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12 วนั จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน 
(เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส) 

 

 

***สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลนส์ พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว *** 

เมษายน – ตุลาคม 2566 

115,000 บาท 

 ทบิลิซ่ี – สเตพ้านท์สมินด้า – คาซเบกิ – มทิสเคต้า – กอรี – อัพลิสต์ซิเคห์ – สะพานเพชร 
(Diamond Bridge) – บาฟรา – ยมุริ – ป้อมปราการด า – เยเรวาน – ซาดาโคล – ฮักห์พาท  

 ทะเลสาบเซวาน – บากู – โกบัสตาน – แหลมแอบเชรอน – ภูเขาโคลน  
 

24 เม.ย.-5 พ.ค. 66 / 19-30 พ.ค. 66/ 16-27 มิ.ย. 66/ 9-20 ส.ค. 66 / 11-22 ต.ค. 66 
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12 วนั จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน 
 

วันแรก กรุงเทพฯ - อสิตันบูล 
 

20.00 น. คณะพบเจา้หน้าที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที่ 9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน  TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 
เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและ
อาหารเชา้ ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

วันที่สอง อิสตันบูล - ทบิลิซ่ี 
 

05.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเคร่ือง โดยเที่ยวบิน TK378 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง
สินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตนับูล (กระเป๋าเดินทางสายการบิน Check through) 

06.25 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินทบิลิซ่ี (TBS) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  
สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.15 ชม.) 

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเที่ยวชม ยา่นเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซ่ี (Old town of Tbilisi)  ซ่ึงมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความ

อ่อนหวานของสีสันอาคารบา้นเรือน สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรป           
อาจกล่าวไดว่้า น่ีคือการบรรจบกนัของตะวนัออกและตะวนัตกของประเทศที่ตั้งอยูร่ะหว่างสองทวีปอย่าง
จอร์เจีย เกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียที่มีเอกลกัษณ์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
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บ่าย  น าท่านชมโบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปีซ่ึงสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซ่ึงเช่ือมระหว่างตวั
เมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานคร้ังแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงาม
ช้ินหน่ึงซ่ึงพาดผ่านแม่น ้ าคูรา จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) 
ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซ่ึงนักประวตัิศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหน่ึงบน
เส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีไดย้ากที่สุด อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซ่ีตามอธัยาศัย 
จากนั้นน าท่านแวะชม Chronicle of Georgia คืออนุสรณ์ขนาดยกัษท์ี่ตั้งอยูบ่นเนินเขามองลงมาสู่ทะเลสาบ 
“Tbilisi Sea” โดยเล่าถึงประวตัิศาสตร์ 3,000 ปี ของอ านาจการปกครองของจอร์เจีย ดว้ยการสลกัเก่ียวกบั 
กษตัริย ์วีรบุรุษ และพระเยซูคริสต์ ไวบ้นเสาเหล็กขนาดมหึมา  ซ่ึงความอลงัการณ์ และบรรยากาศความ
สวยงามของอนุสรณ์แห่งน้ีท าให้ไดช่ื้อว่าเป็น Stonehenge of Georgia 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Ramada Hotel Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่า  
(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กส าหรับพักค้างคืนที่คาซเบกิ 1 คืน กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม) 
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วันที่สาม ป้อมอนานูรี – สเตพ้านท์สมินด้า – คาซเบกิ – 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี ้
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปตามทางหลวงที่ส าคัญซ่ึงเป็นเส้นทางส าหรับใช้ในดา้นการทหาร (Georgian Military 
Highway) ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองส าหรับใช้เป็น
เส้นทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ (Greater 
Caucasus) ที่มีความยาวประมาณ1,100กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจียระหว่างทางให้
ท่านไดช้มป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่ก่อสร้างอนัเก่าแก่มีก  าแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่ริม
แม่น ้าอรักวี ที่ตั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 
ภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัที่ถูกสร้างไดอ้ยา่งงดงามและยงัมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู ่ท าให้เห็นภาพ
ทิวทศัน์อนัสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บน ้ าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซ่ึงเป็นสถานที่
ส าคญัส าหรับน าน ้าที่เก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อมกบัผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกิ (Kazbegi) (ระยะทาง 133 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  ซ่ึงเป็น

