กําหนดการเดินทาง
28มี.ค.-06เม.ย. / 27มิ.ย.-06ก.ค. / 03-12ก.ค. / 07-16ส.ค. / 25ก.ย.-04ต.ค.
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิ สตันบูล
18.00 น.

พบกันที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน U ประตู 9-10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง

22.35 น.

ออกเดินทางสู่ กร ุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.25 ชัว่ โมง)

วันที่สองของการเดินทาง กรุงอิสตันบูล- เมืองบาคู
05.45 น.

เดินทางถึง กร ุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

08.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองบาค ู โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 332
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.50 ชัว่ โมง)

12.00 น.

เดินทางถึงสนามบิน เมืองบาค ู ประเทศอาเซอร์ไบจาน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

บ่าย

เจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว นําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองบาค ู Baku เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและปั จจุบนั เป็ นเมืองหลวง
ของประเทศอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยูช่ ายฝั่งทางตอนใต้ของคาบสมุทรเล็กๆ ที่ยนื่ ออกไปในทะเลแคสเปี้ ยน
ที่มีชื่อว่า อับชิรอน Abseron จะประกอบไปด้วยพื้นที่เป็ น 3 ส่ วนด้วยกัน คือ ย่านเมืองเก่า อิตแชรี
แชแฮร์ ตัว เมื อ งปั จ จุ บ ัน และตัว เมื อ งที่ ส ร้ า งขึ้ น ในสมัย สหภาพโซเวีย ต จากนั้น นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่
Icheri Shekher

หรื อ Inner Town of Baku ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ ง เป็ นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยมี

กําแพงป้ อมล้อมรอบและโดยรอบกําแพงนั้นจะมีการสร้างป้ อมหอคอย มีท้ งั หมด 25 แห่งด้วยกัน และมี
ประตูทางเข้าออกถึง 5 แห่ งด้วยกัน นําท่านชม พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน Palace
Shirvansshakh

of

สถานที่พาํ นักของกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์ชีวาน ผูซ้ ่ ึ งครองราชย์มาอย่างยาวนาน

ในช่วงศตวรรษที่ 14-17

นําท่านแวะชม คาราวานซาราย Caravansaray หรื อที่พกั แรมของกองคาราวานในยุคค้าขาย
แห่งเส้นทางสายไหม ให้ท่านได้แวะถ่ายรู ปกับ หอคอยไมเด้น Maiden

Tower

หอคอยซึ่ งถือว่า

เป็ นส่ วนที่เก่าแก่ของเมืองเก่า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 และถูกรายล้อมไปด้วยห้องอาบนํ้าแบบ
โบราณในยุคอดีต

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
พักค้างคืน ที่ Shah Palace Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง เมืองบาคู-เมืองโกบัสตาน-เมืองบาคู
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโกบัสตาน Gobustan (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชัว่ โมง) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของเมืองบาคู ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด

มีภาพแกะสลักภาพบนหิ นของมนุษย์ในอดีตที่งดงาม Rock Petroglyphs นอกจากนั้นยังมีสถานที่
ที่สาํ คัญอีกแห่งหนึ่งคือภูเขาโคลนที่มีรูปร่ างเหมือนภูเขาไฟ โดยที่จะมีโคลนสี ดาํ พวยพลุ่งขึ้นมาอยู่
ตลอดเวลา นับเป็ นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ Mud Volcanoes/Mud Domes ให้ท่านได้ชม
ความสวยงามของหิ นภูเขาที่มีการแกะสลักภาพที่เป็ นรู ปต่าง ๆ เรี ยกว่าเป็ น พิพิธภัณฑ์เปิด Rock
Painting Open Air Museum

ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2007 ซึ่ ง

ภาพส่ วนใหญ่จะเป็ นภาพเกี่ยวกับกําดํารงชีวิต เช่น ภาพการล่าสัตว์ รู ปคนเต้นรํา เรื อ หมู่ดาวและภาพ
สัตว์นานาชนิด จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ภูเขาโคลน หรื อ Mud Volcanoe (ระยะทาง 20 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็ นอีกหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญของประเทศอาร์ เซอร์ ไบจาน
โดยได้ ถูกบันทึกลงในกินเนสเวิรล์ Guinness

World Record

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ.

