
 HTC-TK-12D-GG-AR-AZ (จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน) 

 

12 วนั จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน 
(เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส) 

 

 

***สายการบินเตอร์กชิแอร์ไลนส์ พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว *** 

เมษายน – ตุลาคม 2566 

115,000 บาท 

 ทบิลซ่ีิ – สเตพ้านท์สมินด้า – คาซเบก ิ– มิทสเคต้า – กอรี – อพัลสิต์ซิเคห์ – สะพานเพชร 
(Diamond Bridge) – บาฟรา – ยุมริ – 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. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคาร

ผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและ
อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

วันที่สอง อสิตันบูล - ทบิลซ่ีิ 
05.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง โดยเท่ียวบิน 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 าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเท่ียวชม ยา่นเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซ่ี (Old town of Tbilisi)  ซ่ึงมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความ

อ่อนหวานของสีสันอาคารบา้นเรือน สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นท่ีผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยโุรป           
อาจกล่าวไดว้่า น่ีคือการบรรจบกนัของตะวนัออกและตะวนัตกของประเทศท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งสองทวีปอยา่ง
จอร์เจีย เกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียท่ีมีเอกลกัษณ์ 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชมโบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปีซ่ึงสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซ่ึงเช่ือมระหว่างตวั
เมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใชง้านคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยคุใหม่ท่ีสวยงาม
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ช้ินหน่ึงซ่ึงพาดผ่านแม่น ้ าคูรา จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลข้ึนชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) 
ป้อมปราการโบราณสมยัยุคศตวรรษท่ี 4 ซ่ึงนักประวติัศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหน่ึงบน
เส้นทางสายไหมท่ีแข็งแกร่งและตีไดย้ากท่ีสุด อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซ่ีตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านแวะชม Chronicle of Georgia คืออนุสรณ์ขนาดยกัษท่ี์ตั้งอยูบ่นเนินเขามองลงมาสู่ทะเลสาบ 
“Tbilisi Sea” โดยเล่าถึงประวติัศาสตร์ 3,000 ปี ของอ านาจการปกครองของจอร์เจีย ดว้ยการสลกัเก่ียวกบั 
กษตัริย ์วีรบุรุษ และพระเยซูคริสต์ ไวบ้นเสาเหล็กขนาดมหึมา  ซ่ึงความอลงัการณ์ และบรรยากาศความ
สวยงามของอนุสรณ์แห่งน้ีท าใหไ้ดช่ื้อวา่เป็น Stonehenge of Georgia 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Ramada Hotel Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่า  
(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ส าหรับพกัค้างคืนที่คาซเบก ิ1 คืน กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม) 

 

วันที่สาม ป้อมอนานูรี – สเตพ้านท์สมินด้า – คาซเบก ิ– 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี ้
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซ่ึงเป็นเส้นทางส าหรับใช้ในดา้นการทหาร (Georgian Military 
Highway) ไดถู้กสร้างข้ึนโดยสหภาพโซเวียตในสมยัท่ีจอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองส าหรับใช้เป็น
เส้นทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเส้นทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ (Greater 
Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ1,100กม.ท่ีเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหวา่งรัสเซียและจอร์เจียระหวา่งทางให้
ท่านไดช้มป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสร้างอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและตั้งอยู่ริม
แม่น ้าอรักวี ท่ีตั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสร้างข้ึนให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 
ภายในยงัมีโบสถ ์2 หลงัท่ีถูกสร้างไดอ้ยา่งงดงามและยงัมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู ่ท าใหเ้ห็นภาพ
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ทิวทศัน์อนัสวยงามของเบ้ืองล่างและอ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเข่ือนซ่ึงเป็นสถานท่ี
ส าคญัส าหรับน าน ้าท่ีเก็บไวส่้งต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อมกบัผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