ช่ือเมืองอนัดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนมาเป็นช่ือ สเตพา้นท์สมินดา้ (Stepantsminda) หลงัจากนักบุญใน
นิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟานไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสร้างสถานที่ส าหรับจ าศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบก้ี 
เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริมฝ่ังแม่น ้ าเทอร์ก้ีที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลาง และในฤดูหนาวมีอากาศเย็น
และยาวนาน อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและพกัผ่อนในเมืองสกีรีสอร์ทหนา้หนาวตามอธัยาศยั น าท่านสัมผสั
บรรยากาศในการท่องเที่ยว โดยการนัง่ 4WD  เพื่อชมโบสถเ์กอร์เกต้ี (Gergeti Trinity Church) ถูกสร้างขึ้น
ในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีช่ือเรียกกนัว่าทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือที่เรียกที่นิยมกนั
ของโบสถ์ศกัด์ิแห่งน้ีสถานที่แห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ังขวาของแม่น ้ าชคเฮรี ที่อยู่บนเทือกเขาของคาซเบก้ี (การ
เดินทางขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทาง โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางให้มากที่สุด)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมที่พกั 
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น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Guadari Inn Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี คาซเบกิ – มิทสเคต้า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคตา้ (Mtskheta) (ระยะทาง 26 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  น าท่าน
ชมอารามจวารี (Jvari Monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิยุคศตวรรษที่ 6 ซ่ึงชาวจอร์เจีย
สักการะนบัถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไมก้างเขนขนาดยกัษซ่ึ์งชาวเมืองกล่าวกนัว่า นักบุญนีโน่
แห่งคปัปาโดเกีย (ซ่ึงปัจจุบนัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัมากของประเทศตุรกี) ไดน้ าไมก้างเขนน้ีเขา้มา
พร้อมกบัการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นคร้ังแรกในช่วงโบราณกาล อิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทศัน์ของเมือง
มิทสเคตา้และจุดบรรจบของแม่น ้าคูราและแม่น ้าอะรักวีซ่ึงมีความงดงามเป็นอย่างมาก จากนั้นน าท่านชม
วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Monastery) สัญลกัษณ์ของการเปลี่ยนความเช่ือมานับถือศานาคริสต์ซ่ึง
กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาติเมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็นส่ิงก่อสร้างยคุโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย 
สร้างขึ้นในคริสตวรรษที่ 11 ภายในมีภาพเขียน เฟรสโก ้ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเที่ยวชม เมืองมิทสเคตา้ (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียปัจจุบนัเป็นเมือง
ส าคญัทางศาสนาคริสต ์นิกายออร์โธด็อกซ์แบบจอร์เจีย โดยรับคริสตศ์าสนาเขา้มาในประเทศเป็นคร้ังแรก
ช่วงตน้คริสต์ศตวรรษที่ 4 องค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคตา้ให้เป็นมรดก
โลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี ค.ศ.1994 น าท่านเดินทางสู่ โรงไวน์ Iago Wine Cellar หน่ึงใน
โรงไวน์ที่มีช่ือเสียงของหมู่บา้น Chardakhi น าท่านชิมหน่ึงในไวน์ทอ้งถิ่นที่หมกับ่มดว้ยวิธีการเฉพาะของ
ชาวจอร์เจียนในไหโบราณ ซ่ึงชาวจอร์เจียนเรียกว่า Kvevri ไหน้ีมีความจุเร่ิมตน้ตั้งแต่ 20 ลิตรไปจนไห
ขนาดใหญ่ที่จุไดถ้ึง 10,000 ลิตร โดยวิธีบ่มมีสองวิธีคือขุดหลุมฝังไวใ้ตดิ้นหรือวางไวใ้นระนาบเดียวกบั
พ้ืนในโรงบ่มไวน์ วิธีหมกัไวน์แบบโบราณน้ีถูกบนัทึกไวเ้ป็นมรดกโลกใน UNESCO Intangible Heritage 
List โดยองคก์รยูเนสโก นอกจากน้ีไวน์ชนิดน้ียงัเป็นหน่ึงในไวน์แปลกที่ถูกน าไปขายที่โรงแรม The Ritz 
ในกรุงลอนดอนดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองบิลิซ่ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Ramada Hotel Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 
วันที่ห้า กอรี - อพัลิสต์ซิเคห์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) (ระยะทาง 182 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  เป็นเมืองหลวงและ

ศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองที่ตั้งอยูบ่นเนินเขา ให้ท่านไดช้มความสวยงามของ
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เมืองกอรี ที่ในอดีตเคยมีความส าคญัทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองก าลงัที่อยู่บนถนนสาย
ส าคญัที่เช่ือมกบัทางดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตก นอกจากนั้นเมืองน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของโจเซฟ 
สตาลิน อดีตผูน้ าที่มีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผู ้เป็นนกัออกแบบ
ช่ือดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต น าท่านชม พิพิธภณัฑข์องสตาลิน (Museum of Stalin) ซ่ึง
เป็นสถานที่ที่ไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเร่ืองราวต่างๆของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึง
ประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอพัลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) (ระยะทาง 14 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  
เป็นบริเวณถ ้าที่ถูกท าขึ้นเพ่ือเป็นที่อยู่อาศยัของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริสตกาล 
ซ่ึงในอดีตเป็นเส้นทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือแถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไป
ยงัทะเลด า และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก ท าให้เกิดการพฒันาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอพัลิสต์ซิคห์ 
ก็เป็นเมืองหน่ึงที่เป็นศูนย์กลางการค้า ได้ถูกสร้างขึ้นในราวพนัปีก่อนคริสตกาล   ต่อมาก็ได้ถูกขยาย
ออกไปจนกวา้งขวาง  ชมหมู่บา้นที่ถูกสร้างจากถ ้าโดยมีเน้ือที่กวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลาง และส่วนเหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ที่ สุด ประกอบไปด้วย
สถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นที่อยูอ่าศยั นอกจากนั้นยงัถูกสร้างให้ต่อไปยงัส่วนใต้
โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยงัส่วนต่างๆ ถ ้ า
ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว่้าบางแห่งจะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานห้องที่ท า
เป็นที่หลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่งถึงแม้จะใหญ่โตแต่ก็ได้เจาะห้องเล็กๆ ทางด้านหลังหรือทาง
ดา้นขา้งอีกดว้ย ซ่ึงบางที่อาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ดา้นบนของ
สถานที่แห่งน้ีไดถู้กสร้างเป็นยอดโดมดว้ยหินและก่ออิฐ ซ่ึงต่อมานกัโบราณคดีไดค้น้พบส่ิงต่างๆ มากมาย 
รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินและอัญมณีต่างๆ และยงัมีเคร่ืองเซรามิคส์และการแกะสลักที่สวยงาม ซ่ึง
ส่ิงของต่าง ๆ เหล่าน้ีไดถู้กน าไปไวท้ี่ในพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงทบิลิซี  ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่
เมืองทบิลิซ่ี  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Ramada Hotel Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันที่หก สะพานเพชร (Diamond bridge) – บาฟรา – ยุมริ (อาร์เมเนีย) – ป้อมปราการด า      
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแดชบาชี (Dashbashi Canyon) (ระยะทาง 109 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) น าท่านชม Daimond Bridge : Dashbashi Canyon Glass สะพานแขวนกระจกแกว้ ที่มีแถบรูปเพชร
แขวนอยู่ตรงกลาง ยาว 240 ม.และสูงเหนือพ้ืนดิน 149 ม. สะพานถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มนักลงทุนแคสส์ 
(Kass Group) มีมูลค่าประมาณ 40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1,400 ลา้นบาท สะพานมีลกัษณะโปร่งใส ตั้ง
ทอดยาวขา้มอนุสาวรียธ์รรมชาติ ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพอนักวา้งไกล และมุมมองที่สวยงามของ
น ้าตก และถ ้า สะพานที่สร้างจากเหล็กและแกว้ ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี โดยจุดเด่นคือโครงสร้างแขวนที่
ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก นอกจากน้ี ยงัมีแถบรูปเพชร แขวนอยู่ตรงกลาง สามารถเดินเขา้ไปภายใน
เพื่อรับชมทศันียภาพรอบๆ  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ด่านพรมแดนระหว่างจอร์เจียและ อาร์เมเนีย แห่งเมืองบาฟรา (ระยะทาง 98 ก.ม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองยมุริ 
(Gyumri) (ระยะทาง 45 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) น าท่านเที่ยวชมเมืองยุมริ เป็นเทศบาลเมือง
และเมืองใหญ่สุดอันดับสองของประเทศอาร์มีเนีย และเป็นศูนย์กลางการบริหารของจังหวดัชีรัคทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ในปลายศตวรรษที่สิบเกา้ เมืองน้ีเคยมีช่ือว่า อะเลกซานโดรโปล ซ่ึงใน
ขณะนั้นเป็นหน่ึงในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอาร์มีเนียตะวนัออกภายใตก้ารปกครองของรัสเซีย น าท่านชม
ป้อมปราการด า (Black Fortress) ป้อมปราการสีด ารูปวงกลมขนาดใหญ่ตั้งตะหง่านอยูบ่นเนิน สร้างขึ้นใน
ปี 1834-1847 โดยกองทพัรัสเซียและไดถู้กทิ้งร้างหลงัการเสร็จศึกระหว่างรัสเซียและตุรกี (Russo-Turkish 
War) ไดเ้วลาน าท่านเที่ยวชมจตัุรัสอิสรภาพ (Independence Square), จากนั้นน าท่านชมโบสถด์ า (St. Nshan 
Church และ St. Astvatsatsin Church) ซ่ึงเป็นโบสถ์ที่มีลกัษณะพิเศษโดยการน าหิน Armenian black tuff 
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มาสร้างโบสถ์แห่งน้ี เรียกไดว่้าเป็น โบสถ์รัสเซีย ที่แปลกตา อีกแห่งหน่ึงของอาร์เมเนีย จากนั้นน าท่าน
เที่ยวชมเมืองเก่า ซ่ึงมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และเป็นเมืองที่น่าเดินเล่นอีกแห่งในอาร์เมเนีย 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Viktoria Plaza Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด ยุมริ – หุบเขาอัชทารัค – Armenian Alphabet Monument – เยราวาน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถาน Armenian Alphabet Monument (ระยะทาง 94 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หรือที่ชาวอาร์เมเนียนเรียกกนัว่า The Letter Park สถานที่ซ่ึงสร้างขึ้นเพ่ือร าลึกแก่ 
Mesrop Mashtots บิดาผูป้ระดิษฐ์ตัวอักษรและคิดคน้ภาษาอาร์เมเนีย ประกอบด้วยรูปป้ันกลุ่มตวัอักษร
ภาษาอาร์เมเนียนจ านวน 39 ตวัอกัษร สร้างขึ้นใกลส้ถานที่ล่วงลบัของท่าน โดยสถาปนิกชาวอาร์เมเนีย 
นาม J.Torosyan เมื่อปี ค.ศ.2005 เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 1,600 ปี ที่มีการใชภ้าษาอาร์เมเนียขึ้น    อิสระ
ให้ท่านถ่ายรูปกบัอนุสรณ์สถานกบัฉากหลงัภูเขา Aragats อนัสวยงาม ซ่ึงประกอบดว้ยยอดเขาทั้ง 4 แห่ง
อาร์เมเนีย ที่มีระดับความสูงถึง 4,090 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล  น าท่านชม อาราม Saghmosavank 
(Monastery of the Psalms) อารามยคุศตวรรษที่ 13 อีกหน่ึงแลนดม์าร์คที่มีช่ือเสียงของประเทศอาร์เมเนียที่
สร้างขึ้ นด้วยหิน ตั้ งอยู่ในหุบเขา Ashtarak ในอดีตเคยถูกใช้เป็นสถานศึกษาส าหรับชนพ้ืนเมืองท้อง
ถิ่นที่อาศยัอยูบ่ริเวณแถบน้ี น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองเยเรวาน บางคร้ังก็เรียกว่า เอเรวาน (Erevan) ซ่ึง
ช่ือเดิมคือ เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรีวาน (Erivan) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอาร์เมเนีย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความสวยงามของอาร์เมเนีย 
เพราะเป็นวิหารที่สร้างอยูท่่ามกลางเทือกเขาที่สวยงาม และยงัมีส่วนที่สร้างโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขาอีก
ดว้ย แมต้วัอาคารของวิหารเกกฮาร์ดน้ีถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 12-13 แต่ส านกัสงฆโ์บราณแห่ง
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น้ี ไดถู้กก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อราวศตวรรษที่ 4 อิสระให้ท่านชมส่วนของห้องโถงของตวัโบสถท์ี่มีการตดัหิน
สร้างเป็นโดมแกะสลกัอยา่งสวยงาม ที่ถูกตกแต่งดว้ยความศรัทธาในศาสนาคริสต ์ วิหารที่สร้างโดยการตดั
หินให้กลายเป็นห้องโถง และไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2000 จากนั้นน าท่านเขา้ชมวิหาร
การ์นี (Garni Temple) ซ่ึงในอดีตเมื่อประมาณ 1,700 ปีมาแล้ว บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของ
กษตัริยอ์าร์เมเนีย ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมีหลงเหลืออยู่ ซากห้องสรงน ้ า (Royal Bath House) และอาคารทรง
กรีกที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 1 ตามพระราชประสงค์ของกษตัริย ์Tiridates ดา้นขา้งของวิหาร
ทรงกรีกก็มีซากโบสถ์คริสต์ที่สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 หลงเหลืออยู่ วิหารแห่งน้ีถูกท าลายด้วย
แผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 ส าหรับอาคารที่เห็นอยู่น้ี ไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมยัสหภาพโซเวียต เมื่อปี 
ค.ศ.1974 โดยใช้เศษซากปรักหักพงัของเก่าผสมกับของใหม่ จึงท าให้สมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน 
ถึงแมว่้าวิหารการ์นี จะถูกสร้างแบบกรีก แต่ลวดลายบนตวัอาคารก็สร้างด้วยศิลปะแบบอาร์เมเนีย ที่ไม่
สามารถหาไดใ้นวิหารกรีกทัว่ไป 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Royal Plaza Yeravan Hotel**** หรือเทียบเท่า   
 
