
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ                     (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดไูบ-เมืองบาก-ูวิหารแห่งไฟ-ยูนารแ์ดก๊               (ยูเออี-อาเซอรไ์บจาน) 

01.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

05.00 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.00 น. เดินทางสู ่เมืองบาก ู ประเทศอาเซอรไ์บจาน โดย สายการบินฟลายดูไบ เที่ ยวบินท่ี EK 2198         



 

 

11.00 น. เดินทางถึง เมืองบาก ู ประเทศอาเซอรไ์บจาน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ น าทา่นเดินทางสู่

ใจกลางเมืองบาก ู เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ี่สุดของอาเซอร์ไบจาน ตัง้อยูช่ายฝั่งทางใตข้องคาบสมุทรเล็ก ๆ ท่ีย่ืน

ออกไปในทะเลแคสเปียน ประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 3 สว่น ยา่นเมืองเกา่ ตวัเมืองปัจจุบนั และตวัเมืองท่ีสรา้งข้ึนในสมยัโซ

เวียต  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่อะเทหก์าห ์หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ วิหารแห่งไฟ 

เป็นสถานท่ีท่ีถูกสรา้งข้ึนเพ่ือใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นท่ีพกัอาศยัของพระ แวดลอ้มไปดว้ยหอ้งทัง้หมด 26 

หอ้ง และบริเวณตรงกลางวิหารแหง่น้ีจะมีกระถางไฟท่ีติดอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีความรุ่งเรืองมาอยา่งยาวนาน

จนถึงศตวรรษท่ี 18 กอ่นท่ีจะถูกท้ิงรา้งวา่งเปลา่ไป ในปี ค.ศ. 1975 ไดมี้การขุดคน้พบน ้ามนัและกา๊ซธรรมชาติ จึงไดมี้

การมาบูรณะซอ่มแซมวิหารแหง่น้ีข้ึนมาใหมอี่กครั้งและเปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์จากน้ันน าทา่นชม ยูนารแ์ดก๊ หรือ ภูเขา

แห่งไฟ (FIRE MOUNTAIN) ทา่นจะไดช้มความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ เปลวไฟน้ันลุกไหมต้ลอดเวลามาจากกา๊ซท่ี

อยูใ่ตดิ้น โดยซึมผา่นชัน้ของหินทรายท่ีเป็นรูพลุง่ข้ึนมาเหนือพ้ืนดินและติดไฟได ้ เน่ืองจากวา่ประเทศอาเซอร์ไบจานน้ัน

ยงัคงมีกา๊ซธรรมชาติอยา่งมากมาย 

ค า่          บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Hotel Corniche Baku หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม   โกบุสตาน-เมืองเก่าบาก-ูคาราวานซาราย-หอคอยไมเด็น                  (อาเซอรไ์บจาน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทุกทา่นเดินทางสู ่เมืองโกบุสตาน (GOBUSTAN) ตัง้อยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองบากู เป็นบริเวณท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและเป็นแหลง่ทอ่งเที่ ยวท่ีมีการแกะสลกัภาพบนหินของ

มนุษยท่ี์งดงาม (ROCK PETROGLYPHS) และนอกจากน้ันยงัมีภูเขาโคลนท่ีมีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซ่ึงมีโคลนสีด าพลุง่

ข้ึนมาตลอดเวลา (MUD VOLCANOES/MUD DOMES) ใหท้า่นชมความสวยงามของหินภูเขาท่ีมีการแกะสลกัภาพท่ี

เป็นรูปตา่งๆ ณ พิพิธภณัฑเ์ปิด (ROCK PAINTING OPEN-AIR MUSEUM) ซ่ึงไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกใน

ปี ค.ศ.2007 เชน่ ภาพการลา่สตัว ์รูปคนเตน้ร า เรือ หมูด่าวและสตัวต์า่งๆ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากน้ันน าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองบากู น าทา่นชม ย่านเมืองเก่า (Baku 

Old City) เป็นยา่นท่ีเกา่แกท่ี่สุดและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ โดยมีก าแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก าแพงจะมี

การสรา้งเป็นป้อมหอคอยซ่ึงมีท ัง้หมด 25 แหง่และมีประตูทางเขา้ออกถึง 5 แหง่ จากน้ันน าทา่นชม พระราชวงัแห่ง

ราชวงศเ์ชอรว์าน (Palace of Shirvansshakh’) สถานท่ีพ านักของกษตัริยแ์หง่ราชวงศชี์วานผูซ่ึ้งครองราชยม์าอยา่ง