2004 นําท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของภูเขาโคลนที่มีชื่อเสี ยงที่สุด Mud

Domes

ซึ่ ง

เกิดขึ้นที่บริ เวณเดียวกันนี้ มีอยูป่ ระมาณ 700 แห่ง ภูเขาดินโคลนนี้ แห่งนี้ เกิดจาก 3 สิ่ งที่อยูใ่ ต้ดินรวมตัว
ผสานกัน คือ ดินเหลว ก๊าซ และ นํ้าร้อน ที่อยูภ่ ายใต้ดินรวมตัวผสมผสานกัน จนทําให้มีการพลุ่งขึ้นมา
บนพื้นดินจะมีลกั ษณะคล้ายกับรู ปกรวย หรื อ โดม ตามจินตนาการที่สวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายเป็ นที่
ระลึกได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง

ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาคู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านสู่ บาค ู บูเลอร์ วาร์ด Baku Boulevard เป็ นทางเดินริ มทะเลแคสเปี้ ยนที่ประวัติยาวนาน
นับรับร้อยปี และได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในทางเดินเลียบทะเลที่ยาวที่สุด ทะเลแคสเปี้ ยนเป็ นทะเลปิ ดขนาด
ใหญ่ ซึ่ งว่ากันตามตรงแล้วก็ไม่ใช่ทะเลสักทีเดียวเพราะมีลกั ษณะคล้ายทะเลสาบ ทําให้นอกจากจะได้
ชื่อว่าเป็ นทะเลปิ ดแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้ท่านได้ภาพเป็ นที่
ระลึกได้ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ จัต ุรัสธงประจําชาติ National
ออกแบบโดยเดวิด แชมเบอร์ David

Chambers

162 เมตร และว่ากันว่าเป็ นเสาธงที่สูงที่สุดในโลก

Flag

Square

สร้างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 2010 มีความสู งประมาณ

ถ่ายภาพกับ คริสตัลฮอลล์ Crystal

Hall

เป็ นอาคารรู ปร่ างโดดเด่นและสวยงามอีกหลัง สร้างขึ้น

ในปี ค.ศ. 2011 นับว่าเป็ นอาคารที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของอาเซอร์ ไบจาน ให้ท่านได้ถ่ายภาพ
กับ อาคาร เฮย์ดาร์ อาลิ เยฟ เซ็นเตอร์

Heydar Aliyev Center

หนึ่ งในแลนด์มาร์ คที่

สําคัญของเมืองบาคู สถานที่แห่ งนี้ เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์แห่ งความทันสมัยของเมืองบาคู ออกแบบ
โดยสถาปนิ กชื่อดัง ซาฮา ฮาดิด Zaha Hadid รู ปทรงภายนอกของอาคารคล้ายกับคลื่นสี ขาว ภายใน
จะได้พบการจัด แสดงวัฒนธรรมความเป็ นมารวมไปถึ ง ประวัติข องผูน้ ํา อาเซอร์ ไ บจานตั้งแต่อ ดี ต
บางส่ วนเป็ นงานจัดแสดงหมุนเวียนเปลี่ยนไปเมื่อมีงานจัดแสดงสิ นค้า
และพลาดไม่ได้กบั กับจุดเช็คอิน เมื่อมาถึงเมืองบาคู ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับป้ ายอักษร

I Love Baku

นับว่าเป็ นอีกจุดถ่ายภาพที่ไม่ควรพลาด

ได้เวลาพอสมควร นําท่าน ล่องเรือทะเล แคสเป้ ี ยน ให้ท่านได้ได้สัมผัสบรรยากาศของการล่องเรื อ
ชมความงามของตึ กรามบ้านช่ องที่ อ ยู่ริ มทะเลสาบ สลับ กับ แสงสี ไฟที่ สวยงามตลอดเวลาของการ

ล่องเรื อ เป็ นบรรยากาศที่เราและท่านไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีบรรยากาศอันสวยงามเช่นนี้ อยูท่ ี่เมืองบาคู
คํ่า

