
 

      12 วัน อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 
(เส้นทางแนะนํา...ดินแดนแห่งทะเลแคสเป้ียนและเทือกเขาคอเคซัส) 

TOUR CODE :  MA151512MF 
 

 

 

 

 

 
 

***โปรโมช่ัน...สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส **** 

มิถุนายน– ตุลาคม 2561 

95,000 บาท  

(รวมค่าวีซ่าและทิปทุกอย่างแล้ว) 
 

บาก ู– โกบัสตาน– เชคี - ลาโกเดกี ้– ไซน์นากิ - ทบิลิซ่ี– ซาดาโคล – ฮักห์พาท – เซวาน 

เยเรวาน (พกัค้าง 2 คืน) - มิทสเคต้า -  สเตพ้านท์สมินด้า (พกัค้าง 2 คืน) - กอรี - อัพลิสต์ซิเคห์ 
 

ราคาทัวร์ 95,000 บาท :  16 - 27 ม.ิย./ 21 ก.ค. – 1 ส.ค./ 15 - 26 ก.ย. / 13 - 24 ต.ค. 

 



 

12 วนั อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย – อาร์เมเนีย 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ 
 

19.40 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคเุทศกไ์ดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร 

เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ

22.40 น. ออกเดินทางสูน่ครอิสตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเท่ียวบิน  TK 69 (ใช ้เวลาบินประมาณ 9.30 ช ั่วโมง)  เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตัวทุกท่ีนั่ง  และสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ่าและอาหารเช ้า ระหวา่ง

เท่ียวบินสูน่ครอิสตนับูล ประเทศตุรก ี

วันทีส่อง อิสตันบูล – บากู – โกบัสตาน  

 

05.00 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรก ีแวะเปล่ียนเคร่ืองเท่ียวบิน  TK332 อิสระให้ทา่นได้ช ้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี

ภายในสนามบินอิสตนับูล  

08.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู ่สนามบินบาก ู(GYD) โดยสายการบินเตอร์กิช  แอร์ไลน์ส สายการบิน

มบีริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ช.ม.) 

12.10 น. เดินทางถึงสนามบินบาก ูประเทศอาเซอร์ไบจาน นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

บา่ย นําทา่นเดินทางสู ่เมอืงโกบสัตาน (Gobustan) (ระยะทาง 65 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูท่างตะวนัตก

เฉียงใตข้องเมอืงบาก ูเป็นบริเวณท่ีมชีื่อเสียงมากท่ีสุด เป็นแหลง่ทอ่งเ ท่ียวท่ีมีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ท่ี

งดงาม (Rock Petroglyphs) และนอกจากนั้ นยังมีภู เขาโคลนท่ีมีรูปร่าง เหมือนภูเขาไฟซ่ึงมีโคลนสีดําพลุง่ ข้ึนมา

ตลอดเวลา (Mud Volcanoes/Mud Domes) ให้ทา่นชมความสวยงามของหินภูเขาท่ีมีการแกะสลักภาพท่ีเ ป็นรูปตา่งๆ 

ณ พิพิธภณัฑ์เปิด (Rock Painting Open-air Museum) ซ่ึงได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 เชน่ 



 

ภาพการลา่สัตว ์รูปคนเตน้รํา เรือ หมูด่าวและสัตวต์า่งๆ ไดเ้วลานําทา่นกลบัสูเ่มอืงบากู (Baku) (ระยะทาง 93 กม. ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมอืงหลวงและเมืองใหญท่ี่สุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยูช่ายฝ่ังทางใต้ของ

คาบสมทุรเล็ก ๆ ท่ีย่ืนออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออบัชิรอน (Abseron) ประกอบด้วยพื้นท่ี 3 ส่วน คือ ยา่นเมืองเกา่ 

(อิตแชรีแชแฮร์) ตวัเมอืงปัจจุบนั และตัวเมืองท่ีสร้าง ข้ึนในสมยัโซเวียต นําทา่นผา่นชมหุบเขามาเทียร์ (Martyr 

Valley) เพื่อชมววิอา่วของเมอืงบากแูบบพาโนรามิค จากนั้ นนําทา่นเ ดินทางสู  ่Icheri Shekher หรือ Inner Town of 

Baku เมอืงน้ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงเป็นเมอืงท่ีถูกสร้างข้ึนโดยมกีาํแพงป้อมล้อมรอบและรอบกาํแพงจะมีการสร้างเ ป็น

ป้อมหอคอยซ่ึงมทีั้งหมด 25 แหง่และมปีระตูทางเขา้ออกถึง 5 แห่ง  นําทา่นชม พระราชวงัแห่งราชวงศ์เชอร์วาน 

(Palace of Shirvansshakh’) สถานท่ีพาํนักของกษตัริย์แห ่งราชวงศ์ชีวานผู้ซ่ึงครองราชย์มาอยา่งยาวนาน ในชว่ง

