่ึงในเสน้ทางสายไหม ในอดีต จะมีท่ีพกัแรมสาํหรับ

กองคาราวานท่ีเดินทางมาทาํการคา้และไดแ้วะพกัท่ีเมืองเชคีแห่งน้ี มีโรงแรมบางโรงแรมท่ีนาํสถานท่ี

พกัแรมของกองคาราวานมาทาํเป็นธุรกิจโรงแรม ให้ท่านไดแ้วะชมสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเมือง แวะ

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

พกัคา้งคืน ท่ี     Sheki Palace Hotel  4*    หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง     เมืองเชคี-กรงุทบิลิซี (ประเทศจอรเ์จีย) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม พระราชวงัฤดรูอ้น เชคี ข่าน Palace of Sheki Khans อนุสรณ์สถานท่ีทรงคุณค่า

ของเชคี สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1761-1762 ใชเ้ป็นท่ีประทบัของมุชต๊าด เป็นพระราชวงัท่ีสร้างข้ึนโดยใชไ้ม้

สร้างเป็นส่วนใหญ่ สร้างข้ึนเป็นพระราชวงั 2 ชั้น ตกแต่งดว้ยภาพสีเฟรสโกท่ี้ยงัคงความสวยงามอยู ่

ตลอดกาล ภายในพระราชวงัแห่งน้ีจะตกแต่งไปดว้ยกระจกสีอนังดงาม มีช่ือเรียกวา่ Shebeke บริเวณ

รอบกระจกจะมีกรอบไมท่ี้ตอ้งนําไม้มาตดัวางเป็นช้ินเล็กชินน้อย ซ่ึงมีความงดงามทั้ งภายในและ

ภายนอก บางส่วนของฝาผนังมีลายดอกไมน้านาพนัธ์ุ และภาพท่ีแสดงถึงการล่าสัตวโ์บราณและการ

ต่อสู้ การสร้างตน้แบบของพระเจ้า โดยใช้อิฐ หิน แม่นํ้ า และ ตน้โอ๊ค บริเวณหน้าต่างโดยรอบจะ

ประดบัไปดว้ยกระจกหลากสีสันทั้งหมด ตกแต่งเป็นลวดลายเรขาคณิตและหินนาํมาตกแต่งท่ีมีลวดลาย

แบบอิสลาม ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั ส่วนภายนอกพระราชวงักมี็ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีอายหุลายร้อยปี จน

ทาํให ้พระราชวงัแห่งน้ีไดถ้กูข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านอกเดินทางขา้มพรมแดนบริเวณ Lagodekhi Border สู่ประเทศจอร์เจีย 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านออกเดินทางสู่ กรงุทบิลิซ่ี Tbilisi (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ             

3 ชัว่โมง) ระหวา่งทางจะไดส้ัมผสักบัทิวทศัน์ท่ีของเทือกเขาไร่น่า ไดเ้ห็นวถีิการดาํรงชีวติตามชนบท  
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

พกัคา้งคืน ท่ี     Holiday Inn Hotel  4*    หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีหกของการเดินทาง     เมืองทบิลิซ่ี-เมืองอัพลิสตซิ์เคห-์เมืองกอร่ี-เมืองคาซเบกี้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอพัลิสตซิ์เคห ์Uplistsikhe  (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) นาํท่านชม Uplistsikhe Cave  หน่ึงในเมืองถํ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ท่ีตาม

ประวติัศาสตร์ของชาวจอร์เจียไดมี้การจดบนัทึกเร่ืองราวไวว้่า ณ เมืองถํ้าแห่งน้ีไดมี้การตั้งฐ่ินฐานใน

ดินแดนแถบน้ีกวา่ 3,000 ปี โดยช่วงท่ีเมืองน้ีมีความเจริญถึงขีดสุดคือ ในช่วง คริสตวรรษท่ี 9-11 ก่อนท่ี

จะถูกรุกรานและทาํลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษท่ี 11 หินผาขนาดใหญ่ท่ีถูกสกดัและสลกั

เสลาเป็นช่องห้องโถงมากมาย คือท่ีตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาลนครถํ้าแห่งน้ียงั

เป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหมท่ีเช่ือมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์กบัประเทศอินเดียและประเทศจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี่ Gori  (ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ในอดีตมีความสาํคญัทางดา้นทหารในยคุกลาง เป็นท่ีตั้งของกองกาํลงัท่ีอยู่

