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12 วัน อาเซอร์ ไบจาน จอร์ เจีย อาร์ เมเนีย
(เส้ นทางแนะนา...ดินแดนแห่ งทะเลแคสเปี้ ยนและเทือกเขาคอเคซัส)

***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส ****

เมษายน – ตุลาคม 2561

95,000 บาท

(รวมค่ าวีซ่าและทิปทุกอย่ างแล้ว)
บากู – โกบัสตาน– เชคี - ลาโกเดกี้ – ไซน์ นากิ - ทบิลซิ ี่– ซาดาโคล – ฮักห์ พาท – เซวาน
เยเรวาน (พักค้ าง 2 คืน) - มิทสเคต้ า - สเตพ้านท์ สมินด้ า (พักค้ าง 2 คืน) - กอรี - อัพลิสต์ ซิเคห์

รหัสทัวร์ : THE9-TK-GD-7APR-12OCT18
ราคาทัวร์ 95,000 บาท : 7 – 18 เม.ย. / 12 – 23 เม.ย. / 5 – 16 พ.ค. / 15-26 มิ.ย./ 20-31 ก.ค./ 9-20 ส.ค.
14-25 ก.ย./ 12-23 ต.ค.

12 วัน อาเซอร์ ไบจาน-จอร์ เจีย – อาร์ เมเนีย

วันแรก

กรุงเทพฯ

19.40 น.
22.40 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคารผูโ้ ดยสาร
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันทีส่ อง

อิสตันบูล – บากู – โกบัสตาน

05.00 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่ องเที่ยวบิน TK332 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี
ภายในสนามบินอิสตันบูล
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินบากู (GYD) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการบิน
มีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโกบัสตาน (Gobustan) (ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูท่ างตะวันตก
เฉี ยงใต้ของเมืองบากู เป็ นบริ เวณที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหิ นของมนุษย์ที่
งดงาม (Rock Petroglyphs) และนอกจากนั้นยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่ างเหมือนภูเขาไฟซึ่ งมีโคลนสี ดาํ พลุ่งขึ้นมา
ตลอดเวลา (Mud Volcanoes/Mud Domes) ให้ท่านชมความสวยงามของหิ นภูเขาที่มีการแกะสลักภาพที่เป็ นรู ปต่างๆ
ณ พิพิธภัณฑ์เปิ ด (Rock Painting Open-air Museum) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เช่น
ภาพการล่าสัตว์ รู ปคนเต้นรํา เรื อ หมู่ดาวและสัตว์ต่างๆ ได้เวลานําท่านกลับสู่ เมืองบากู (Baku) (ระยะทาง 93 กม. ใช้

08.15 น.
12.10 น.
บ่าย
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เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ ไบจาน ตั้งอยูช่ ายฝั่งทางใต้ของ
คาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยนื่ ออกไปในทะเลแคสเปี ยนชื่ออับชิรอน (Abseron) ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่ วน คือ ย่านเมืองเก่า
(อิตแชรี แชแฮร์ ) ตัวเมืองปั จจุบนั และตัวเมืองที่สร้ างขึ้นในสมัยโซเวียต นําท่านผ่านชมหุ บเขามาเทียร์ (Martyr
Valley) เพื่อชมวิวอ่าวของเมืองบากูแบบพาโนรามิค จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Icheri Shekher หรื อ Inner Town of
Baku เมืองนี้ ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งเป็ นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีกาํ แพงป้อมล้อมรอบและรอบกําแพงจะมีการสร้างเป็ น
ป้ อมหอคอยซึ่ งมีท้ งั หมด 25 แห่ งและมีประตูทางเข้าออกถึง 5 แห่ ง นําท่านชม พระราชวังแห่ งราชวงศ์เชอร์ วาน
(Palace of Shirvansshakh’) สถานที่พาํ นักของกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์ชีวานผูซ้ ่ ึ งครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วง
ศตวรรษที่ 14-17 แวะชม คาราวานซาราย (Caravansaray) หรื อที่พกั แรมของกองคาราวานในยุคค้าขายแห่ งเส้นทาง
สายไหม นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ หอคอยไมเด้น (Maiden Tower) หอคอยซึ่งถือว่าเป็ นส่ วนที่เก่าแก่ของเมือง สร้างขึ้น
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 และถูกล้อมรอบด้วยห้องอาบนํ้าโบราณในยุคอดีต
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั SAPPHIRE INN / OR NEW BAKU HOTEL **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