วันที่แปด เยราวาน - กอร์วริาบ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชมกรุงเยเรวานที่ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการบริหาร วฒันธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ และเป็น
ที่ตั้งของมหาวิทยาลยั บณัฑิตยสถานอาร์เมเนีย รวมทั้งพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ โรงอุปรากร ห้องแสดง
ดนตรี สถาบนัเทคโนโลยี ห้องสมุดสาธารณะขนาดใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตวอ์ีกหลายแห่ง 
กรุงเยเรวานยงัเป็นหัวใจของเครือข่ายทางรถไฟและเป็นศูนยก์ลางการคา้หลกัของสินคา้เกษตรกรรมของ
ประเทศ นอกจากน้ี โรงงานอุตสาหกรรมในเมืองน้ียงัผลิตโลหะเคร่ืองมือจกัรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เคมีภณัฑ์ ส่ิงทอ และผลิตภณัฑ์อาหารอีกดว้ย ผ่านชมจตัุรัสรีพบัลิค (Republic Square) ผลงานช้ินเอกของ
สถาปนิกนาม อเล็กซานเดอร์ ทามาเนียน บนเน้ือที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกลุ่มอาคารสไตลนี์
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โอคลาสสิคอนังดงาม ในอดีตยุคที่ถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตเคยใช้ช่ือ จตัุรัสเลนนิน (Lenin Square) 
แต่ถูกเปลี่ยนช่ือหลังประกาศอิสรภาพเป็นประเทศอาร์เมเนีย จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับYerevan 
Cascade อีกหน่ึงพิพิธภณัฑเ์ปิด (Open-air museum) ของเมืองเยเรวาน ซ่ึงมีความงดงามทางศิลปะเป็นอยา่ง
ย่ิง ประกอบดว้ยกลุ่มบนัได 5 ชั้น ซ่ึงรายลอ้มดว้ยสวนดอกไมแ้ละรูปป้ันมากมาย ซ่ึงเป็นส่วนเช่ือมต่อไป
ยงัพิพิธภณัฑ์ศิลปะสมยัใหม่ โรงละครโอเปร่า และอนุสาวรียอ์ิสรภาพ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ
เซวาน ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบน้ีเป็นหน่ึงใน
ทะเลสาบน ้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้ าหลายสาย เช่น แม่น ้ าฮราซดาน 
และแม่น ้ามาสริค   