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

ช่ือเมืองอนัดั้งเดิม แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นช่ือ สเตพา้นท์สมินดา้ (Stepantsminda) หลงัจากนักบุญใน
นิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟานไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสร้างสถานท่ีส าหรับจ าศีลภาวนาข้ึนมาเมืองคาซเบก้ี 
เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริมฝ่ังแม่น ้ าเทอร์ก้ีท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิท่ีอยู่ปานกลาง และในฤดูหนาวมีอากาศเยน็
และยาวนาน อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและพกัผ่อนในเมืองสกีรีสอร์ทหนา้หนาวตามอธัยาศยั น าท่านสัมผสั
บรรยากาศในการท่องเท่ียว โดยการนัง่ 4WD  เพื่อชมโบสถเ์กอร์เกต้ี (Gergeti Trinity Church) ถูกสร้างข้ึน
ในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีช่ือเรียกกนัว่าทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนั
ของโบสถ์ศกัด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมฝ่ังขวาของแม่น ้ าชคเฮรี ท่ีอยู่บนเทือกเขาของคาซเบก้ี (การ
เดินทางข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทาง โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางใหม้ากท่ีสุด) 

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

 

วันที่ส่ี คาซเบก ิ– มิทสเคต้า 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคตา้ (Mtskheta) (ระยะทาง 26 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  น าท่าน
ชมอารามจวารี (Jvari Monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิยคุศตวรรษท่ี 6 ซ่ึงชาวจอร์เจีย
สักการะนบัถือบูชาเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถมี์ไมก้างเขนขนาดยกัษซ่ึ์งชาวเมืองกล่าวกนัว่า นกับุญนีโน่
แห่งคปัปาโดเกีย (ซ่ึงปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากของประเทศตุรกี) ไดน้ าไมก้างเขนน้ีเขา้มา
พร้อมกบัการเผยแพร่ศาสนาคริสตเ์ป็นคร้ังแรกในช่วงโบราณกาล อิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทศัน์ของเมือง
มิทสเคตา้และจุดบรรจบของแม่น ้าคูราและแม่น ้าอะรักวีซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งมาก จากนั้นน าท่านชม
วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Monastery) สัญลกัษณ์ของการเปล่ียนความเช่ือมานบัถือศานาคริสตซ่ึ์ง
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กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาติเม่ือปี ค.ศ. 337 และเป็นส่ิงก่อสร้างยคุโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของจอร์เจีย 
สร้างข้ึนในคริสตวรรษท่ี 11 ภายในมีภาพเขียน เฟรสโก ้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม เมืองมิทสเคตา้ (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียปัจจุบนัเป็นเมือง

ส าคญัทางศาสนาคริสต ์นิกายออร์โธด็อกซ์แบบจอร์เจีย โดยรับคริสตศ์าสนาเขา้มาในประเทศเป็นคร้ังแรก
ช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคตา้ให้เป็นมรดก
โลก (UNESCO World Heritage Site) เม่ือปี ค.ศ.1994 น าท่านเดินทางสู่ โรงไวน์ Iago Wine Cellar หน่ึงใน
โรงไวน์ท่ีมีช่ือเสียงของหมู่บา้น Chardakhi น าท่านชิมหน่ึงในไวน์ทอ้งถ่ินท่ีหมกับ่มดว้ยวิธีการเฉพาะของ
ชาวจอร์เจียนในไหโบราณ ซ่ึงชาวจอร์เจียนเรียกว่า Kvevri ไหน้ีมีความจุเร่ิมตน้ตั้งแต่ 20 ลิตรไปจนไห
ขนาดใหญ่ท่ีจุไดถึ้ง 10,000 ลิตร โดยวิธีบ่มมีสองวิธีคือขุดหลุมฝังไวใ้ตดิ้นหรือวางไวใ้นระนาบเดียวกบั
พ้ืนในโรงบ่มไวน์ วิธีหมกัไวน์แบบโบราณน้ีถูกบนัทึกไวเ้ป็นมรดกโลกใน UNESCO Intangible Heritage 
List โดยองคก์รยเูนสโก นอกจากน้ีไวน์ชนิดน้ียงัเป็นหน่ึงในไวน์แปลกท่ีถูกน าไปขายท่ีโรงแรม The Ritz 
ในกรุงลอนดอนดว้ย ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองบิลิซ่ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Ramada Hotel Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่า  