ภูเขาโคลน – เชคี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาโคลน หรื อ Mud Volcanoe (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของประเทศอาร์ เซอร์ ไบจาน แลถูกบันทึกลงในกิ นเนสเวิร์ล (Guinness World
Record) เมื่อ 5 ก.ย. 2004 ชมความแปลกประหลาดและสวยงามของภูเขาโคลนที่มีชื่อเสี ยง (Mud Domes) ซึ่ ง
เกิดขึ้นที่บริ เวณนี้มีอยูป่ ระมาณ 700 แห่ง ภูเขาดินโคลนนี้เกิดจากดินเหลวที่อยูใ่ ต้ดิน ก๊าซและนํ้าที่ร้อนเมื่อถูกผสม
รวมกัน ก็จะมีการพลุ่งขึ้นมาบนพื้นดินเป็ นรู ปกรวยหรื อโดมที่สวยงาม จากนั้นเดินทางต่อสู่ อนุสรณ์สถานของดีรี
บาบา (Diri Baba Mausoleum) (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูใ่ นเมืองมาราซ่าของจังหวัด
โกบัสตาน ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 15 และยกให้เป็ นงานชิ้นเอกของสถาปั ตยกรรมของเชอร์ วาน สถานที่
แห่ งนี้สาํ หรับเป็ นที่ฝังศพของชีคห์ดีรี บาบา ซึ่งแกะสลักติดกับภูเขาเป็ นอาคารสองชั้น ภายในยังมีการตกแต่งด้วย
ภาพโมเสคที่สวยงาม นอกจากนี้ยงั มีชื่อเสี ยงในกลุ่มผูเ้ ดินทางแสวงบุญซึ่งเดินทางมาเพื่อสักการบูชาตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 17 เป็ นต้นมา แวะชม สุ เหร่ า Yeddi Gumbaz (Yeddi Gumbaz Mosque) สุ เหร่ าใหญ่ประจําเมือง สร้างขึ้นเมื่อ
ศตวรรษที่ 10 และแวะชม สุ สานราชวงศ์เชอร์วาน (Tomb of Royal Family of Shirvan Khan) สถานที่ฝังศพของ
ราชวงศ์เชอร์วาน ผูซ้ ่ ึงเคยปกครองแคว้นนี้
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชคี (Sheki) (ระยะทาง 176 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งตั้งอยูท่ างด้านตะวันตก
เฉี ยงเหนื อของอาเซอร์ ไบจาน และเป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชคี ตั้งอยู่ในบริ เวณเทือกเขาคอเค
ซัสใหญ่และอยูต่ ิดกับจอร์เจีย เมืองแห่งนี้เป็ นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขา ช่องเขาที่แคบพร้อมทั้งมีลาํ ธารนํ้าไหลและป่ า
เขาที่เขียวชอุ่มที่ชุ่มชื้ นไปด้วยนํ้า มีน้ าํ ที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินมากมายจึงทําให้เกิดบรรยากาศและนํ้าตกที่สวยงาม
และนอกจากนั้นยังมีบ่อนํ้าแร่ ที่ใสสะอาด นําท่านชมความสวยงามของเมืองเชคี เมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ใน
อดีตเมืองนี้ เคยเป็ นเมืองใหญ่เมืองหนึ่ งในยุคของรัฐอัลบาเนี ยนในราวศตวรรษที่ 1 ทําให้มีโบราณสถานหลงเหลือ
ให้เห็นอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก นอกจากนั้นเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในการแกะสลักไม้ ที่มีการค้าขายเกี่ยวกับเส้นทางสาย
ไหมในอดีต ซึ่ งจะมีที่พกั สําหรับกองคาราวานที่เดินทางมาแวะพักที่เมืองนี้ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในศตวรรษที่ 18 และ
ศตวรรษที่ 19 นําท่านชม พระราชวังของข่านเชคี (Sheki Khan Palace) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1797 โดยประสงค์
ของข่านโมฮัมเหม็ด ฮัซซาน ภายในประดับประดาด้วยภาพเขียนสี น้ าํ มันเฟรสโก้และกระจกสี เสตนกลาสมากมาย
หลากสี สนั สวยงามเป็ นอย่างยิง่ พระราชวังแห่งนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1998

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั SHEKI SARAY หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