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กอร์วิราบ (Khor Virap) (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ส านกัสงฆ์
โบราณ ตั้งอยู่ทางบนที่ราบอารารัท (Ararat Plain) ทางตอนใตข้องกรุงเยเรวาน ใกลก้บัชายแดนประเทศ
ตุรกี คร้ังหน่ึงเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจ านักบุญเกรกอร่ี บุคคลส าคญัในประวตัิศาสตร์ ผูเ้ป็นแกนน าใน
การชักชวนชาวอาร์เมเนียให้เปลี่ยนจากลทัธิ Paganism มานับถือศาสนาคริสต์ ท าให้ประเทศอาร์เมเนีย
เปลี่ยนศาสนาประจ าชาติเป็นศาสนาคริสตต์ั้งแต่ปี ค.ศ.301 จวบจนปัจจุบนั นกับุญเกรกอร่ีถูกจองจ าที่น่ีถึง
ระยะเวลา 13 ปี ดว้ยค าส่ังของกษตัริยท์ิริเดสที่ 3 แห่งประเทศอาร์เมเนีย ซ่ึงโบสถ์แห่งน้ีถูกสร้างขึ้นคร้ัง
แรกช่วงปี ค.ศ.642 และต่อมาไดเ้ปลี่ยนเป็นส านกัสงฆ์เมื่อปี ค.ศ.1662 และเสร็จส้ินการก่อสร้างเมื่อปลาย
ศตวรรษที่ 17 อารามแห่งน้ีมีความโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ประกอบดว้ยพ้ืนหลงัที่
เป็นแนวเทือกเขาอารารัท ซ่ึงประกอบดว้ยภูเขาสองลูกที่ปกคลุมด้วยหิมะบนส่วนยอดตลอดทั้งปี ด้วย
ความสูงที่ 5,137 และ 3,896 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท าให้สถานที่แห่งน้ีเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงของประเทศอาร์เมเนีย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเยเรวาน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Royal Plaza Yeravan Hotel**** หรือเทียบเท่า   
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วันที่เก้า ทะเลสาบเซวาน  – ฮักห์พาท – ซาดาโคล (อาร์เมเนีย)  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซวาน (Sevan) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) ที่ตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส 
ทะเลสาบน้ีเป็นหน่ึงในทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย 
เช่น แม่น ้ าฮราซดาน และแม่น ้ ามาสริค  น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือ
เรียกว่า เซวานาแวง๊ค ์(Sevanavank) ซ่ึงค าว่า แวง๊คเ์ป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายว่า โบสถวิ์หาร สถานที่
แห่งน้ีตั้งอยูบ่ริเวณ แหลมที่อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวาน ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.874 
โดยเจา้หญิงมาเรียม ซ่ึงเป็นธิดาของกษตัริยอ์ะช๊อต ที่ 1 ซ่ึงอยูใ่นช่วงของการต่อสู้กบัพวกอาหรับที่ปกครอง
ดินแดนแห่งน้ี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮกัห์พาท (Haghpat) (ระยะทาง 134 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็น
เมืองในหมู่บา้นของจงัหวดัลอร่ี ที่อยู่ทางดา้นเหนือของอาร์เมเนีย เมืองน้ีเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงเพราะเป็น
ที่ตั้ งของวัดอารามโบราณทั้งสองแห่ง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ  อารามฮักห์พาท (Haghpat 
Monastery) ซ่ึงถือไดเ้ป็นผลงานช้ินเอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างใน
ยคุกลาง อารามแห่งน้ีไดถู้กสร้างขึ้นโดยนกับุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษที่ 10 ซ่ึงอยูใ่นระการ
ขึ้นครองราชยข์องกษตัริยอ์ะบาส ที่ 1(King Abas I) อารามแห่งน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลก
ในปีค.ศ.1996 ซ่ึงอดีตเป็นเพียงตวัโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญนิชานที่ถูกสร้างขึ้นช่วงปีค.ศ.967 ต่อมาก็ไดถู้ก
สร้างขยายให้ใหญ่โตขึ้นและมีการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบอาร์เมเนียน น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ที่อยู่ทางดา้นใต ้ ซ่ึงเป็น
เมืองพรมแดนที่อยูต่ิดกบัอาร์เมเนีย และยงัตั้งอยูใ่กลก้บัประเทศอาร์เซอร์ไบจาน ตลอดเส้นทาง ท่านจะได้
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ชมวิวทิวทศัน์และธรรมชาติอนัสวยของเทือกเขาคอเคซัสนอ้ย ที่อยูร่ะหว่างอาร์เมเนียและอาร์เซอร์ไบจาน  
น าท่านผ่านด่านเมืองซาดาโคล และขา้มพรมแดน ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซ่ี  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินทบิลิซ่ี สู่สนามบินบากู 
01.05 น.  เดินทางถึงสนามบินบากู ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Sapphire Inn Hotel **** หรือเทียบเท่า  (คืนที่ 1) 
 