บนถนนสายสาํคญั Georgian Military Highway  นอกจากน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ 

สตาลิน อดีตผูน้าํท่ีมีช่ือเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผูเ้ป็นนัก

ออกแบบช่ือดงัในดา้นจรวดขีปนาวธุขา้มทวปีของโซเวยีต 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑข์องสตาลิน Museum of Stalin เป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของ

เคร่ืองใช้ต่าง ๆ พร้อมทั้ งเร่ืองราวต่าง ๆ ของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้ งแต่เกิด

จนกระทัง่เสียชีวิต ดา้นขา้งพิพิธภณัฑ์ยงัมีขบวนรถไฟท่ีใชเ้ป็นท่ีบญัชาการในการรบ ภายในรถไฟมี



หอ้งทาํงาน หอ้งนอน ของสตาลิน จดัแสดงไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์  ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านออกเดินทาง

ต่อไปยงั อนสุาวรียมิ์ตรภาพจอรเ์จีย Russia Georgia Friendship Monument  หรือ

สนธิสัญญา Georgievsk Monument  (ระยะทาง 154 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 

นาที) เป็นอนุสาวรียท่ี์สร้างข้ึนในปี 1983 เพ่ือเฉลิมฉลองร้อยปีของสนธิสัญญา Georgievsk และ

มิตรภาพท่ีต่อเน่ืองระหว่างโซเวียต จอร์เจีย กบั โซเวียต รัสเซีย ให้ท่านไดภ้าพเป็นท่ีระลึกได้ตาม

อธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาซเบก้ี Kazbeki  (ระยะทาง 29 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ   45 นาที) หรือปัจจุบนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา Steansminda  ช่ือน้ีเปล่ียนเม่ือปี 

2006 หลงัจากนกับุญนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟาน ไดม้าพาํนกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีสาํหรับจาํศีล

ภาวนาข้ึน เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าเทอร์ก้ี ถือ เป็นศนูยก์ลางทางการท่องเท่ียวบน

เทือกเขาคอเคซสั Caucasus ท่ีสาํคญัของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบ รวมทั้ง

เป็นจุดชมววิของยอดเขาคาซเบก้ีอีกดว้ย 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  

พกัคา้งคืน ท่ี     The Room Hotel  4*    หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง    เมืองคาซเบก้ี-เมืองกดูาอร่ีู-กรงุทบิลิซ่ี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่าน ข้ึนรถ  4WD (รถขบัเคลื่อน 4 ลอ้) เพ่ือเขา้สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซสั Caucasus  นาํท่าน

ชมความสวยงามของ โบสถเ์กอรเ์กต้ี Gergeti Trinity Church  หรือเรียกวา่ โบสถส์มินดา 

ซาเมบา Tsminda Sameba สร้างดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถ์

ช่ือดงักลางหุบเขาคอเคซสั และเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยูบ่นเทือกเขาคาซเบก้ี ท่ี

ระดบัความสูงจากนํ้ าทะเล 2,170 เมตร (*** ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนกั จนไม่สามารถเดินทางได ้

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***)  ใหท่้านไดอิ้สระ

ถ่ายภาพกบัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม เชค็อิน ด่ืมดํ่ากบัอากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิ พอสมควร 

 

 

 

 

 

 



จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองกดูาอรูี่ Gudauri  (ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ ป้อมอนานรูี่ Ananuri Fortress  (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ป้อมปราสาทท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังซ้ายของแม่นํ้ าอรักวี เป็นท่ีประทบัของ เอริสตาวิส 

หรือ ดยคุแห่งอรักวี ราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดนแห่งลุ่มแม่นํ้ าอารักวี และเป็นสมรภูมิรบแยง่ชิง

อาํนาจกบัเจา้ปกครองแควน้อ่ืน ๆ หลายต่อหลายคร้ัง ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ยประสาท 2 

หลงั โบสถ ์2 แห่ง คือ โบสถแ์ม่พระผูพ้รหมจรรย ์และ โบสถแ์ม่พระเสดจ็ข้ึนสวรรค ์(อสัสัมชญั) และท่ี

ฝังศพของดยคุแห่งอรักว ีซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ อนสุาวรีย ์The Chronicle of Georgia  (ระยะทาง 62 กิโลเมตร 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หรือแท่งหินสีดาํแกะสลักขนาดใหญ่ยกัษ์ บนแท่นหินจะ