ลาโกเดกี้ – ไซน์ นากิ - ทบิลซิ ี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองลาโกเดกี้ (Lagodekhi) (ระยะทาง 125 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ซึ่งเป็ น
เมืองชายแดนที่จะข้ามไปยัง จอร์ เจีย เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในด้านความสวยงามของธรรมชาติและใกล้ๆ กันก็ยงั มี
นํ้าตก มีสวนพฤกษศาสตร์ที่ปลูกต้นไม้มากมายหลายชนิด และที่สาํ คัญคือการผลิตเหล้าไวน์ที่มีชื่อเสี ยงอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชิมไวน์ทอ้ งถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองไซน์นากิ (Sighnaghi) (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองเล็กๆทาง
ตะวันออกของจอร์เจีย ซึ่งยังคงกลิ่นอายของความเป็ นชนบทอยูต่ ้ งั แต่ยคุ สมัยศตวรรษที่ 18 ประชาชนที่มีเพียงไม่ถึง
หมื่นคน อาศัยอยูท่ ี่เมืองนี้และทําการเกษตร รวมถึงไร่ ไวน์ นับเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวที่สาํ คัญทางภาค
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ตะวันออกของประเทศที่มีเอกลักษณ์แห่ งนี้ นําท่านชม อารามแห่ งเซนต์นีโน่ (Monastery of St. Nino at Bodbe)
อารามจอร์เจี้ยนออโธดอกซ์โบราณดั้งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 และได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมเมื่อช่วงราวศตวรรษที่ 17
อารามแห่งนี้เคยใช้เป็ นที่ประทับของบิชอปบอดเบ (Bishop of Bodbe) และยังนับเป็ นหนึ่งในอารามที่อยูใ่ นเส้นทาง
แสวงบุญของชาวจอร์ เจีย ภายในเป็ นที่ประทับของร่ างแห่ งองค์เซนต์นีโน่ ศาสดาหญิงผูม้ ีชีวิตอยูช่ ่วงศตวรรษที่ 4
ซึ่งชาวจอร์ เจียนับถือเป็ นอย่างมาก ผูซ้ ่ ึงเคยถวายการรักษาแก่ราชินีนานาและกษัตริ ยม์ ิเรี่ ยนที่ 3 แห่ งแคว้นไอบีเรี ย
ส่ งผลให้จากนั้นได้ทรงประกาศศาสนาคริ สต์นิกายออโธดอกซ์เป็ นศาสนาประจําชาติจอร์เจีย นําท่านแวะถ่ายรู ป
กับ กําแพงเมืองแห่ งไซน์นากิ (The Great wall of Sighnaghi) ซึ่ งเดิมที่ถูกสร้างไว้เป็ นป้อมปราการล้อมเมือง
ไซน์นากิ เพื่อป้องกันข้าศึกในช่วงศตวรรษที่ 17 ตามพระประสงค์ของกษัตริ ยเ์ ฮราคลีอุสที่ 2 ความยาวของกําแพง
เมืองนี้ ยาวรวมกันทั้งสิ้ น 5 กิ โลเมตร ประกอบด้วย 23 หอคอย และประตูทางเข้าออก 8 ประตู ได้เวลานําท่าน
เดินทางสู่ เมืองทบีลิซี่ (Tbilisi) (ระยะทาง 109 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด
ของจอร์เจีย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ คูรา (Kura) หรื อ เรี ยกว่าแม่น้ าํ มตควารี (Mtkvari)
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั MERCURE TBILISI / OR BILTMORE HOTEL / OR AMBASADORI HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