วันที่สิบ แหลมแอบเชรอน – โกบัสตาน – ภูเขาโคลน – บากู  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเข้าชม Ateshgah of Baku หรือ Fire Temple of Baku วดัศาสนาฮินดูที่รูปทรงคล้ายปราสาท ตาม
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของชาวเปอร์เซียและชาวอินเดีย มีจารึกบ่งช้ีว่า สถานที่แห่งน้ีถูกใชเ้ป็นสถานที่
ส าหรับบูชาสักการะตามหลักความเช่ือทางศาสนาของคนท้องถิ่น  คือ ศาสนาฮินดู ศาสนาซิกซ์  และ
ศาสนาโซโรอสัเตอร์ (ศาสนาโบราณของชาวอิหร่าน) สถานที่แห่งน้ีถูกสร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18  
ไวส้ าหรับประกอบพิธีทางศาสนา แต่ถูกทิ้งให้รกร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เน่ืองจากการลดลงของ
ประชากรอินเดียในทอ้งที่น้ี และเปลวไฟนิรันดร์ หรือ Eternal Flame ไดม้อดลงเมื่อ ค.ศ.1969 Fire Temple 
of Baku ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ.1998 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหลมแอบเช
รอน (Absharon Peninsular) ซ่ึงเป็นบริเวฯฉหลมที่ย่ืนเขา้ไปในทะเลสาบแคสเป้ียน น าท่านสู่ยูนาร์แดก 
(Yanar Dag)  หรือที่ แปลได้ในภาษาท้องถิ่น ว่ า  “Burning Mountain” เ ป็นแหล่ งก๊ าซธรรมชาติ
ไฮโดรคาร์บอนที่พวยพุ่งออกมาจากพ้ืนพิภพผ่านชั้นหินทรายขึ้นมาเป็นแหล่งไฟธรรมชาติที่สวยงาม ท า
ให้ประเทศอาเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอคัคี (Land of Fire) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกบสัตาน (Gobustan) (ระยะทาง 78 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั้งอยู่
ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองบากู เป็นบริเวณที่มีช่ือเสียงมากที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลกั
ภาพบนหินของมนุษยท์ี่งดงาม (Rock Petroglyphs) และนอกจากนั้นยงัมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขา
ไฟซ่ึงมีโคลนสีด าพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา (Mud Volcanoes/Mud Domes) ให้ท่านชมความสวยงามของหิน
ภูเขาที่มีการแกะสลกัภาพที่เป็นรูปต่างๆ ณ พิพิธภัณฑ์เปิด (Rock Painting Open-air Museum) ซ่ึงไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 เช่น ภาพการล่าสัตว ์ รูปคนเตน้ร า เรือ หมู่ดาวและสัตว์ต่างๆ  
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาโคลน หรือ Mud Volcanoe  (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
หน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน และถูกบันทึกลงในกินเนสเวิร์ล 
(Guinness World Record) เมื่อ 5 ก.ย. 2004 ชมความแปลกประหลาดและสวยงามของภูเขาโคลนที่มี
ช่ือเสียง (Mud Domes) ซ่ึงเกิดขึ้นที่บริเวณน้ีมีอยู่ประมาณ 700 แห่ง ภูเขาดินโคลนน้ีเกิดจากดินเหลวที่อยู่
ใตดิ้น ก๊าซและน ้าที่ร้อนเมื่อถูกผสมรวมกนั ก็จะมีการพลุ่งขึ้นมาบนพ้ืนดินเป็นรูปกรวยหรือโดมที่สวยงาม 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบากู  