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

ศูนยก์ลางการปกครองของจงัหวดัชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ใหท้่านไดช้มความสวยงามของ
เมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้งของกองก าลงัท่ีอยู่บนถนนสาย
ส าคญัท่ีเช่ือมกบัทางดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตก นอกจากนั้นเมืองน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของโจเซฟ 
สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมีช่ือเสียงของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผู ้เป็นนกัออกแบบ
ช่ือดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) 
ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ พร้อมทั้งเร่ืองราวต่างๆของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึง
ประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่เสียชีวิต 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอพัลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) (ระยะทาง 14 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  
เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูกท าข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อนคริสตกาล 
ซ่ึงในอดีตเป็นเส้นทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือแถบหมู่บา้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไป
ยงัทะเลด า และต่อไปยงัดา้นตะวนัตก ท าให้เกิดการพฒันาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอพัลิสตซิ์คห์ 
ก็เป็นเมืองหน่ึงท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ ได้ถูกสร้างข้ึนในราวพนัปีก่อนคริสตกาล   ต่อมาก็ได้ถูกขยาย
ออกไปจนกวา้งขวาง  ชมหมู่บา้นท่ีถูกสร้างจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลาง และส่วนเหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปด้วย
สถาปัตยกรรมการสร้างตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั นอกจากนั้นยงัถูกสร้างใหต่้อไปยงัส่วนใต้
โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบนัไดจากศูนยก์ลางกระจายออกไปยงัส่วนต่างๆ ถ ้ า
ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานห้องท่ีท า
เป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบางแห่งถึงแม้จะใหญ่โตแต่ก็ได้เจาะห้องเล็กๆ ทางด้านหลังหรือทาง
ดา้นขา้งอีกดว้ย ซ่ึงบางท่ีอาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีดา้นบนของ
สถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสร้างเป็นยอดโดมดว้ยหินและก่ออิฐ ซ่ึงต่อมานกัโบราณคดีไดค้น้พบส่ิงต่างๆ มากมาย 
รวมทั้งเคร่ืองทองเคร่ืองเงินและอญัมณีต่างๆ และยงัมีเคร่ืองเซรามิคส์และการแกะสลกัท่ีสวยงาม ซ่ึง
ส่ิงของต่าง ๆ เหล่าน้ีไดถู้กน าไปไวท่ี้ในพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี  ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่
เมืองทบิลิซ่ี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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 ท่ีมีแถบรูปเพชร
แขวนอยู่ตรงกลาง ยาว 240 ม.และสูงเหนือพ้ืนดิน 149 ม. สะพานถูกสร้างข้ึนโดยกลุ่มนักลงทุนแคสส์ 
(Kass Group) มีมูลค่าประมาณ 40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1,400 ลา้นบาท สะพานมีลกัษณะโปร่งใส ตั้ง
ทอดยาวขา้มอนุสาวรียธ์รรมชาติ ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพอนักวา้งไกล และมุมมองท่ีสวยงามของ
น ้าตก และถ ้า สะพานท่ีสร้างจากเหล็กและแกว้ ใชร้ะยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี โดยจุดเด่นคือโครงสร้างแขวนท่ี
ใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก นอกจากน้ี ยงัมีแถบรูปเพชร แขวนอยู่ตรงกลาง สามารถเดินเขา้ไปภายใน
เพื่อรับชมทศันียภาพรอบๆ  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ด่านพรมแดนระหวา่งจอร์เจียและ อาร์เมเนีย แห่งเมืองบาฟรา (ระยะทาง 98 ก.ม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองยมุริ 
(Gyumri) (ระยะทาง 45 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) น าท่านเท่ียวชมเมืองยมุริ เป็นเทศบาลเมือง
และเมืองใหญ่สุดอนัดับสองของประเทศอาร์มีเนีย และเป็นศูนยก์ลางการบริหารของจังหวดัชีรัคทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ในปลายศตวรรษท่ีสิบเกา้ เมืองน้ีเคยมีช่ือว่า อะเลกซานโดรโปล ซ่ึงใน
ขณะนั้นเป็นหน่ึงในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของอาร์มีเนียตะวนัออกภายใตก้ารปกครองของรัสเซีย น าท่านชม
ป้อมปราการด า (Black Fortress) ป้อมปราการสีด ารูปวงกลมขนาดใหญ่ตั้งตะหง่านอยูบ่นเนิน สร้างข้ึนใน
ปี 1834-1847 โดยกองทพัรัสเซียและไดถู้กทิ้งร้างหลงัการเสร็จศึกระหว่างรัสเซียและตุรกี (Russo-Turkish 
War) ได้เวลาน าท่านเท่ียวชมจัตุรัสอิสรภาพ (Independence Square), จากนั้นน าท่านชมโบสถ์ด า (St. 
Nshan Church และ St. Astvatsatsin Church) ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์มีลกัษณะพิเศษโดยการน าหิน Armenian black 
tuff มาสร้างโบสถแ์ห่งน้ี เรียกไดว้า่เป็น โบสถรั์สเซีย ท่ีแปลกตา อีกแห่งหน่ึงของอาร์เมเนีย จากนั้นน าท่าน
เท่ียวชมเมืองเก่า ซ่ึงมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และเป็นเมืองท่ีน่าเดินเล่นอีกแห่งในอาร์เมเนีย 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Viktoria Plaza Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด ยุมริ – หุบเขาอชัทารัค – Armenian Alphabet Monument – เยราวาน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถาน Armenian Alphabet Monument (ระยะทาง 94 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หรือท่ีชาวอาร์เมเนียนเรียกกนัว่า The Letter Park สถานท่ีซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือร าลึกแก่ 
Mesrop Mashtots บิดาผูป้ระดิษฐ์ตวัอกัษรและคิดคน้ภาษาอาร์เมเนีย ประกอบดว้ยรูปป้ันกลุ่มตวัอักษร
ภาษาอาร์เมเนียนจ านวน 39 ตวัอกัษร สร้างข้ึนใกลส้ถานท่ีล่วงลบัของท่าน โดยสถาปนิกชาวอาร์เมเนีย 
นาม J.Torosyan เม่ือปี ค.ศ.2005 เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 1,600 ปี ท่ีมีการใชภ้าษาอาร์เมเนียข้ึน    อิสระ
ให้ท่านถ่ายรูปกบัอนุสรณ์สถานกบัฉากหลงัภูเขา Aragats อนัสวยงาม ซ่ึงประกอบดว้ยยอดเขาทั้ง 4 แห่ง
อาร์เมเนีย ท่ีมีระดับความสูงถึง 4,090 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล  น าท่านชม อาราม Saghmosavank 
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(Monastery of the Psalms) อารามยคุศตวรรษท่ี 13 อีกหน่ึงแลนดม์าร์คท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอาร์เมเนียท่ี
สร้างข้ึนด้วยหิน ตั้ งอยู่ในหุบเขา Ashtarak ในอดีตเคยถูกใช้เป็นสถานศึกษาส าหรับชนพ้ืนเมืองท้อง
ถ่ินท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณแถบน้ี น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองเยเรวาน บางคร้ังก็เรียกว่า เอเรวาน (Erevan) ซ่ึง
ช่ือเดิมคือ เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรีวาน (Erivan) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของอาร์เมเนีย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในความสวยงามของอาร์เมเนีย 