แกะสลกัออกมาเป็นรูปต่าง ๆ และบอกเล่าเร่ืองราวของประเทศจอร์เจียในอดีต สร้างข้ึนโดย ซุราป 

สถาปนิกช่ือดงั เร่ิมสร้างข้ึนเม่ือปี 1985 ประกอบไปดว้ยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร โดยท่ี

แต่ละเสาจะแบ่งยอกเล่าเร่ืองราวออกเป็น 3 ส่วน คือ ล่างสุดเก่ียวกบัพระคมัภีร์ ส่วนกลาง คือ เร่ืองของ

ชนชั้นสูงในจอร์เจีย และส่วนบนจะเล่าเก่ียวกบัเหตุการณ์สาํคญัของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ภตัตาคาร อาหารจีน  

พกัคา้งคืน ท่ี     Holiday In Hotel  4*    หรอืเทียบเท่า 
วนัท่ีแปดของการเดินทาง     กรงุทบิลิซ่ี-เมืองมิทสเคตา้-กรงุทบิลิซ่ี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิทสเคตา้ Mitskheta  (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาที) ท่ีตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงทบิลีซี ในจังหวดัคาร์ทล่ี ทางดา้นตะวนัออกของ

จอร์เจีย เมืองน้ีนบัวา่เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่แห่งหน่ึงของประเทศจอร์เจีย โดยปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลาง

การปกครองของแควน้มิทสเคต้าและเทียนิต้ี มีประชากรอาศัยยู่ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมี

โบราณสถานทางดา้นประวติัศาสตร์มากมายแห่งจึง ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ. 1994 UNESCO World Heritage Site  นาํท่านชม วิหารจวารี Jvari Church 

หรืออารามแห่งกางเขน ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนา นิกายออร์โธดอกซ์ ท่ีถูกสร้างข้ึนใน

ราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีแม่นํ้ าสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่นํ้ ามิควารี และ 

แม่นํ้ าอรักวี ภายในโบสถแ์ห่งน้ีมีไมก้างเขนขนาดใหญ่ ซ่ึงชาวเมืองกล่าวกนัวา่ นกับุญนีโนแห่งคปัปา

โดเกีย (ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศตุรกี) ได้นําไม้กางเขนมาพร้อมกับการ

เผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นคร้ังแรกในช่วงโบราณกาล  อิสระใหท่้านไดมี้เวลาถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกไดต้าม

อธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านสู่ วิหารสเวติสโคเวลี Svetitskhoveli Cathedral สัญลกัษณ์ของการ

เปล่ียนแปลงความเช่ือมานบัถือศาสนาคริสต ์ซ่ึงกลายมาเป็นศาสนาประจาํชาติ เม่ือปี ค.ศ. 337 และเป็น

ส่ิงก่อสร้างในยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนในคริสตวรรษ ท่ี 11 ภายในมี

ภาพเขียนเฟรสโก ้ท่ีสวยมีความสวยงามเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ กรงุทบิลิซี Tbilisi (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 



จากนั้นนาํท่านไปยงัเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน้ําแรก่ํามะถนั Sulphur Baths หรือภาษา

จอร์เจียน เรียกวา่ Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานท่ีสาํหรับแช่นํ้ าพุร้อนท่ีมีแร่กาํมะถนั 

ตามตาํนานเล่าขานวา่ในสมยักษตัริยว์าคตงั ท่ี 1 กอร์กชัลี นกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบริเวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดงักล่าว จึงทาํให้คน้พบบ่อนํ้ าพุร้อนแห่งน้ีข้ึน ลกัษณะของโรงอาบนํ้ าคลา้ย ๆ กบัออนเซนของชาว

ญ่ีปุ่นผสมผสานกบัการอาบนํ้ าแบบตุรกี นาํท่านชมหมู่โรงอาบนํ้ าท่ีมีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุค

กลางจนถึงปัจจุบนัท่ีมีรูปแบบตวัอาคารท่ีหลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลงัคาโดม บางแห่งมีหอมินา

เร่ตข์นาบขา้ง ประดบัดว้ยโมเสคช้ินเลก็สวยงามยิ่ง ระหว่างทางท่านสามารถท่ีจะมองเห็นโบสถนิ์กาย