ศตวรรษท่ี 14-17 แวะชม คาราวานซาราย (Caravansaray) หรือท่ีพกัแรมของกองคาราวานในยุคค้าขายแห่ง เ ส้นทาง

สายไหม นําทา่นแวะถา่ยรูปกบั หอคอยไมเดน้ (Maiden Tower) หอคอยซ่ึงถือวา่เป็นส่วนท่ีเกา่แกข่องเมือง  สร้าง ข้ึน

ตั้งแตศ่ตวรรษท่ี 12 และถูกลอ้มรอบดว้ยห้องอาบนํ้ าโบราณในยุคอดีต  
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน  

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  SAPPHIRE INN / OR NEW BAKU HOTEL **** หรือเทยีบเท่า  

 

วันทีส่าม ภูเขาโคลน – เชคี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเดินทางสู ่ภูเขาโคลน หรือ Mud Volcanoe  (ระยะทาง 20 กม. ใช ้เวลาเ ดินทางประมาณ 30 นาที) หน่ึงใน

สถานท่ีทอ่งเ ท่ียวท่ีมีชื่อเ สียงของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน แลถูกบันทึกลงในกินเนสเวิร์ล (Guinness World 

Record) เมื่อ 5 ก.ย. 2004 ชมความแปลกประหลาดและสวยงามของภูเขาโคลนท่ีมีชื่อเ สียง (Mud Domes) ซ่ึง

เกดิข้ึนท่ีบริเวณน้ีมอียูป่ระมาณ 700 แหง่ ภูเขาดินโคลนน้ีเกดิจากดินเหลวท่ีอยูใ่ต้ดิน ก๊าซและนํ้ าท่ีร้อนเมื่อถูกผสม

รวมกนั กจ็ะมกีารพลุง่ข้ึนมาบนพื้นดินเป็นรูปกรวยหรือโดมท่ีสวยงาม จากนั้ นเ ดินทางตอ่สู่ อนุสรณ์สถานของดีรี 

บาบา (Diri Baba Mausoleum) (ระยะทาง 75 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูใ่นเมืองมาราซา่ของจังหวดั

โกบสัตาน ท่ีถูกสร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 15 และยกให้เป็นงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมของเชอร์วาน สถานท่ี

แหง่น้ีสําหรับเป็นท่ีฝังศพของชีคห์ดีรี  บาบา ซ่ึงแกะสลกัติดกบัภูเขาเป็นอาคารสองช ั้น  ภายในยังมีการตกแตง่ด้วย



 

ภาพโมเสคท่ีสวยงาม นอกจากน้ียงัมชีื่อเสียงในกลุม่ผูเ้ดินทางแสวงบุญซ่ึงเดินทางมาเพื่อสักการบูชาตั้งแตศ่ตวรรษ

ท่ี 17 เป็นต้นมา แวะชม สุเหร่า Yeddi Gumbaz (Yeddi Gumbaz Mosque) สุเหร่าใหญป่ระจําเมือง สร้าง ข้ึนเมื่อ

ศตวรรษท่ี 10 และแวะชม สุสานราชวงศ์เชอร์วาน (Tomb of Royal Family of Shirvan Khan) สถานท่ีฝังศพของ

ราชวงศ์เชอร์วาน ผูซ่ึ้งเคยปกครองแควน้น้ี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บา่ย นําทา่นเดินทางสู ่เมอืงเชคี (Sheki) (ระยะทาง 176 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซ่ึงตั้งอยูท่างด้านตะวนัตก

เฉียงเหนือของอาเซอร์ไบจาน และเป็นเมอืงศูนย์กลางการปกครองของจงัหวดัเชคี  ตั้งอยูใ่นบริเวณเทือกเขาคอเค

ซสัใหญแ่ละอยูติ่ดกบัจอร์เจีย  เมอืงแหง่น้ีเป็นพื้นท่ีท่ีเต็มไปดว้ยภูเขา ชอ่งเขาท่ีแคบพร้อมทั้งมีลําธารนํ้ าไหลและป่า

เขาท่ีเขียวชอุม่ท่ีช ุม่ชื้นไปดว้ยนํ้ า มนีํ้ าท่ีผุดข้ึนมาจากพื้นดินมากมายจึงทําให้เกิดบรรยากาศและนํ้ าตกท่ีสวยงาม 

และนอกจากนั้นยงัมบีอ่นํ้ าแรท่ี่ใสสะอาด นําทา่นชมความสวยงามของเมืองเชคี  เมืองท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงาม ใน

อดีตเมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงใหญเ่มอืงหน่ึงในยุคของรัฐอลับาเนียนในราวศตวรรษท่ี 1 ทําให้มีโบราณสถานหลงเหลือ

ให้เห็นอยูเ่ป็นจาํนวนมาก นอกจากนั้นเป็นเมอืงท่ีมชีื่อเสียงในการแกะสลักไม ้ท่ีมีการค้าขายเกี่ยวกบัเ ส้นทางสาย