เพราะเป็นวิหารท่ีสร้างอยูท่่ามกลางเทือกเขาท่ีสวยงาม และยงัมีส่วนท่ีสร้างโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขาอีก
ดว้ย แมต้วัอาคารของวิหารเกกฮาร์ดน้ีถูกสร้างข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13 แต่ส านกัสงฆโ์บราณแห่ง
น้ี ไดถู้กก่อตั้งข้ึนตั้งแต่เม่ือราวศตวรรษท่ี 4 อิสระให้ท่านชมส่วนของห้องโถงของตวัโบสถท่ี์มีการตดัหิน
สร้างเป็นโดมแกะสลกัอยา่งสวยงาม ท่ีถูกตกแต่งดว้ยความศรัทธาในศาสนาคริสต ์วิหารท่ีสร้างโดยการตดั
หินให้กลายเป็นห้องโถง และไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 2000 จากนั้นน าท่านเขา้ชมวิหาร
การ์นี (Garni Temple) ซ่ึงในอดีตเม่ือประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของ
กษตัริยอ์าร์เมเนีย ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมีหลงเหลืออยู ่ซากห้องสรงน ้ า (Royal Bath House) และอาคารทรง
กรีกท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 1 ตามพระราชประสงคข์องกษตัริย ์Tiridates ดา้นขา้งของวิหาร
ทรงกรีกก็มีซากโบสถ์คริสต์ท่ีสร้างข้ึนเม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู่ วิหารแห่งน้ีถูกท าลายดว้ย
แผ่นดินไหวเม่ือปี ค.ศ. 1679 ส าหรับอาคารท่ีเห็นอยูน้ี่ ไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมยัสหภาพโซเวียต เม่ือปี 
ค.ศ.1974 โดยใช้เศษซากปรักหักพงัของเก่าผสมกับของใหม่ จึงท าให้สมบูรณ์อย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั 
ถึงแมว้่าวิหารการ์นี จะถูกสร้างแบบกรีก แต่ลวดลายบนตวัอาคารก็สร้างดว้ยศิลปะแบบอาร์เมเนีย ท่ีไม่
สามารถหาไดใ้นวิหารกรีกทัว่ไป 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Royal Plaza Yeravan Hotel**** หรือเทียบเท่า   
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วันที่แปด เยราวาน - กอร์วิราบ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมกรุงเยเรวานท่ีซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการบริหาร วฒันธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศ และเป็น
ท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั บณัฑิตยสถานอาร์เมเนีย รวมทั้งพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ โรงอุปรากร ห้องแสดง
ดนตรี สถาบนัเทคโนโลยี ห้องสมุดสาธารณะขนาดใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตวอี์กหลายแห่ง 
กรุงเยเรวานยงัเป็นหัวใจของเครือข่ายทางรถไฟและเป็นศูนยก์ลางการคา้หลกัของสินคา้เกษตรกรรมของ
ประเทศ นอกจากน้ี โรงงานอุตสาหกรรมในเมืองน้ียงัผลิตโลหะเคร่ืองมือจกัรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เคมีภณัฑ ์ส่ิงทอ และผลิตภณัฑอ์าหารอีกดว้ย ผ่านชมจตัุรัสรีพบัลิค (Republic Square) ผลงานช้ินเอกของ
สถาปนิกนาม อเลก็ซานเดอร์ ทามาเนียน บนเน้ือท่ีกวา่ 30,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกลุ่มอาคารสไตลนี์
โอคลาสสิคอนังดงาม ในอดีตยคุท่ีถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตเคยใชช่ื้อ จตัุรัสเลนนิน (Lenin Square) 
แต่ถูกเปล่ียนช่ือหลังประกาศอิสรภาพเป็นประเทศอาร์เมเนีย จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับYerevan 
Cascade อีกหน่ึงพิพิธภณัฑเ์ปิด (Open-air museum) ของเมืองเยเรวาน ซ่ึงมีความงดงามทางศิลปะเป็นอยา่ง
ยิ่ง ประกอบดว้ยกลุ่มบนัได 5 ชั้น ซ่ึงรายลอ้มดว้ยสวนดอกไมแ้ละรูปป้ันมากมาย ซ่ึงเป็นส่วนเช่ือมต่อไป
ยงัพิพิธภณัฑศิ์ลปะสมยัใหม่ โรงละครโอเปร่า และอนุสาวรียอิ์สรภาพ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ
เซวาน ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบน้ีเป็นหน่ึงใน
ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย เช่น แม่น ้าฮราซดาน 
และแม่น ้ามาสริค   