ซาดาโคล – ฮักห์ พาท – เซวาน – เยเรวาน (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) (ระยะทาง 73 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)ที่อยูท่ างด้านใต้
ซึ่งเป็ นเมืองพรมแดนที่อยูต่ ิดกับอาร์เมเนีย และยังตั้งอยูใ่ กล้กบั ประเทศอาร์เซอร์ไบจาน ตลอดเส้นทาง ท่านจะได้
ชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติอนั สวยของเทือกเขาคอเคซัสน้อย ที่อยูร่ ะหว่างอาร์เมเนียและอาร์เซอร์ไบจาน นําท่าน
ผ่านด่านเมืองซาดาโคล และข้ามพรมแดนโดยมีเมืองอะลาเวอดี (Alaverdi) ที่เป็ นเมืองชายแดนของอาร์ เมเนียที่อยู่
ติดกับจอร์เจีย นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮักห์พาท (Haghpat) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็ น
เมืองในหมู่บา้ นของจังหวัดลอรี่ ที่อยูท่ างด้านเหนือของอาร์เมเนีย เมืองนี้เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงเพราะเป็ นที่ต้ งั ของวัด
อารามโบราณทั้งสองแห่ ง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ อารามฮักห์พาท (Haghpat Monastery) ซึ่ งถือได้เป็ น
ผลงานชิ้นเอกของทางด้านศาสนาและทางด้านสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างในยุคกลาง อารามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้น
โดยนักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษที่ 10 ซึ่งอยูใ่ นระการขึ้นครองราชย์ของกษัตริ ยอ์ ะบาส ที่ 1(King
Abas I) อารมแห่ งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกของโลกในปี ค.ศ.1996 ซึ่ งอดีตเป็ นเพียงตัวโบสถ์เล็กๆ ของ
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นักบุญนิชานที่ถูกสร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ.967 ต่อมาก็ได้ถูกสร้างขยายให้ใหญ่โตขึ้นและมีการตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรม
ที่สวยงามแบบอาร์เมเนียน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซวาน (Sevan) (ระยะทาง 125 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ที่ต้ งั อยูร่ ิ ม ทะเลสาบเซ
วาน (Lake Sevan) ซึ่งเป็ นทะเลสาบนํ้าจืดและทะเลปิ ดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบนี้เป็ นหนึ่งใน
ทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลสาบเซวานล้อมรอบไปด้วยแม่น้ าํ หลายสาย เช่น แม่น้ าํ ฮราซดาน และแม่น้ าํ
มาสริ ค ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบเซวานที่เต็มไปด้วยสถานที่พกั ผ่อนรี สอร์ ทของนักท่องเที่ยวตัว
เมืองนี้ต้ งั อยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,900 เมตร และตั้งอยูห่ ่ างจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมือง
นี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1842 ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นพักอาศัยของชาวรัสเซียที่มีชื่อว่า เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.
1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็ น เซวาน ตามหลังของทะเลสาบเซวานที่เปลี่ยนชื่ อ เมืองนี้ ยงั ถูกล้อมรอบไปด้วย
สวนสาธารณะเซวาน ซึ่ งได้ถูกสร้างต่อมาจากทางด้านตะวันออกเฉี ยงเหนื อของ แวะถ่ายรู ปกับ อารามเซวาน
(Sevan Monastery) หรื อมีชื่อเรี ยกว่า เซวานาแว๊งค์ (Sevanavank) ซึ่งคําว่า แว๊งค์เป็ นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า
โบสถ์วิหาร สถานที่แห่ งนี้ต้ งั อยูบ่ ริ เวณ แหลมที่อยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงเหนือของฝั่งทะเบสาบเซวาน ถูกสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.874 โดยเจ้าหญิงมาเรี ยม ซึ่ งเป็ นธิ ดาของกษัตริ ยอ์ ะช๊อต ที่ 1 ซึ่ งอยูใ่ นช่วงของการต่อสู ้กบั พวกอาหรับที่

ปกครองดินแดนแห่ งนี้ ได้เวลานําท่านออกเดินทางไปยังเมืองเยเรวานที่อยู่ทางด้านใต้ เมืองเยเรวาน (Yerevan)
(ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.)บางครั้งก็เรี ยกว่า เอเรวาน (Erevan) ซึ่ งชื่อเดิมคือ เอเรบูนี
(Erebuni) และ เอรี วาน (Erivan) เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เมเนีย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั HISTORIC YEREVAN / OR OPERA SUITE YEREVAN หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีห่ ก

เยราวาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ซึ่งถือ
เป็ นหนึ่ งในความสวยงามของอาร์ เมเนี ย เพราะเป็ นวิหารที่สร้างอยูท่ ่ามกลางเทือกเขาที่สวยงาม และยังมีส่วนที่
สร้างโดยการตัดหิ นเข้าไปในภูเขาอีกด้วย แม้ตวั อาคารของวิหารเกกฮาร์ดนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 12-
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13 แต่สาํ นักสงฆ์โบราณแห่ งนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อราวศตวรรษที่ 4 อิสระให้ท่านชมส่ วนของห้องโถงของตัว
โบสถ์ที่มีการตัดหิ นสร้างเป็ นโดมแกะสลักอย่างสวยงาม ที่ถูกตกแต่งด้วยความศรัทธาในศาสนาคริ สต์ วิหารที่สร้าง
โดยการตัดหิ นให้กลายเป็ นห้องโถง และได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2000 จากนั้นนําท่านเข้าชม
วิหารการ์นี (Garni Temple) ซึ่งในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปี มาแล้ว บริ เวณนี้เคยเป็ นพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริ ย ์
อาร์เมเนีย ซึ่งในปัจจุบนั ยังคงมีหลงเหลืออยู่ ซากห้องสรงนํ้า (Royal Bath House) และอาคารทรงกรี กที่ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 1 ตามพระราชประสงค์ของกษัตริ ย ์ Tiridates ด้านข้างของวิหารทรงกรี กก็มีซากโบสถ์
คริ สต์ที่สร้างขึ้นเมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 9 หลงเหลืออยู่ วิหารแห่งนี้ถูกทําลายด้วยแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 สําหรับ
อาคารที่เห็นอยู่น้ ี ได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1974 โดยใช้เศษซากปรักหักพังของเก่า
ผสมกับของใหม่ จึงทําให้สมบูรณ์อย่างที่เห็นในปั จจุบนั ถึงแม้ว่าวิหารการ์นี จะถูกสร้างแบบกรี ก แต่ลวดลายบน
ตัวอาคารก็สร้างด้วยศิลปะแบบอาร์เมเนีย ที่ไม่สามารถหาได้ในวิหารกรี กทัว่ ไป
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเยเรวาน (Yerevan) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ ม
แม่น้ าํ ฮราซดาน (Hrazdan River) ชมกรุ งเยเรวานที่ซ่ ึงเป็ นศูนย์กลางการบริ หาร วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ และเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัย บัณฑิตยสถานอาร์เมเนีย รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โรงอุปรากร ห้อง
แสดงดนตรี สถาบันเทคโนโลยี ห้องสมุดสาธารณะขนาดใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตว์อีกหลายแห่ ง กรุ ง
เยเรวานยังเป็ นหัวใจของเครื อข่ายทางรถไฟและเป็ นศูนย์กลางการค้าหลักของสิ นค้าเกษตรกรรมของประเทศ
นอกจากนี้ โรงงานอุตสาหกรรมในเมืองนี้ ยงั ผลิตโลหะเครื่ องมือจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เคมีภณ
ั ฑ์ สิ่ งทอ
และผลิตภัณฑ์อาหารอีกด้วย ผ่านชม จัตุรัสรี พบั ลิค (Republic Square) ผลงานชิ้นเอกของสถาปนิกนาม อเล็กซาน
เดอร์ ทามาเนียน บนเนื้อที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกลุ่มอาคารสไตล์นีโอคลาสสิ คอันงดงาม ในอดีต
ยุคที่ถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตเคยใช้ชื่อ จัตุรัสเลนนิน (Lenin Square) แต่ถูกเปลี่ยนชื่อหลังประกาศอิสรภาพ
เป็ นประเทศอาร์เมเนีย จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ Yerevan Cascade อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์เปิ ด (Open-air museum)
ของเมืองเยเรวาน ซึ่ งมีความงดงามทางศิลปะเป็ นอย่างยิ่ง ประกอบด้วยกลุ่มบันได 5 ชั้น ซึ่ งรายล้อมด้วยสวน
ดอกไม้และรู ปปั้ นมากมาย ซึ่ งเป็ นส่ วนเชื่อมต่อไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ โรงละครโอเปร่ า และอนุ สาวรี ย ์
อิสระภาพ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั HISTORIC YEREVAN / OR OPERA SUITE YEREVAN หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีเ่ จ็ด

ซาดาโคล – ทบิลซิ ี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถาน Armenian Alphabet Monument หรื อที่ชาวอาร์เมเนียนเรี ยกกันว่า The Letter Park
สถานที่ซ่ ึงสร้างขึ้นเพื่อรําลึกแก่ Mesrop Mashtots บิดาผูป้ ระดิษฐ์ตวั อักษรและคิดค้นภาษาอาร์เมเนีย ประกอบด้วย
รู ปปั้ นกลุ่มตัวอักษรภาษาอาร์เมเนียนจํานวน 39 ตัวอักษร สร้างขึ้นใกล้สถานที่ล่วงลับของท่าน โดยสถาปนิ กชาว
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อาร์ เมเนี ย นาม J.Torosyan เมื่อปี ค.ศ.2005 เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 1,600 ปี ที่มีการใช้ภาษาอาร์ เมเนี ยขึ้น
อิสระให้ท่านถ่ายรู ปกับอนุสรณ์สถานกับฉากหลังภูเขา Aragats อันสวยงาม ซึ่ งประกอบด้วยยอดเขาทั้ง 4 แห่ ง
อาร์เมเนีย ที่มีระดับความสู งถึง 4,090 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านชม อาราม Saghmosavank (Monastery of the Psalms) อารามยุคศตวรรษที่ 13 อีกหนึ่ งแลนด์มาร์คที่มี
ชื่อเสี ยงของประเทศอาร์เมเนียที่สร้างขึ้นด้วยหิ น ตั้งอยูใ่ นหุบเขา Ashtarak ในอดีตเคยถูกใช้เป็ นสถานศึกษาสําหรับ
ชนพื้นเมืองท้องถิ่นที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณแถบนี้ ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองทบีลิซี่ (TBILISI) (ระยะทาง 266
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) ผ่านด่านเมืองซาดาโคล เมืองชายแดนของอาร์เมเนียที่อยูต่ ิดกับจอร์เจีย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรมที่พกั