ประเทศอาเซอร์ไบจาน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
หลังจากรั บประทานอาหารคํ่าเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว นําท่านเดิ นเล่นย่ามคํ่าคืนชมความสวยงามของตึก
รู ปทรงต่าง ๆ ที่มีการใช้สีสันของแสงไฟเป็ นสี สันในย่ามคํ่าคืนช่างเป็ นภาพที่สวยงามเป็ นอย่างมาก

พักค้างคืน ที่

Shah Palace Hotel 4*

หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองบาคู-เมืองเชคี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชคี Sheki ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมความสวยงามของสุ เหร่ า
Yeddi Gumbaz Mosque

(ระยะทาง 121 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เป็ นสุ เหร่ า

ใหญ่ประจําเมือง สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 10 ภายในมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ณ สุ เหร่ าแห่งนี้จะมี
ชาวมุสลิมที่นบั ถือศาสนาอิสลาม 2 นิ กาย คือ นิ กายชิอะห์ และ นิ กายซุ นนี ทําการละหมาดร่ วมกันได้
โดยปราศจากความขัดแย้งทางด้านนิ กายที่มีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของนิ กาย
นั้นไม่ได้เป็ นปัญหาต่อการดํารงชีวติ ทุกคนสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสงบสุ ข

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเชคี Sheki (ระยะทาง 176 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทางประมาณ
3 ชั่ว โมง) เป็ นเมื อ งศู น ย์ก ลางการปกครองของจัง หวัด เชคี ตั้ง อยู่ด้า นตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
อาเซอร์ไบจาน และอยูบ่ ริ เวณเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ซ่ ึ งมีชายแดนติดกับประเทศจอร์ เจีย เมืองเชคีแห่งนี้
เป็ นเมืองที่มีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์เป็ นอย่างมาก จึงทําให้มีน้ าํ ตกน้อยใหญ่อยูห่ ลายแห่ ง ในอดีตกาลนั้น
เคยเป็ นเมื อ งใหญ่ ที่ สํา คัญ ในยุค ของรั ฐ บาลอัล บาเนี ย นในช่ ว งศตวรรษที่ 1 ทํา ให้มี โ บราณสถาน
หลงเหลือให้เห็นอยู่เป็ นจํานวนมาก นอกจากนั้นยังเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงทางด้านการแกะสลักไม้เป็ น
อย่างมาก มีการค้าขายกันอยูต่ ลอดและเป็ น หนึ่งในเส้นทางสายไหม ในอดีต จะมีที่พกั แรมสําหรับ
กองคาราวานที่เดินทางมาทําการค้าและได้แวะพักที่เมืองเชคีแห่ งนี้ มีโรงแรมบางโรงแรมที่นาํ สถานที่
พักแรมของกองคาราวานมาทําเป็ นธุ รกิจโรงแรม ให้ท่านได้แวะชมสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมือง แวะ

คํ่า

ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ที่ Sheki Palace Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เช้า

เมืองเชคี-กรุงทบิลิซี (ประเทศจอร์เจี ย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พระราชวังฤด ูร้อน เชคี ข่าน Palace of Sheki Khans อนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่า
ของเชคี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1761-1762 ใช้เป็ นที่ประทับของมุชต๊าด เป็ นพระราชวังที่สร้างขึ้นโดยใช้ไม้
สร้างเป็ นส่ วนใหญ่ สร้างขึ้นเป็ นพระราชวัง 2 ชั้น ตกแต่งด้วยภาพสี เฟรสโก้ที่ยงั คงความสวยงามอยู่
ตลอดกาล ภายในพระราชวังแห่งนี้จะตกแต่งไปด้วยกระจกสี อนั งดงาม มีชื่อเรี ยกว่า Shebeke บริ เวณ
รอบกระจกจะมี กรอบไม้ที่ ตอ้ งนําไม้ม าตัดวางเป็ นชิ้ นเล็กชิ นน้อย ซึ่ งมี ความงดงามทั้งภายในและ
ภายนอก บางส่ วนของฝาผนังมีลายดอกไม้นานาพันธุ์ และภาพที่แสดงถึงการล่าสัตว์โบราณและการ
ต่อสู ้ การสร้ างต้นแบบของพระเจ้า โดยใช้อิฐ หิ น แม่น้ าํ และ ต้นโอ๊ค บริ เวณหน้าต่างโดยรอบจะ
ประดับไปด้วยกระจกหลากสี สันทั้งหมด ตกแต่งเป็ นลวดลายเรขาคณิ ตและหิ นนํามาตกแต่งที่มีลวดลาย
แบบอิสลาม ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ส่ วนภายนอกพระราชวังก็มีตน้ ไม้ใหญ่ที่มีอายุหลายร้อยปี จน
ทําให้ พระราชวังแห่งนี้ได้ถกู ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998