ยาวนาน ในชว่งศตวรรษท่ี 14-17 แวะชม คาราวานซาราย (Caravansaray) เป็นท่ีพกัแรมของกองคาราวานท่ี

เดินทางมาคา้ขายจากเอเชียในยุคของการคา้ขายบนเสน้ทางสายไหมท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในอดีต จากน้ันน าทา่น

แวะถา่ยรูปกบั หอคอยไมเด็น (Maiden Tower) หอคอยซ่ึงถือวา่เป็นสว่นท่ีเกา่แกข่องเมือง สรา้งข้ึนตัง้แตศ่ตวรรษ

ท่ี 12 และถูกลอ้มรอบดว้ยหอ้งอาบน ้าโบราณในยุคอดีต จากน้ันน าทา่นสู ่28 Mall Shopping Center ศูนยก์ารคา้ท่ี

มากไปดว้ย รา้นคา้ขายของแบรนดเ์นมและขอพ้ืนเมือง รวมถึงรา้นอาหาร รา้นกาแฟมากมาย อิสระใหท้า่นเดินเลือกซ้ือ

สินคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel Cornicle Baku หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี เมืองเชมาค่า- JUMA MOSQUE-เมืองเชคี-พระราชวงัเชคี-โบสถคิ์ชอลับาเนียน   (อาเซอรไ์บจาน) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเชมาค่า ซ่ึงตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเป็น

ศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัเชมาคา่ น าทา่นชม JUMA MOSQUE มสัยิดเกา่แก ่ตัง้อยูใ่จกลางเขตเมืองเกา่เป็น

มสัยิดที่ สวยงาม สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ภายในตกแตง่และประดบัดาดว้ยหินและโมเสก รวมทัง้โดมท่ีมีความสวยงาม 



 

 

มีหอ้งสวดมนตแ์ยกตา่งหากสาหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ มสัยิดแหง่น้ีไดร้ับการชว่ยเหลือจากการถูกท าลายและถูก

เปลย่ีนเป็นพิพิธภณัฑ ์จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเชคี ซ่ึงแนเมืองหน่ึงท่ีเกา่แกท่ี่สุดของประเทศอาเซอร์ไบจาน เป็น

เมืองศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัเชคี ตัง้อยูใ่นบริเวณเทือกเขาคอเคซสัใหญแ่ละอยูติ่ดกบัจอร์เจีย เมืองแหง่น้ีเป็น

พ้ืนท่ีท่ีเต็มไปดว้ยภูเขา ชอ่งเขาท่ีแคบพรอ้มทัง้มีล าธารน ้าไหลและป่าเขาท่ีเขียวชอุม่ท่ีชุม่ช้ืนไปดว้ยน ้า 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากน้ันน าทา่นชม พระราชวงั PALACE OF SHAKI KHANS อนุสรณ์

สถานท่ีทรงคุณคา่ของเชกิ สรา้งขึนในปีค.ศ.1761-1762 ใชเ้ป็น ท่ีประทบัของขา่นมุชตาด เป็นพระราชวงัสองชัน้

ตกแตง่ดว้ยภาพวาดสีเฟรสโกอ้นังดงาม และงานกระจกสีอนังดงามท่ีเรียกวา่ Shebeke งดงามทัง้ภายในและภายนอก 

บางสว่นของจิตรกรรมฝาผนังมีลายดอกไมน้านาพนัธุแ์ละภาพท่ีแสดงถึงการลา่สตัวโ์บราณหรือ การตอ่สู ้การสรา้ง

ตน้แบบของพระราชวงัใชอิ้ฐหินแมน่ ้าและตน้โอก๊หนา้ตา่งประดบักระจกหลากสี ลวดลายเรขาคณิตและหินฉลุลวด

ลวดลายแบบอิสลามิค มีความงดงามมาก พระราชวงแัหง่น้ีถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปีค.ศ.1998 จากน้ันน า

ทา่นชม คาราวานซาราย (Caravansaray) เป็นท่ีพกัแรมของกองคาราวานท่ีเดินทางมาคา้ขายจากเอเชียในยุคของ

การคา้ขายบนเสน้ทางสายไหมท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในอดีต จากน้ันน าทา่นเดินทางสูห่มูบา้นคิช และน าทา่นชม 

โบสถคิ์ชอลับาเนียน เป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัของคนท่ีนับถือศาสนาคริสตข์องชาวคอเคเชียอลัเบเนีย เน่ืองจาก