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กอร์วิราบ (Khor Virap) (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ส านกัสงฆ์

โบราณ ตั้งอยู่ทางบนท่ีราบอารารัท (Ararat Plain) ทางตอนใตข้องกรุงเยเรวาน ใกลก้บัชายแดนประเทศ
ตุรกี คร้ังหน่ึงเคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจองจ านกับุญเกรกอร่ี บุคคลส าคญัในประวติัศาสตร์ ผูเ้ป็นแกนน าใน
การชักชวนชาวอาร์เมเนียให้เปล่ียนจากลทัธิ Paganism มานับถือศาสนาคริสต์ ท าให้ประเทศอาร์เมเนีย
เปล่ียนศาสนาประจ าชาติเป็นศาสนาคริสตต์ั้งแต่ปี ค.ศ.301 จวบจนปัจจุบนั นกับุญเกรกอร่ีถูกจองจ าท่ีน่ีถึง
ระยะเวลา 13 ปี ดว้ยค าส่ังของกษตัริยทิ์ริเดสท่ี 3 แห่งประเทศอาร์เมเนีย ซ่ึงโบสถ์แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนคร้ัง
แรกช่วงปี ค.ศ.642 และต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นส านกัสงฆเ์ม่ือปี ค.ศ.1662 และเสร็จส้ินการก่อสร้างเม่ือปลาย
ศตวรรษท่ี 17 อารามแห่งน้ีมีความโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ประกอบดว้ยพ้ืนหลงัท่ี
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เป็นแนวเทือกเขาอารารัท ซ่ึงประกอบดว้ยภูเขาสองลูกท่ีปกคลุมดว้ยหิมะบนส่วนยอดตลอดทั้งปี ดว้ย
ความสูงท่ี 5,137 และ 3,896 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของประเทศอาร์เมเนีย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเยเรวาน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Royal Plaza Yeravan Hotel**** หรือเทียบเท่า   

 

วันที่เก้า ทะเลสาบเซวาน  – ฮักห์พาท – ซาดาโคล (อาร์เมเนีย)  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซวาน (Sevan) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) ท่ีตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบเซวาน (Lake Sevan) ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส 
ทะเลสาบน้ีเป็นหน่ึงในทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าหลายสาย 
เช่น แม่น ้าฮราซดาน และแม่น ้ามาสริค  น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมีช่ือ
เรียกวา่ เซวานาแวง๊ค ์(Sevanavank) ซ่ึงค าวา่ แวง๊คเ์ป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายวา่ โบสถว์ิหาร สถานท่ี
แห่งน้ีตั้งอยูบ่ริเวณ แหลมท่ีอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวาน ถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.874 
โดยเจา้หญิงมาเรียม ซ่ึงเป็นธิดาของกษตัริยอ์ะช๊อต ท่ี 1 ซ่ึงอยูใ่นช่วงของการต่อสู้กบัพวกอาหรับท่ีปกครอง
ดินแดนแห่งน้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮกัห์พาท (Haghpat) (ระยะทาง 134 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็น