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

เที่ยง

ได้เวลาพอสมควรนําท่านอกเดินทางข้ามพรมแดนบริ เวณ Lagodekhi Border สู่ประเทศจอร์เจีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่ านออกเดิ นทางสู่ กรุงทบิ ลิซ่ี Tbilisi (ระยะทาง 160 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ

เย็น

3 ชัว่ โมง) ระหว่างทางจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่ของเทือกเขาไร่ น่า ได้เห็นวิถีการดํารงชีวติ ตามชนบท
รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ที่ Holiday Inn Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

เมืองทบิลิซ่ี-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองกอรี่-เมืองคาซเบกี้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ Uplistsikhe

(ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่ โมง) นําท่านชม Uplistsikhe

หนึ่ งในเมืองถํ้าเก่าแก่ของจอร์ เจี ย ที่ตาม

Cave

ประวัติศาสตร์ ของชาวจอร์ เจียได้มีการจดบันทึกเรื่ องราวไว้ว่า ณ เมืองถํ้าแห่ งนี้ ได้มีการตั้งฐิ่ นฐานใน
ดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้ มีความเจริ ญถึงขีดสุ ดคือ ในช่วง คริ สตวรรษที่ 9-11 ก่อนที่
จะถูกรุ กรานและทําลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริ สตวรรษที่ 11 หิ นผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลัก
เสลาเป็ นช่องห้องโถงมากมาย คือที่ต้ งั ของนครบนแนวเทือกเขาหิ นทราย ในอดีตกาลนครถํ้าแห่ งนี้ ยงั
เป็ นส่ วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์กบั ประเทศอินเดียและประเทศจีน

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี่ Gori (ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขา ในอดีตมีความสําคัญทางด้านทหารในยุคกลาง เป็ นที่ต้ งั ของกองกําลังที่อยู่
บนถนนสายสําคัญ Georgian

Military Highway

นอกจากนี้ ยงั เป็ นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ

สตาลิ น อดี ตผูน้ าํ ที่ มีชื่อเสี ยงของพรรคคอมมิ วนิ สต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดี ราซี ผูเ้ ป็ นนัก
เที่ยง

ออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน Museum of

Stalin

เป็ นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่ งของ

เครื่ อ งใช้ต่ า ง ๆ พร้ อ มทั้ง เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ของสตาลิ น และยัง มี ก ารแสดงถึ ง ประวัติ ชี วิต ตั้ง แต่ เ กิ ด
จนกระทัง่ เสี ยชีวิต ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ยงั มีขบวนรถไฟที่ใช้เป็ นที่ บญ
ั ชาการในการรบ ภายในรถไฟมี

ห้องทํางาน ห้องนอน ของสตาลิน จัดแสดงไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ได้เวลาพอสมควรนําท่านออกเดินทาง
ต่อไปยัง อน ุสาวรียม์ ิตรภาพจอร์เจีย Russia
สนธิ สัญญา Georgievsk

Monument

Georgia Friendship Monument

หรื อ

(ระยะทาง 154 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45

นาที) เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองร้อยปี ของสนธิ สัญญา Georgievsk และ
มิ ตรภาพที่ ต่อ เนื่ องระหว่างโซเวีย ต จอร์ เจี ย กับ โซเวียต รั ส เซี ย ให้ท่านได้ภาพเป็ นที่ ระลึ กได้ตาม
อัธยาศัย

จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ Kazbeki (ระยะทาง 29 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที) หรื อปั จจุบนั เรี ยกว่า เมืองสเตปันสมินดา Steansminda ชื่อนี้ เปลี่ยนเมื่อปี
2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์ โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพํานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาํ หรับจําศีล
ภาวนาขึ้ น เป็ นเมื องเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริ ม ฝั่ งแม่ น้ าํ เทอร์ ก้ ี ถื อ เป็ นศูนย์กลางทางการท่ องเที่ ย วบน
เทือกเขาคอเคซัส Caucasus ที่สาํ คัญของประเทศจอร์ เจีย มีภูมิทศั น์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้ง
เย็น

เป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้อีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ที่ The Room Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง เมืองคาซเบกี้-เมืองกูดาอูร่ี-กรุงทบิลิซ่ี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ ใจกลางหุ บเขาคอเคซัส Caucasus นําท่าน
ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti

Trinity Church

หรื อเรี ยกว่า โบสถ์สมินดา

ซาเมบา Tsminda Sameba สร้างด้วยหิ นแกรนิ ตขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์
ชื่อดังกลางหุ บเขาคอเคซัส และเป็ นสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของประเทศจอร์ เจีย ตั้งอยูบ่ นเทือกเขาคาซเบกี้ ที่
ระดับความสู งจากนํ้าทะเล 2,170 เมตร (*** ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***) ให้ท่านได้อิสระ
ถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เช็คอิน ดื่มดํ่ากับอากาศที่แสนบริ สุทธิ์ พอสมควร

จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกดู าอรู ี่ Gudauri
เที่ยง

(ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ ป้อมอนานูรี่ Ananuri Fortress (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) ป้ อมปราสาทที่ต้ งั อยู่ริมฝั่ งซ้ายของแม่น้ าํ อรักวี เป็ นที่ประทับของ เอริ สตาวิส
หรื อ ดยุคแห่ งอรักวี ราชวงศ์ศกั ดินาผูป้ กครองดินแดนแห่ งลุ่มแม่น้ าํ อารักวี และเป็ นสมรภูมิรบแย่งชิ ง
อํานาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ หลายต่อหลายครั้ง ภายในป้ อมปราการประกอบไปด้วยประสาท 2
หลัง โบสถ์ 2 แห่ง คือ โบสถ์แม่พระผูพ้ รหมจรรย์ และ โบสถ์แม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และที่
ฝังศพของดยุคแห่งอรักวี ซึ่ งเป็ นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย

จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ อน ุสาวรีย ์ The Chronicle

of Georgia

(ระยะทาง 62 กิโลเมตร

ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 1.30 ชั่ว โมง) หรื อ แท่ ง หิ น สี ด าํ แกะสลัก ขนาดใหญ่ ย กั ษ์ บนแท่ น หิ น จะ
แกะสลักออกมาเป็ นรู ปต่าง ๆ และบอกเล่าเรื่ องราวของประเทศจอร์ เจี ยในอดี ต สร้ างขึ้ นโดย ซุ ราป
สถาปนิ กชื่อดัง เริ่ มสร้างขึ้นเมื่อปี 1985 ประกอบไปด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสู ง 35 เมตร โดยที่
แต่ละเสาจะแบ่งยอกเล่าเรื่ องราวออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ล่างสุ ดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ส่ วนกลาง คือ เรื่ องของ
ชนชั้นสูงในจอร์เจีย และส่ วนบนจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์สาํ คัญของประเทศ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร อาหารจีน
พักค้างคืน ที่ Holiday In Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง
เช้า

กรุงทบิลิซ่ี-เมืองมิทสเคต้า-กรุงทบิลิซ่ี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองมิทสเคต้า Mitskheta

(ระยะทาง 27 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาที ) ที่ ต้ งั อยู่ทางตอนเหนื อของกรุ งทบิ ลีซี ในจังหวัดคาร์ ทลี่ ทางด้านตะวันออกของ
จอร์ เจีย เมืองนี้ นบั ว่าเป็ นเมืองที่มีความเก่าแก่แห่ งหนึ่ งของประเทศจอร์ เจีย โดยปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลาง
การปกครองของแคว้น มิ ท สเคต้า และเที ย นิ ต้ ี มี ป ระชากรอาศัย ยู่ป ระมาณ 20,000 คน เนื่ อ งจากมี
โบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์ มากมายแห่ งจึ ง ได้รบั การขึ้ นทะเบี ยนเป็นมรดกโลกในปี
ค.ศ. 1994 UNESCO