ชาวอาเซอร์ไบจานสว่นใหญนั่บถือศาสนาอิสลาม นักประวติัศาสตร์ไดส้นันิษฐานวา่สถานท่ีแหง่น้ีครั้งหน่ึงเคยถูก

เปล่ียนใหเ้ป็นท่ีพกัอาศยัของบิชอบแหง่จอร์เจียตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Sheki Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้     เมืองลาโกเดกิ-เมืองซิกนากิ-เขตควาเรลี-เมืองทบิลิซี            (อาเซอรไ์บจาน-จอรเ์จีย) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันน าาทา่นเดินทางสู ่เมืองลาโกเดกิ พรมแดนของระหวา่ง 2 

ประเทศ จอร์เจียและอาเซอร์ไบจาน หลงัจากขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั เมือง

ซิกนากิ ของประเทศจอร์เจีย ไดร้ับฉายาวา่เป็นเมืองแหง่ความรัก ดว้ยทศันียภาพท่ีสวยงามของหุบเขาอะลาซาล่ีและ

เทือกเขาคอเคซสั เมืองแหง่น้ีมีช่ือเสียงในการผลิตพรมและวตัถุดิบในการท าอาหารมากมายท่ีมีสว่นส าคญัของประเทศ

จอร์เจีย รวมถึงเป็นแหลง่ปลูกองุน่ชัน้ดี จึงท  าใหเ้มืองน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการผลิตไวน์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู ่เขตควาเรลี Kvareli ท่ีแปลวา่ “ไวน์” ของแควน้คาเคติ ท่ีเป็น 1

ในเขตท่ีเป็นแหลง่ผลิตไวน์ของจอร์เจีย ท่ีน่ีมีดินสภาพอากาศเหมาะตอ่การปลูกองุน่ส าหรับไวน์ โดยมีการขุดอุโมงค์

สกดัเขา้ไปในภูเขา เพ่ือใหเ้ป็นท่ีเก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม หลงัจากน้ันใหท้า่นไดมี้โอกาส ล้ิมรสไวน์ชัน้ดี คูวาเร

ลีไวน์ ถึงเวลาอนัสวมควรน าทา่นเดินทางสูเ่มืองหลวงของประเทศจอร์เจียร์ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศ ตัง้อยูร่ะหวา่งสองฝั่งแมน่ ้า คูรา Kuraหรือแมน่ ้าซควารี Mtkvari ในภาษาถ่ิน กอ่ตัง้ในราวศตวรรษท่ี 5 

เป็นเมืองหลวงสุดทา้ยของอาณาจกัรไอบีเรีย ท่ีอยูร่อดทา่มกลางสองอาณาจกัรโรมนั และแซสซานิค 

ค า่            บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Gallery Palace Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัท่ีหก     เมืองมิสเคตา้-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-ป้อมอนานูรี-เมืองคาซเบก้ี-โบสถเ์กอรเ์กต้ี   (จอรเ์จีย) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากน้ันน าทา่นออกเดินทางไปยงั เมืองมิสเคตา้ (Mtskheta) 

ท่ีต ัง้อยูท่างดา้นเหนือหา่งจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20กม. ในจงัหวดคาร์ทล่ี ทางดา้นตะวนัออกของจอร์เจียเมืองน้ีนับ 

วา่เป็นเมืองท่ีมีความเกา่แหง่หน่ึงของประเทศ และใน

ปัจจุบนัเป็นศูนย์กลางการปกครองของแควน้มคส

เคตา้ และเทียนิ ต้ี มีประชากรอาศัยอยู ่ประมาณ 

20,000 คน เ น่ืองจากมีโบราณสถานทางด ้าน

ประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงไดรั้บการขัน้

ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 จากน้ันน า

ทุกทา่นชม วิหารจวารี(Jvari Monastery)  ซ่ึงเป็น

วิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์โธด๊อกท่ีถูกสรา้งข้ึนในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแหง่น้ีต ัง้อยูบ่นภูเขาท่ีมีแมน่ ้าสอง

สายไหลมาบรรจบกนัคือ แมน่า้มิควารีและแมน่ ้าอรักวีและถา้มองออกไปขา้มเมืองมิสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญซ่ึ่ง

ในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตัง้แต ่400 ปีกอ่น

คริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5 จากน้ันน าทา่นชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซ่ึงค  า

วา่ Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกงา่ยๆรวมกนัก็คือวิหารเสามีชีวิต สรา้งราวศตวรรษท่ี 

11 โบสถแ์หง่น้ีถือเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดสิ์ทิธ์ิท่ีสุดของจอร์เจีย สรา้งข้ึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย มีขนาด

ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศอีกทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีท  าใหช้าวจอร์เจียเปล่ียนความเช่ือและหนัมานับถือศาสนา

คริสต ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากน้ันเขา้ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตัง้อยู ่

ริมฝั่งซา้ยของ แมน่ ้าอรักวีเป็นท่ีประทบัของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวีราชวงศศ์กัดินาผูป้กครองดินแดนลุม่

แมน่ ้าอรักวีและเป็นสมรภูมิรบแยง่ชิงอ านาจกบัเจา้ปกครองแควน้อ่ืน ๆ หลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปดว้ย

ปราสาท 2 หลงั โบสถ ์2 แหง่คือ โบสถแ์มพ่ระผูพ้รหมจรรยแ์ละโบสถแ์มพ่ระเสด็จข้ึนสวรรค ์(อสัสมัชญั) และท่ีฝัง

ศพของดยุคแหง่อรักวีซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย หลงัจากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่เมืองกดูาอูรี (Gudauri) โดย

เดินทางไปยงัเสน้ทางหลวงสายส าคญัท่ีมีช่ือวา่ Georgian Military Highway เสน้ทางส าหรับใชใ้นดา้นทหาร ถนน

สายน้ีเป็นถนนสายส าคญัท่ีสุดท่ีถูกสรา้งข้ึนในสมยัท่ีจอร์เจียอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพ่ือใชเ้ป็น

เสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรัสเซียมายงัท่ีภูมิภาคน้ี จากน้ันทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองคาซเบก้ี 

(Kazbegi) หรือปัจจุบนัเรียกวา่ เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพ่ิงเปล่ียนเม่ือปี 2006 หลงัจาก

นักบุญนิกายออร์โธด๊อก ช่ือสเตฟาน ไดม้าพ านักอาศัยและ

กอ่สรา้งสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาข้ึน เมืองน้ีอยูห่า่งจากเมือง

หลวงทบิลิซีประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยูริ่มฝั่ง

แมน่ ้าเทอร์ก้ีถือเป็นศูนยก์ลางการทอ่งเท่ียวบนเทือกเขาคอเค

ซัส (Caucasus) ท่ีส าค ัญของประเทศจอร์เ จีย มีภูมิท ัศน์ ท่ี

สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบก้ีอีกดว้ย 

จากน้ันน าท่านข้ึนรถ 4WD (รถขบัเคล่ือน 4 ลอ้) เพ่ือเขา้สู่

ใจกลางหุบเขาคอเคซสั (Caucasus) น าทา่นชมความสวยงาม



 

 

ของโบสถเ์กอรเ์กต้ี (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวา่โบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้ง

ดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญส่รา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ส าคญั

หน่ึงของประเทศจอร์เจีย ตัง้อยูบ่นเทือกเขาคาซเบก้ีท่ีระดบัความสูงจากน ้าทะเล 2,170 เมตรทิศใต ้ตัง้อยูบ่นฝั่งแมน่ ้า

ดานูบ เมืองมีการผลิตเหล็กกลา้ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภณัฑย์าสูบ เมืองน้ีพฒันามาจากคา่ยสมยัโรมนั เป็น

ศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญัในคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 (*ในกรณีท่ีมีหิมะตกหนัก จนไมส่ามารถเดินทางไดท้างบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม*) จากน้ันน าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองทบิลิซี (TBILISI)  

ค า่            บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ Gallery Palace Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด    โบสถต์รีนิต้ี-ป้อมปราการนาริคาล่า-ทบิลิซี เคเบ้ิลคาร-์สนามบิน       (จอรเ์จีย-ยูเออี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันน าทา่นเท่ียวชม เมืองทบิลิซี เมืองท่ีมีเน้ือท่ีประมาณ 372 

ตร.กม.และมีประชากร1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดย กษัตริยว์าคตงั จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) 

กษัตริยจ์อร์เจียแหง่คาร์ตลีไดก้อ่ตัง้เมืองน้ีข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม 

สงัคมและวฒันธรรมในภูมิภาคคอเคซสั ในประวติัศาสตร์เมืองน้ีอยูใ่นสายทางหน่ึงของเสน้ทางสายไหม และปัจจุบนั

ยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตร์ในแงท่ี่ต ัง้ท่ีเป็นจุด

ติดระหวา่งทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรป น าทา่นชม โบสถต์รีนิต้ี 

(Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) ห รื อ  ซ า มี บ า 

(Sameba Chthedral) มีความหมายวา่ โบสถพ์ระตรีเอกานุ

ภาพศกัด์ิสิทธ์ิแหง่กรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ช่ือเรียกของ

คนทอ้งถ่ิน เป็นวิหารหลกัของชาวคริสตนิ์กายจอร์เจียนออร์

โธด็อกซใ์นกรุงทบิลิซีกอ่สรา้งข้ึนระหวา่งปีค.ศ.1995 -2004 

ใหญท่ี่สุดอนัดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์

ตะวนัออกทัว่โลกแมจ้ะมีอายุไมม่ากแตก็่เป็นโบสถต์วัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนทอ้งถ่ินท่ีมีรูปแบบทาง

ศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถเ์ป็น  อาคารขนาดใหญท่ี่ โดดเดน่มาก จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่ป้อมปราการนาริคาล่า 
(Narikala Fortress) โดยกระเชา้ไฟฟ้า เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีความส าคญั เป็นป้อมท่ีถูกสรา้งข้ึนตัง้แตส่มยั

ศตวรรษท่ี 4 บนเนินเขาเหนือเมืองเกา่ทบิลิซีเพ่ือใชใ้นการป้องเมืองของตวัเองจากศตัรูภายนอกและคอ่ยๆมีการ

ขยายอณาเขตมาภายหลงัจนเสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบนัสภาพของป้อมยงัมีสภาพความเสียจากแผน่ดินไหวเม่ือปี ค.ศ. 

1827 ถึงยงัไงก็ตามสถานท่ีน้ีเป็นท่ีนิยมส าหรับนักทอ่งเที่ ยวเน่ืองจากสามารถมองชมเมืองหลวงทบิลิซิไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินทบิลิซี 

16.55 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองดูไบ โดยสายการบินฟลาย ดูไบ เที่ ยวบินท่ี EK2199  

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

20.15 น.    เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

22.35 น.   ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เที่ ยวบินท่ี EK 374 

   (บริการอาหารและ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีแปด ดไูบ-กรุงเทพฯ                         (ยเูออี-ไทย) 

07.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

***************************** 



 

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ    2,000  บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ  8,000  บาท 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์ 

ส าหรบัเท่ียวบินกรงุเทพ-ดูไบ-กรงุเทพ และสายการบินฟลายดูไบ ส าหรบัเท่ียวบิน ดูไบ-ทบิลิซี 

(เดินทางไปและกลบัพรอ้มคณะ) น ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น 

✓ คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม ่

สามารถเขา้พกัท่ีเมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน  19-26 พ.ย. 2562 45,900 

ธนัวาคม  5-12 ธ.ค. 2562 45,900 

มกราคม  21-28 ม.ค. 2563 45,900 

กุมภาพนัธ ์ 20-27 ก.พ. 2563 45,900 

มีนาคม  12-19 มี.ค. 2563 45,900 



 

 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

✓ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่อาเซอร์ไบจาน ทางสถานทูตจะไมคื่นเงินคา่ธรรมเนียมทุกกรณี 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน (6 USD  x 6 วนั = 36 USD) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย เร่ิมตน้วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาข้ึนเคร่ืองในวนัเดินทางไป-กลบั ใหท้า่น

ติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3.  ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 

4.  ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5.  ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6.  กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

เอกสารท่ีใชป้ระกอบในการย่ืน E-VISA อาเซอรไ์บจาน 

1. ไฟลส์แกนสีหนังสือเดินทางไทยที่ มีอายุกอ่นวนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือน (ตามภาพประกอบ https://evisa.gov.az) 

https://evisa.gov.az/


 

 

2. กรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ ตามเอกสารดา้นลา่ง 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 
ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 
.......................................................................................................................................... 
วนั / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชือ้ชาต ิ.................................. สญัชาต ิ........................................... 
สญัชาติโดยก าเนิด  .......................................... สถานท่ีเกิด ............................ ประเทศ  .......................................... 
หมายเลขบตัรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอรต์ ..................................... 
ท่ีอยู ่( ถ้าท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน กบัท่ีอยูปั่จจบุนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจ้งรายละเอียด )   
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ...................... 

โทรศพัท์ (มือถือ) ....................................................................... Email................................................................... 
 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ   

           คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสูญ  

           หาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีน่ัง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ  

          ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้น่ัง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่น้ัน 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

 

 