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั MERCURE TBILISI / OR BILTMORE HOTEL / OR AMBASADORI HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันทีแ่ ปด

มิทสเคต้ า - สเตพ้านท์ สมินด้ า (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ได้เวลานําท่าน
ชม อารามจวารี (Jvari Monastery) หรื ออารามแห่งกางเขน สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ยคุ ศตวรรษที่ 6 ซึ่งชาวจอร์เจียสักการะ
นับถือบูชาเป็ นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดยักษ์ซ่ ึ งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่ งคัปปาโดเกีย
(ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญมากของประเทศตุรกี ) ได้นาํ ไม้กางเขนนี้ เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่
ศาสนาคริ สต์เป็ นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล อิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคต้าและจุดบรรจบของ
แม่น้ าํ คูราและแม่น้ าํ อะรักวีซ่ ึ งมีความงดงามเป็ นอย่างมาก ได้เวลานําท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli
Monastery) สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความเชื่อมานับถือศานาคริ สต์ซ่ ึ งกลายมาเป็ นศาสนาประจําชาติเมื่อปี ค.ศ.
337 และเป็ นสิ่ งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นในคริ สตวรรษที่ 11 ภายในมีภาพเขียนเฟ
รสโก้ที่งดงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

คํ่า

นําท่านเที่ยวชม เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียปั จจุบนั เป็ นเมืองสําคัญทาง
ศาสนาคริ ส ต์ นิ ก ายออร์ โ ธด็ อ กซ์ แ บบจอร์ เ จี ย โดยรั บ คริ ส ต์ศ าสนาเข้า มาในประเทศเป็ นครั้ งแรกช่ ว งต้น
คริ สต์ศตวรรษที่ 4 องค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียน โบราณสถานแห่ งเมืองมิทสเคต้าให้เป็ นมรดกโลก (UNESCO
World Heritage Site) เมื่อปี ค.ศ.1994 นําท่านเดินทางสู่ โรงไวน์ Iago Wine Cellar หนึ่งในโรงไวน์ที่มีชื่อเสี ยงของ
หมู่บา้ น Chardakhi นําท่านชิมหนึ่งในไวน์ทอ้ งถิ่นที่หมักบ่มด้วยวิธีการเฉพาะของชาวจอร์เจียนในไหโบราณ ซึ่ ง
ชาวจอร์เจียนเรี ยกว่า Kvevri ไหนี้มีความจุเริ่ มต้นตั้งแต่ 20 ลิตรไปจนไหขนาดใหญ่ที่จุได้ถึง 10,000 ลิตร โดยวิธี
บ่มมีสองวิธีคือขุดหลุมฝังไว้ใต้ดินหรื อวางไว้ในระนาบเดียวกับพื้นในโรงบ่มไวน์ วิธีหมักไวน์แบบโบราณนี้ ถูก
บันทึกไว้เป็ นมรดกโลกใน UNESCO Intangible Heritage List โดยองค์กรยูเนสโก นอกจากนี้ไวน์ชนิดนี้ยงั เป็ น
หนึ่งในไวน์แปลกที่ถูกนําไปขายที่โรงแรม The Ritz ในกรุ งลอนดอนด้วย
รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ROOMS HOTEL KAZBEGI หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีเ่ ก้า