World Heritage Site

นําท่านชม วิหารจวารี Jvari

Church

หรื ออารามแห่ งกางเขน ซึ่ งเป็ นวิหารในรู ปแบบของคริ สต์ศาสนา นิ กายออร์ โธดอกซ์ ที่ถูกสร้างขึ้นใน
ราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่ งนี้ ต้ งั อยู่บนภูเขาที่ แม่น้ าํ สองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ าํ มิควารี และ
แม่น้ าํ อรักวี ภายในโบสถ์แห่ งนี้ มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่ งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนี โนแห่ งคัปปา
โดเกี ย (ปั จ จุ บ ันเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวที่ สําคัญ ของประเทศตุ ร กี ) ได้นํา ไม้กางเขนมาพร้ อ มกับ การ
เผยแพร่ ศาสนาคริ สต์เป็ นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล อิสระให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกได้ตาม
อัธยาศัย

จากนั้นนําท่านสู่ วิ หารสเวติ สโคเวลี Svetitskhoveli

Cathedral

สัญลักษณ์ของการ

เปลี่ยนแปลงความเชื่อมานับถือศาสนาคริ สต์ ซึ่ งกลายมาเป็ นศาสนาประจําชาติ เมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็ น
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งในยุค โบราณที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ของจอร์ เ จี ย สร้ า งขึ้ น ในคริ ส ตวรรษ ที่ 11 ภายในมี
ภาพเขียนเฟรสโก้ ที่สวยมีความสวยงามเป็ นอย่างมาก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางกลับสู่ กร ุงทบิลิซี Tbilisi (ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

จากนั้นนําท่านไปยังเขตเมืองเก่า ชมบริ เวณ โรงอาบนํ้าแร่กํามะถัน Sulphur

Baths

หรื อภาษา

จอร์ เจียน เรี ยกว่า Abanotubani (อะบานูออูบานิ ) เป็ นสถานที่สาํ หรับแช่น้ าํ พุร้อนที่มีแร่ กาํ มะถัน
ตามตํานานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริ ยว์ าคตัง ที่ 1 กอร์กชั ลี นกเหยีย่ วของพระองค์ได้ตกลงไปในบริ เวณ

ดังกล่าว จึ งทําให้คน้ พบบ่อนํ้าพุร้อนแห่ งนี้ ข้ ึ น ลักษณะของโรงอาบนํ้าคล้าย ๆ กับออนเซนของชาว
ญี่ปุ่นผสมผสานกับการอาบนํ้าแบบตุรกี นําท่านชมหมู่โรงอาบนํ้าที่มีการสร้างและให้บริ การตั้งแต่ยุค
กลางจนถึงปั จจุบนั ที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่ งสร้างเป็ นหลังคาโดม บางแห่ งมีหอมินา
เร่ ตข์ นาบข้าง ประดับด้วยโมเสคชิ้นเล็กสวยงามยิ่ง ระหว่างทางท่านสามารถที่จะมองเห็นโบสถ์นิกาย
ออร์ โธดอกซ์ที่เก่าแก่มากมาย นําท่านสู่ ถนนชาร์เดนี Shardeni Street ซึ่ งเป็ นถนนคนเดิน สอง
ข้างทางไปด้วยร้านค้าที่เป็ นลักษณะห้องแถวยาว ๆ และมีร้านขายกาแฟตกแต่งสไตล์น่ารัก ๆ ร้านขาย
ของที่ระลึก รวมถึงงานศิลปกรรมที่ผลิตด้วยมือ นอกจากนี้ ยงั มีพวกเสื้ อผ้าแฟชัน่ ที่มีชื่อเสี ยงของจอร์ เจีย
ให้ท่านได้สัมผัสกับผูค้ นที่เดินท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่เดินจับจ่ายซื้ อสิ นค้าที่เนืองแน่นบนถนนแห่งนี้
จากนั้นนําท่านสู่ สะพานแห่งอิสรภาพ สะพานคนเดินสไตล์โมเดิร์น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดย
ใช้เหล็กและกระจกใส สร้างข้ามแม่น้ าํ มตควารี เพื่อเชื่ อมฝั่ งเมืองเก่าและเมืองใหม่ของกรุ ง ทบิลิซี มี
ความยาวโดยประมาณ 150 เมตร ซึ่ งสะพานแห่ งนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งทบิลิซียุคใหม่ อิสระให้
ท่านได้ภาพเป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนําท่านเดินต่อสู่ สถานีกระเช้า เพื่อนําท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า Narikala
Fortress