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Sapphire Inn Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
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วันที่สิบเอ็ด บากู (อาเซอร์ไบจาน) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชม เมืองบากู (Baku) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยูช่ายฝ่ังทางใตข้อง
คาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ย่ืนออกไปในทะเลแคสเปียนช่ืออบัชิรอน (Abseron) ประกอบดว้ยพ้ืนที่ 3 ส่วน คือ ยา่น
เมืองเก่า (อิตแชรีแชแฮร์) ตวัเมืองปัจจุบนั และตวัเมืองที่สร้างขึ้นในสมยัโซเวียต จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
Icheri Shekher หรือ Inner Town of Baku เมืองน้ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีก าแพงป้อม
ลอ้มรอบและรอบก าแพงจะมีการสร้างเป็นป้อมหอคอยซ่ึงมีทั้งหมด 25 แห่งและมีประตูทางเขา้ออกถึง 5 
แห่ง  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านชม พระราชวงัแห่งราชวงศ์เชอร์วาน (Palace of Shirvansshakh’) สถานที่พ  านักของกษตัริย์แห่ง
ราชวงศ์ชีวานผู้ซ่ึงครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่  14-17 แวะชม คาราวานซาราย 
(Caravansaray) หรือที่พกัแรมของกองคาราวานในยุคคา้ขายแห่งเส้นทางสายไหม น าท่านแวะถ่ายรูปกับ 
หอคอยไมเดน้ (Maiden Tower) หอคอยซ่ึงถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ของเมือง สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 
และถูกลอ้มรอบดว้ยห้องอาบน ้าโบราณในยคุอดีต  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินบากู เพื่อเตรียมเชคอิน 
21.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูลโดยเที่ยวบิน TK335 (ใชเ้วลาบิน 3 ชัว่โมง) 