สเตพ้านท์ สมินด้ า

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางไปตามทางหลวงที่สาํ คัญซึ่งเป็ นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหาร (Georgian Military Highway)
ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์ เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองสําหรับใช้เป็ นเส้นทางมายังภูมิภาค
แห่ งนี้ และเป็ นถนนเส้นทางเดียวที่จะนําท่านเดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ที่มีความยาว
ประมาณ1,100 กม.ที่ เ ป็ นเส้น กั้น พรมแดนระหว่างรั สเซี ย และจอร์ เ จี ย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมป้ อมอนานู รี
(Ananuri Fortress) เป็ นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกาํ แพงล้อมรอบและตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ อรักวี ที่ต้ งั อยูห่ ่ างจากทบิลิซี
ประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้างขึ้นให้เป็ นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่าง
งดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ต้ งั ตระหง่านอยู่ ทําให้เห็นภาพทิวทัศน์อนั สวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บนํ้า
ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็ นสถานที่สาํ คัญสําหรับนํานํ้าที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อม
กับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกิ (Kazbegi) (ระยะทาง 133 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ซึ่งเป็ นชื่อเมือง
อันดั้งเดิม แต่ปัจจุบนั ได้เปลี่ยนมาเป็ นชื่อ สเตพ้านท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อก
ชื่อ สเตฟานได้มาพํานักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สาํ หรับจําศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็ นเมืองเล็กๆที่ต้ งั อยูต่ าม
ริ มฝั่งแม่น้ าํ เทอร์ก้ ีที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่ นความสู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ใน
ฤดู ร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลาง และในฤดู หนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน นําท่านสัมผัสบรรยากาศในการ
ท่องเที่ยว โดยการนัง่ 4WD เพื่อชมโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรื อ
มีชื่อเรี ยกกันว่าทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็ นชื่อที่เรี ยกที่นิยมกันของโบสถ์ศกั ดิ์แห่ งนี้สถานที่แห่ งนี้
ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งขวาของแม่น้ าํ ชคเฮรี ที่อยูบ่ นเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ เนื่องจากเส้นทาง
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อาจถูกปกคลุมด้วยหิ มะ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการเดิ นทาง โดยจะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผู เ้ ดิ นทางให้มาก
ที่สุด)
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ROOMS HOTEL KAZBEGI หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีส่ ิ บ

กอรี - อัพลิสต์ ซิเคห์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) (ระยะทาง 182 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็ นเมืองหลวงและ
ศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดชีดา คาร์ทลี เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขา ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองกอ
รี ที่ในอดี ตเคยมีความสําคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็ นที่ต้ งั ของกองกําลังที่อยู่บนถนนสายสําคัญที่เชื่ อมกับ
ทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก นอกจากนั้นเมื องนี้ ยงั เป็ นเมืองบ้านเกิ ดของโจเซฟ สตาลิน อดี ตผูน้ าํ ที่ มี
ชื่ อเสี ยงของพรรคอมมิ ว นิ สต์โซเวี ย ต และอเล็กซานเดอร์ นาดี ราซี ผูเ้ ป็ นนักออกแบบชื่ อดังในด้านจรวด
ขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) ซึ่งเป็ นสถานที่ที่ได้รวบรวม
สิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่ องราวต่างๆของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิ ดจนกระทัง่
เสี ยชีวิต