ให้ท่านได้ชมป้ อมปราการ ซึ่ งเป็ นป้ อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรู ปแบบ

ของซูริส ทซิ เค หมายถึงรู ปแบบที่ไม่มีความสมํ่าเสมอกันและต่อมาในราวศตวรรษที่ 7สมัยราชวงศ์ฮุมยั
ยาด ได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริ ยเ์ ดวิด (ปี ค.ศ. 1089-1125) ได้มี
การสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่ งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรี ยกชื่อป้ อมแห่ งนี้ วา่ นาริน
กาลา Narin

Qala

ซึ่ งมีหมายถึง ป้อมอันเล็ก Little

และต่อมาบางส่ วนก็ได้

Fortress

พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหว และได้ถกู รื้ อทําลายลง ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพจากมุมสู งของป้ อม
จะเป็ นมองบริ เวณตัวเมืองทบิลิซี ได้อย่างชัดเจน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารพื้นเมือง

พิเศษ!! กับดินเนอร์ส ุดหร ู อลังการ ณ ภัตตาคารที่ใหญ่ที่ส ุดและหรหู รา
ที่ส ุดในกร ุง ทบิลลิซี่ ที่ตงั้ อยูบ่ นยอดเขา ท่านสามารถที่จะเห็นตัวเมืองทบิลิซี
จากมุมสูงได้อย่างชัดเจน ภายในภัตตาคารตกแต่งหร ูหราส ุดอลังการ

พักค้างคืน ที่

วันที่เก้าของการเดินทาง
เช้า

Holiday Inn Hotel 4*

หรือเทียบเท่า

กรุงทบิลิซี-กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม โบสถ์ตรีนิต้ ี Holy Trinity Cathedral
Cathedral

of Tbilisi

หรื อ ซามีบา Sameba

มีความหมายว่า โบสถ์พระตรี เอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ แห่ งกรุ งทบิลิซี หรื อ อารามซามีบา

ชื่อเรี ยกของคนท้องถิ่น เป็ นวิหารหลักของชาวคริ สต์นิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ ในกรุ งทบิลิซี
ก่อสร้ างขึ้ นระหว่างปี ค.ศ. 1995-2004 ใหญ่ ที่สุ ดเป็ นอันดับ 3 ของศาสนาคริ ส นิ กายออร์ โธดอกซ์
ตะวันออกทัว่ โลก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็ นบถ์ตวั อย่างของสถาปั ตยกรรมแบบจอร์ เจียนท้องถิ่น ที่มี
รู ปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถ์เป็ นอาคารขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็ นอันมาก
จากนั้นนําท่านสู่ โบสถ์เมเตห์คี Metekhi

Church

เป็ นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานอยู่

คู่บา้ นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มหน้าผาของแม่น้ าํ ทวารี เป็ นโบสถ์หนึ่ งที่สร้างอยูใ่ นบริ เวณที่มี
ประชากรอาศัยอยู่ ซึ่ งเป็ นประเพณี โบราณที่มีมาแต่ก่อนกษัตริ ยว์ าคตัง ที่ 1 แห่ งจอร์ กาซาลี ได้สร้าง

ป้ อมและโบถส์ ไว้ที่บริ เวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ได้มีการสร้ างขยายโดยกษัตริ ย ์ เซนต์ เดมิ ท
รี อสั ที่ 2 ให้มีโดมสู งเป็ นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิ กายออร์ โธดอกซ์ ต่อมาได้ถูกทําลาย และได้มีการ
ก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปี ค.ศ. 1235 ได้ถกู พวกมองโกลบุกทําลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนําท่านสู่ Tbilisi Mall ห้างสรรพสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของกรุ งทบิลิซี ช้อปปิ้ งสิ นค้าก่อนที่จะ
อําลาจอร์เจียด้วยความประทับใจ ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่สนาบิน

17.25 น.