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหว่างเที่ยวบิน 
23.55 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
 
วันที่สิบสอง กรุงเทพฯ 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร
ค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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12 วนั จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน 
(เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส) 

24 เม.ย.-5 พ.ค. 66 / 19-30 พ.ค. 66/ 16-27 มิ.ย. 66/ 9-20 ส.ค. 66 / 11-22 ต.ค. 66 
 

 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 15 ธนัวาคม 2565) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

ห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน TK/J2 (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 23 ก.ก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมอายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่, ค่าวีซ่าอาร์เมเนียและอาร์

เซอร์ไบจาน 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 

 

 อตัราค่าบริการ  (บาท)  เม.ย. - ต.ค. 2566 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 115,000 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 18,000 

เด็กอาย ุ2- 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 110,000 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ที่ท่านละ  
95,000 – 130,000 

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อทีน่ัง่ confirm เท่านั้น) 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) หักค่าใชจ่้าย 30,000 
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อัตรานี้ไม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า เพื่อป้องกนัการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 
กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเที่ยวอื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
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▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจ้งให้
ทราบก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี
เขา้เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะ
ใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนั
ว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงาน แลว้
ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกตา่ง
กนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ือง
ได ้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิม
เป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วน
ไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” 
(Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋า
จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย กรณีกระเป๋าใบเล็ก 
(Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวงั
ทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 



 

 

HTC-TK-12D-GG-AM-AZ 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า 

1.   หนงัสือเดินทาง ที่มีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้เหลือมากกว่า 6 หนา้ 
2.   ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 2 ชุด  
3.  รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x  4.5 ซ.ม. หรือ 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 4 รูป พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อยา่ถ่าย
เอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน.สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้
วีซ่าที่เคยได)้  

 

ตัวอย่างรูปถ่าย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