ออร์โธดอกซ์ท่ีเก่าแก่มากมาย นาํท่านสู่ ถนนชารเ์ดนี Shardeni Street ซ่ึงเป็นถนนคนเดิน สอง

ขา้งทางไปดว้ยร้านคา้ท่ีเป็นลกัษณะห้องแถวยาว ๆ และมีร้านขายกาแฟตกแต่งสไตลน่์ารัก ๆ ร้านขาย

ของท่ีระลึก รวมถึงงานศิลปกรรมท่ีผลิตดว้ยมือ นอกจากน้ียงัมีพวกเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียงของจอร์เจีย 

ใหท่้านไดส้ัมผสักบัผูค้นท่ีเดินทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวท่ีเดินจบัจ่ายซ้ือสินคา้ท่ีเนืองแน่นบนถนนแห่งน้ี 

จากนั้นนาํท่านสู่ สะพานแห่งอิสรภาพ สะพานคนเดินสไตลโ์มเดิร์น สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 2010 โดย

ใชเ้หล็กและกระจกใส สร้างขา้มแม่นํ้ ามตควารี เพ่ือเช่ือมฝ่ังเมืองเก่าและเมืองใหม่ของกรุง ทบิลิซี มี

ความยาวโดยประมาณ 150 เมตร ซ่ึงสะพานแห่งน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงทบิลิซียุคใหม่ อิสระให้

ท่านไดภ้าพเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 



จากนั้นนาํท่านเดินต่อสู่สถานีกระเชา้ เพ่ือนาํท่าน ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าส ู ่ป้อมนาริคาลา่ Narikala 

Fortress  ให้ท่านไดช้มป้อมปราการ ซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสร้างในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบ

ของซูริส ทซิเค หมายถึงรูปแบบท่ีไม่มีความสมํ่าเสมอกนัและต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7สมยัราชวงศฮุ์มยั

ยาด ไดมี้การก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยัของกษตัริยเ์ดวิด (ปี ค.ศ. 1089-1125) ไดมี้

การสร้างเพ่ิมเติมข้ึนอีก ซ่ึงต่อมาเม่ือพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแห่งน้ีวา่ นาริน 

กาลา Narin Qala  ซ่ึงมีหมายถึง ป้อมอนัเล็ก Little Fortress  และต่อมาบางส่วนก็ได้

พงัทลายลงเพราะวา่เกิดแผน่ดินไหว และไดถ้กูร้ือทาํลายลง ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายภาพจากมุมสูงของป้อม 

จะเป็นมองบริเวณตวัเมืองทบิลิซี ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

พิเศษ!! กบัดินเนอรส์ดุหร ูอลงัการ ณ ภตัตาคารท่ีใหญ่ท่ีสดุและหรหูรา

ท่ีสดุในกรงุ ทบิลลิซ่ี ท่ีตัง้อย ูบ่นยอดเขา ท่านสามารถท่ีจะเห็นตวัเมืองทบิลิซี

จากมมุสงูไดอ้ยา่งชดัเจน ภายในภตัตาคารตกแต่งหรหูราสดุอลงัการ 

 

 

 

 

 

พกัคา้งคืน ท่ี     Holiday Inn Hotel  4*    หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง     กรงุทบิลิซี-กรงุอิสตนับลู-กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม โบสถต์รีนิต้ี Holy Trinity Cathedral of Tbilisi  หรือ ซามีบา Sameba 

Cathedral  มีความหมายวา่ โบสถพ์ระตรีเอกานุภาพศกัด์ิสิทธ์ิ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา 

ช่ือเรียกของคนทอ้งถ่ิน เป็นวหิารหลกัของชาวคริสตนิ์กายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ ในกรุงทบิลิซี  

ก่อสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 1995-2004 ใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของศาสนาคริสนิกายออร์โธดอกซ์

ตะวนัออกทัว่โลก แมจ้ะมีอายไุม่มากแต่ก็เป็นบถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนทอ้งถ่ิน ท่ีมี

รูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีมีความสวยงามโดดเด่นเป็นอนัมาก 

จากนั้นนาํท่านสู่ โบสถเ์มเตหคี์ Metekhi Church  เป็นโบสถท่ี์มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานอยู่

คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบ่ริเวณริมหนา้ผาของแม่นํ้ าทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ีสร้างอยูใ่นบริเวณท่ีมี

ประชากรอาศยัอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อนกษตัริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอร์กาซาลี  ไดส้ร้าง



ป้อมและโบถส์ไวท่ี้บริเวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ไดมี้การสร้างขยายโดยกษตัริย ์เซนต์ เดมิท 

รีอสั ท่ี 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลกัษณ์ของโบสถใ์นนิกายออร์โธดอกซ์ ต่อมาไดถู้กทาํลาย และไดมี้การ

ก่อสร้างข้ึนอีกหลายคร้ัง จนในปี ค.ศ. 1235 ไดถ้กูพวกมองโกลบุกทาํลายและกไ็ดส้ร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้นนาํท่านสู่ Tbilisi Mall  หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของกรุงทบิลิซี ชอ้ปป้ิงสินคา้ก่อนท่ีจะ

อาํลาจอร์เจียดว้ยความประทบัใจ ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนาบิน 

17.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 383 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 2.35 ชัว่โมง)  

19.00 น.  เดินทางถึง กรงุอิสตนับลู ประเทศตุรกี (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

20.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 64 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชั่วโมง)  

วนัท่ีสิบของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู 

09.05 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

 
 
 

 

 
 
อตัราค่าบรกิาร    

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เดก็ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน    ราคาท่านละ 79,900.-        บาท    

เดก็ ตํ่ากวา่ 12 ปี         (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 77,900.-        บาท   

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

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว       ราคาท่านละ 15,000.-        บาท 

ในกรณีท่ีไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน หกัค่าตัว๋เคร่ืองบินออก 22,000.- บาท    

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 
 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน้ํามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิท่ี 

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

 

 



 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบกอ่นการเดินทาง 

สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น้ําหนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั) 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น้ําหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั)       
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นํา้หนักกระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน) 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

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

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, นํ้าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าวซ่ีาอาร์เซอร์ไบจาน,ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วมถึง 

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

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

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

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม อาเซอรไ์บจาน-จอรเ์จีย 10 วนั 

การชําระเงนิ งวดที1่:  สํารองทีน่ั่งมดัจําท่านละ 20,000.‐ บาท   ภายใน 2 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดที2่: ชําระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด     ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม อาเซอรไ์บจาน-จอรเ์จีย 10 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั หกัคา้ใชจ่้าย หลงัมีการมดัจาํสายการบินและแลนดแ์ลว้ (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 

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

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

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 



 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งคอยดูแลเป็นพิเศษท่ีตอ้งนัง่รถเขน็ Whellchair, เดก็, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่าน
จะตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งคอยดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซ่ึงคุณสมบติัของผูท่ี้จะนัง่ท่ีทางสายการบินกาํหนดไว ้
เช่น ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีเหตุขัดข้อง 
ตวัอยา่งเช่น สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้(ประตฉุูกเฉินมีนํ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผูท่ี้ปัญหาทางดา้นสุขภาพ
ร่างกาย และท่ีสาํคญัอาํนาจในการตดัสินใจในการอนุมติัเร่ืองท่ีนัง่ Long Leg นั้น จะข้ึนอยูก่บัเจา้หนา้ท่ีเช็คอินของ
ทางสายการบินเท่านั้น บริษทัฯ ไม่สามารถอนุญาตได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงท่ีเป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศ จะเปิดให้บริการในช่วงเฉพาะ
ช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกคา้ท่ีเขา้พกั ดงันั้น
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเขา้ห้องพกัของท่านเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่
สะดวกเจา้หนา้ท่ีจะบริการนาํกระเป๋าไปวางยงัหนา้หอ้งพกัของท่านแต่จะใชเ้วลานานพอสมควร 

 โรงแรมระดบั 4 ดาว ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทาง หรือเทียบเท่า 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 



กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่นํ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม  
 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 พนกังานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการจะไดก้ระเป๋าท่ี

รวดเร็ว ขอแนะนาํว่าท่านสามารถนาํกระเป๋าข้ึนห้องดว้ยตนเองจะเป็นการดีท่ีสุด แต่ถา้ไม่รีบร้อนทางมคัคุเทศก์ชาว
ไทย และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะบริการยกกระเป๋ามาวางไวห้นา้หอ้งพกัของท่าน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซา่ ประเทศอาเซอรไ์บจาน  

สแกนดห์นา้พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่ํ่ากว่า 6 เดือน  

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

 
 
 