ออกเดินทางสู่ กร ุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 383
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.35 ชัว่ โมง)

19.00 น.

เดินทางถึง กร ุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

20.15 น.

ออกเดินทางสู่ กร ุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 64
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชั่วโมง)

วันที่สิบของการเดินทาง
09.05 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ

เด็ก ตํ่ากว่า 12 ปี

(เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

เด็ก อายุต่าํ กว่า 12 ปี

(ไม่เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

ในกรณี ตอ้ งการพักห้องเดี่ยว

ราคาท่านละ

79,900.77,900.75,900.15,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

ในกรณี ที่ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน หักค่าตัว๋ เครื่ องบินออก 22,000.- บาท
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่ มต้นที่ท่านละ 95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 7 พ.ย. 2562) **

ข้อแนะนําบางประการและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง
สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอแนะนําให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สําหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (นํ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry (นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นํา้ หนักกระเป๋ าเดินทาง ไม่ เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคล ุมผูท้ ี่มีอาย ุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, นํ้าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าวีซ่าอาร์เซอร์ไบจาน,ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ากับ 40 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 10 วัน
การชําระเงิน

งวดที1่ : สํ ารองทีน่ ั่งมัดจําท่ านละ 20,000.‐ บาท ภายใน 2 วันหลังจากทําการจอง
งวดที2่ : ชําระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 10 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 ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดิ นทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งคอยดูแลเป็ นพิเศษที่ตอ้ งนัง่ รถเข็น Whellchair, เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่าน
จะต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นที่
จะต้องคอยดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด

ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่นเชี ยงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 ที่นงั่ Long Leg โดยปกติจะอยูบ่ ริ เวณประตูทางออกฉุ กเฉิ น ซึ่ งคุณสมบัติของผูท้ ี่จะนัง่ ที่ทางสายการบินกําหนดไว้
เช่ น ต้อ งเป็ นผูท้ ี่ มี ร่ า งกายแข็ง แรงและสามารถช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื่ น ได้อ ย่า งรวดเร็ ว ในกรณี ที่ เ ครื่ อ งบิ น มี เ หตุ ข ัด ข้อ ง
ตัวอย่างเช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (ประตูฉุกเฉิ นมีน้ าํ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผทู้ ี่ปัญหาทางด้านสุ ขภาพ
ร่ างกาย และที่สาํ คัญอํานาจในการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิเรื่ องที่นงั่ Long Leg นั้น จะขึ้นอยูก่ บั เจ้าหน้าที่เช็คอินของ
ทางสายการบินเท่านั้น บริ ษทั ฯ ไม่สามารถอนุญาตได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
Triple Room ขึ้นอยูก
ซึ่ งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในประเทศตุรกี ในช่วงที่เป็ นฤดูหนาว จะไม่เปิ ดเครื่ องปรับอากาศ จะเปิ ดให้บริ การในช่วงเฉพาะ
ช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยยกกระเป๋ า หรื อบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่เข้าพัก ดังนั้น
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว ท่านสามารถยกกระเป๋ าของท่านเข้าห้องพักของท่านเองจะเป็ นการดี ที่สุด แต่ถา้ ไม่
สะดวกเจ้าหน้าที่จะบริ การนํากระเป๋ าไปวางยังหน้าห้องพักของท่านแต่จะใช้เวลานานพอสมควร
 โรงแรมระดับ 4 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง หรื อเทียบเท่า
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ นํ้าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุง
ใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20 กิโลกรัม
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 พนักงานยกกระเป๋ าของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ นั ส่ วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณี ที่ท่านต้องการจะได้กระเป๋ าที่
รวดเร็ ว ขอแนะนําว่าท่านสามารถนํากระเป๋ าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็ นการดีที่สุด แต่ถา้ ไม่รีบร้อนทางมัคคุเทศก์ชาว
ไทย และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นจะบริ การยกกระเป๋ ามาวางไว้หน้าห้องพักของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซา่ ประเทศอาเซอร์ไบจาน
สแกนด์หน้าพาสปอร์ต ที่มีอาย ุการใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน
สแกนด์ร ูปถ่าย ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว