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) (ระยะทาง 14 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็ นบริ เวณ
ถํ้าที่ ถูกทําขึ้ นเพื่อเป็ นที่ อยู่อาศัยของมนุ ษย์ใ นยุคการเริ่ มต้นราวศตวรรษที่ 8-7 ก่ อนคริ สตกาล ซึ่ งในอดี ตเป็ น
เส้นทางการค้าขายสิ นค้าจากอินเดียสู่ ทางด้านเหนื อแถบหมู่บา้ นมทวารี และหุ บเขารี โอนี ไปยังทะเลดํา และต่อไป
ยัง ด้า นตะวัน ตก ทํา ให้เ กิ ด การพัฒ นาการเป็ นเมื อ งต่ างๆหลายเมื อ ง และอัพ ลิ ส ต์ซิ ค ห์ ก็เ ป็ นเมื อ งหนึ่ ง ที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางการค้า ได้ถูกสร้างขึ้นในราวพันปี ก่อนคริ สตกาล ต่อมาก็ได้ถูกขยายออกไปจนกว้างขวาง ชมหมู่บา้ นที่
ถูกสร้างจากถํ้าโดยมีเนื้ อที่กว้างประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนใต้ ส่ วนกลาง และส่ วนเหนื อ
ซึ่งส่ วนกลางจะมีบริ เวณใหญ่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้างตัดหิ นและเจาะลึกเข้าไปเป็ นที่อยูอ่ าศัย
นอกจากนั้นยังถูกสร้างให้ต่อไปยังส่ วนใต้โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่ งก็จะมีบนั ไดจากศูนย์กลาง
กระจายออกไปยังส่ วนต่างๆ ถํ้าส่ วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแม้ว่าบางแห่ งจะเจาะเป็ นถํ้าใหญ่โตก็
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จะมีเพดานห้องที่ทาํ เป็ นที่หลบซ่อนอีกทีหนึ่ง และบางแห่งถึงแม้จะใหญ่โตแต่กไ็ ด้เจาะห้องเล็กๆ ทางด้านหลังหรื อ
ทางด้านข้างอีกด้วย ซึ่งบางที่อาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆได้ดว้ ย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ดา้ นบนของสถานที่
แห่ งนี้ ได้ถูกสร้างเป็ นยอดโดมด้วยหิ นและก่ออิฐ ซึ่ งต่อมานักโบราณคดีได้คน้ พบสิ่ งต่างๆ มากมาย รวมทั้งเครื่ อง
ทองเครื่ องเงินและอัญมณี ต่างๆ และยังมีเครื่ องเซรามิคส์และการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่ งสิ่ งของต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูก
นําไปไว้ที่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติที่กรุ งทบิลิซี ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี่ (ระยะทาง 100 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั MERCURE TBILISI / OR BILTMORE HOTEL / OR AMBASADORI HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันทีส่ ิ บเอ็ด ทบิลซิ ี่
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าแห่ งนครหลวงทบิลิซี่ (Old town of Tbilisi) ซึ่ งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความ
อ่ อ นหวานของสี สั น อาคารบ้า นเรื อ น สถาปั ต ยกรรมอัน โดดเด่ น ที่ ผ สมผสานศิ ล ปะแบบเปอร์ เ ซี ย และยุโ รป
อาจกล่าวได้ว่า นี่ คือการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกของประเทศที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างสองทวีปอย่างจอร์ เจีย
เกิดเป็ นศิลปะแบบจอร์เจียที่มีเอกลักษณ์ นําท่านชมโบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปี ซึ่ง
สร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับ สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตร
ซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิ ดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็ นงานสถาปั ตยกรรมยุคใหม่
ที่สวยงามชิ้นหนึ่ งซึ่ งพาดผ่านแม่น้ าํ คูรา จากนั้นนําท่านนัง่ กระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริ กาลา (Narigala Fortress)
ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่ งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็ นป้อมปราการป้อมหนึ่ งบนเส้นทางสาย
ไหมที่แข็งแกร่ งและตีได้ยากที่สุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุมสู งของเมืองทบิลิซี่ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

14.00 น.
17.20 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี่ (TBS) เพื่อเตรี ยมเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบินทบิลิซี่ (TBS) สู่ สนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK383
(ใช้เวลาบินประมาณ 2.35 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง

18.55 น.

วันทีส่ ิ บสอง กรุงเทพฯ
01.25 น.
14.50 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหารคํ่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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12 วัน อาเซอร์ ไบจาน-จอร์ เจีย – อาร์ เมเนีย
ราคาทัวร์ 95,000 บาท : 7 – 18 เม.ย. / 12 – 23 เม.ย. / 5 – 16 พ.ค. / 15-26 มิ.ย./ 20-31 ก.ค./ 9-20 ส.ค.
14-25 ก.ย./ 12-23 ต.ค.
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
อัตราค่าบริ การ (บาท) ปี 2560

เม.ย. – ต.ค. 2018

ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

95,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

17,000

เด็กอายุ 2- 12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

91,000

เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

29,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ

85,000 - 110,000

(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) หักค่าใช้จ่าย
23,000
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่ องเทีย่ ว (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่า
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า เพื่อป้องกันการสู ญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
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การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 3,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
เพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ
นัด หยุด งาน การประท้ว ง ภัย ธรรมชาติ การก่ อ จราจล อุ บ ัติ เ หตุ ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้ง นี้ จะคํา นึ ง และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิ เสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลงหรื อแจ้งให้ทราบก่ อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
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ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน 7.5
x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
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 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบิ นเท่านั้น นั่นหมายถึ งจะชดเชยตามนํ้าหนักกระเป๋ า คู ณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า
1. หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 6 หน้า
2. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
3. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. หรื อ 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 4 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง
เพราะพื้นเป็ นสี เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รู ปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน.สถานทูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

ตัวอย่ างรูปถ่ าย