เมืองในหมู่บา้นของจงัหวดัลอร่ี ท่ีอยู่ทางดา้นเหนือของอาร์เมเนีย เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเพราะเป็น
ท่ีตั้ งของวัดอารามโบราณทั้ งสองแห่ง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ อารามฮักห์พาท (Haghpat 
Monastery) ซ่ึงถือไดเ้ป็นผลงานช้ินเอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างใน
ยคุกลาง อารามแห่งน้ีไดถู้กสร้างข้ึนโดยนกับุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอยูใ่นระการ
ข้ึนครองราชยข์องกษตัริยอ์ะบาส ท่ี 1(King Abas I) อารามแห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกของโลก
ในปีค.ศ.1996 ซ่ึงอดีตเป็นเพียงตวัโบสถเ์ล็กๆ ของนกับุญนิชานท่ีถูกสร้างข้ึนช่วงปีค.ศ.967 ต่อมาก็ไดถู้ก
สร้างขยายให้ใหญ่โตข้ึนและมีการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบอาร์เมเนียน น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองซาดาโคล (Sadakhlo) (ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ท่ีอยู่ทางดา้นใต ้ซ่ึงเป็น
เมืองพรมแดนท่ีอยูติ่ดกบัอาร์เมเนีย และยงัตั้งอยูใ่กลก้บัประเทศอาร์เซอร์ไบจาน ตลอดเส้นทาง ท่านจะได้
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ชมวิวทิวทศัน์และธรรมชาติอนัสวยของเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ท่ีอยูร่ะหว่างอาร์เมเนียและอาร์เซอร์ไบจาน 
น าท่านผา่นด่านเมืองซาดาโคล และขา้มพรมแดน ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซ่ี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินทบิลิซ่ี สู่สนามบินบากู 
01.05 น.  เดินทางถึงสนามบินบากู ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

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

น าท่านเขา้ชม Ateshgah of Baku หรือ Fire Temple of Baku วดัศาสนาฮินดูท่ีรูปทรงคลา้ยปราสาท ตาม
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของชาวเปอร์เซียและชาวอินเดีย มีจารึกบ่งช้ีวา่ สถานท่ีแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นสถานท่ี
ส าหรับบูชาสักการะตามหลกัความเช่ือทางศาสนาของคนทอ้งถ่ิน  คือ ศาสนาฮินดู ศาสนาซิกซ์  และ
ศาสนาโซโรอสัเตอร์ (ศาสนาโบราณของชาวอิหร่าน) สถานท่ีแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนช่วงศตวรรษท่ี 17 และ 18  
ไวส้ าหรับประกอบพิธีทางศาสนา แต่ถูกทิ้งให้รกร้างในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 เน่ืองจากการลดลงของ
ประชากรอินเดียในทอ้งท่ีน้ี และเปลวไฟนิรันดร์ หรือ Eternal Flame ไดม้อดลงเม่ือ ค.ศ.1969 Fire Temple 
of Baku ถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ.1998 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหลมแอบเช
รอน (Absharon Peninsular) ซ่ึงเป็นบริเวฯฉหลมท่ียื่นเขา้ไปในทะเลสาบแคสเป้ียน น าท่านสู่ยูนาร์แดก 
(Yanar Dag)  หรือ ท่ีแปลได้ในภาษาท้อง ถ่ินว่ า  “Burning Mountain” เ ป็นแหล่ง ก๊าซธรรมชา ติ
ไฮโดรคาร์บอนท่ีพวยพุ่งออกมาจากพ้ืนพิภพผ่านชั้นหินทรายข้ึนมาเป็นแหล่งไฟธรรมชาติท่ีสวยงาม ท า
ใหป้ระเทศอาเซอร์ไบจานถูกขนานนามวา่เป็นดินแดนแห่งอคัคี (Land of Fire) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกบสัตาน (Gobustan) (ระยะทาง 78 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั้งอยู่

ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองบากู เป็นบริเวณท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการแกะสลกั
ภาพบนหินของมนุษยท่ี์งดงาม (Rock Petroglyphs) และนอกจากนั้นยงัมีภูเขาโคลนท่ีมีรูปร่างเหมือนภูเขา
ไฟซ่ึงมีโคลนสีด าพลุ่งข้ึนมาตลอดเวลา (Mud Volcanoes/Mud Domes) ให้ท่านชมความสวยงามของหิน
ภูเขาท่ีมีการแกะสลกัภาพท่ีเป็นรูปต่างๆ ณ พิพิธภณัฑ์เปิด (Rock Painting Open-air Museum) ซ่ึงไดรั้บ
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การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 เช่น ภาพการล่าสัตว ์รูปคนเตน้ร า เรือ หมู่ดาวและสัตวต่์างๆ  
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาโคลน หรือ Mud Volcanoe  (ระยะทาง 20 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน และถูกบันทึกลงในกินเนสเวิร์ล 
(Guinness World Record) เม่ือ 5 ก.ย. 2004 ชมความแปลกประหลาดและสวยงามของภูเขาโคลนท่ีมี
ช่ือเสียง (Mud Domes) ซ่ึงเกิดข้ึนท่ีบริเวณน้ีมีอยู่ประมาณ 700 แห่ง ภูเขาดินโคลนน้ีเกิดจากดินเหลวท่ีอยู่
ใตดิ้น ก๊าซและน ้าท่ีร้อนเม่ือถูกผสมรวมกนั ก็จะมีการพลุ่งข้ึนมาบนพ้ืนดินเป็นรูปกรวยหรือโดมท่ีสวยงาม 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบากู 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Sapphire Inn Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

 

วันที่สิบเอด็ บากู (อาเซอร์ไบจาน) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเท่ียวชม เมืองบากู (Baku) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยูช่ายฝ่ังทางใตข้อง
คาบสมุทรเล็ก ๆ ท่ียื่นออกไปในทะเลแคสเปียนช่ืออบัชิรอน (Abseron) ประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 3 ส่วน คือ ยา่น
เมืองเก่า (อิตแชรีแชแฮร์) ตวัเมืองปัจจุบนั และตวัเมืองท่ีสร้างข้ึนในสมยัโซเวียต จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
Icheri Shekher หรือ Inner Town of Baku เมืองน้ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงเป็นเมืองท่ีถูกสร้างข้ึนโดยมีก าแพงป้อม
ลอ้มรอบและรอบก าแพงจะมีการสร้างเป็นป้อมหอคอยซ่ึงมีทั้งหมด 25 แห่งและมีประตูทางเขา้ออกถึง 5 
แห่ง  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชม พระราชวงัแห่งราชวงศ์เชอร์วาน (Palace of Shirvansshakh’) สถานท่ีพ านักของกษตัริยแ์ห่ง

ราชวงศ์ชีวานผู ้ซ่ึงครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษท่ี 14-17 แวะชม คาราวานซาราย 
(Caravansaray) หรือท่ีพกัแรมของกองคาราวานในยุคคา้ขายแห่งเส้นทางสายไหม น าท่านแวะถ่ายรูปกบั 
หอคอยไมเดน้ (Maiden Tower) หอคอยซ่ึงถือว่าเป็นส่วนท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 
และถูกลอ้มรอบดว้ยหอ้งอาบน ้าโบราณในยคุอดีต  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 

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

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งเท่ียวบิน 
23.55 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
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วันที่สิบสอง กรุงเทพฯ 
01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหาร

ค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

 

 

 
  

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 
 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2565) ** 

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

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

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

ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 115,000 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 18,000 

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

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีทา่นละ  
95,000 – 130,000 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) หกัค่าใชจ่้าย 30,000 



จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยบริษัท Holiday Tour Center     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 
 

 HTC-TK-12D-GG-AR-AZ (จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน) 14 | 18 

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

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมอายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าอาร์เมเนียและอาร์

เซอร์ไบจาน 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 

 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า เพ่ือป้องกนัการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 
กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

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

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลงหรือแจง้ให้
ทราบก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี
เขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะ
ใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนั
ว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้
ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบ

เลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ือง
ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

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

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิม
เป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้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 ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋า
จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
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▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย กรณีกระเป๋าใบเลก็ 
(Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวงั
ทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 

 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า 

1.   หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้เหลือมากกวา่ 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)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน.สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้
วีซ่าท่ีเคยได)้  

ตัวอย่างรูปถ่าย 
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แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง 
12 วนั จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน 

(เส้นทางแนะน า...ดนิแดนแห่งทะเลแคสเป้ียนและเทือกเขาคอเคซัส) 
 
ราคาทัวร์ 115,000 :  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 
 

 
 

 

 

 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 

     
     
     
     
     
     
     