ไหมในอดีต ซ่ึงจะมท่ีีพกัสําหรับกองคาราวานท่ีเดินทางมาแวะพกัท่ีเมืองน้ี  ท่ีถูกสร้าง ข้ึนมาในศตวรรษท่ี 18 และ

ศตวรรษท่ี 19 นําทา่นชม พระราชวงัของขา่นเชคี (Sheki Khan Palace) ท่ีถูกสร้าง ข้ึนในปีค.ศ.1797 โดยประสงค์

ของขา่นโมฮมัเหมด็ ฮซัซาน  ภายในประดบัประดาดว้ยภาพเขียนสีนํ้ ามนัเฟรสโกแ้ละกระจกสีเสตนกลาสมากมาย

หลากสีสัน สวยงามเป็นอยา่งย่ิง พระราชวงัแหง่น้ีถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ.1998 
  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  SHEKI SARAY หรือเทยีบเท่า  

 
 

วันทีส่ี่ ลาโกเดก้ี – ไซน์นากิ - ทบิลิซี่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

นําทา่นออกเดินทางสู ่เมอืงลาโกเดกี้ (Lagodekhi) (ระยะทาง 125 กม. ใช ้เวลาเ ดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ซ่ึง เ ป็น

เมอืงชายแดนท่ีจะขา้มไปยงัจอร์เจีย เป็นเมอืงท่ีมชีื่อเสียงในด้านความสวยงามของธรรมชาติและใกล้ๆ กนัก็ยังมี

นํ้ าตก มสีวนพฤกษศาสตร์ท่ีปลูกตน้ไมม้ากมายหลายชนิด และท่ีสําคญัคือการผลิตเหลา้ไวน์ท่ีมชีื่อเสียงอีกดว้ย    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมชิมไวน์ทอ้งถ่ิน 
 

บา่ย นําทา่นเดินทางสู ่เมอืงไซน์นาก ิ(Sighnaghi) (ระยะทาง 45 กม. ใช ้เวลาเ ดินทางประมาณ 40 นาที) เมอืงเ ล็กๆทาง

ตะวนัออกของจอร์เจีย ซ่ึงยงัคงกล่ินอายของความเป็นชนบทอยูต่ั้งแตยุ่คสมยัศตวรรษท่ี 18 ประชาชนท่ีมีเพียงไมถึ่ง

หมืน่คน อาศยัอยูท่ี่เมอืงน้ีและทาํการเกษตร รวมถึงไรไ่วน์ นับเป็นหน่ึงในศูนย์กลางเมอืงทอ่งเ ท่ียวท่ีสําคัญทางภาค

ตะวนัออกของประเทศท่ีมีเอกลักษณ์แห่ง น้ี  นําทา่นชม อารามแห่ง เซนต์นีโน ่ (Monastery of St. Nino at Bodbe) 

อารามจอร์เจ้ียนออโธดอกซ์โบราณดั้งเดิมตั้งแตศ่ตวรรษท่ี 9 และไดม้กีารกอ่สร้างเพิ่มเ ติมเมื่อชว่งราวศตวรรษท่ี 17 

อารามแหง่น้ีเคยใชเ้ป็นท่ีประทบัของบิชอปบอดเบ (Bishop of Bodbe) และยงันับเป็นหน่ึงในอารามท่ีอยูใ่นเส้นทาง

แสวงบุญของชาวจอร์เจีย ภายในเป็นท่ีประทบัของรา่งแหง่องค์เซนต์นีโน ่ ศาสดาหญิงผู ้มีชีวิตอยูช่ ว่งศตวรรษท่ี 4 

ซ่ึงชาวจอร์เจียนับถือเป็นอยา่งมาก ผูซ่ึ้งเคยถวายการรักษาแกร่าชินีนานาและกษัตริย์มิเ ร่ียนท่ี 3 แห่งแควน้ไอบีเ รีย 

สง่ผลให้จากนั้นไดท้รงประกาศศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์เป็นศาสนาประจําชาติจอร์เ จีย  นําทา่นแวะถา่ยรูป

กบั กาํแพงเมืองแห่งไซน์นากิ (The Great wall of Sighnaghi) ซ่ึง เ ดิมท่ีถูกสร้างไวเ้ ป็นป้อมปราการล้อมเมือง      

ไซน์นาก ิเพื่อป้องกนัขา้ศึกในชว่งศตวรรษท่ี 17 ตามพระประสงค์ของกษัตริย์เฮราคลีอุสท่ี 2 ความยาวของกาํแพง

เมอืงน้ี ยาวรวมกนัทั้งส้ิน 5 กโิลเมตร ประกอบด้วย 23 หอคอย และประตูทางเข้าออก 8 ประตู ได้เวลานําทา่น

เดินทางสูเ่มอืงทบีลิซ่ี (Tbilisi) (ระยะทาง 109 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงและเมืองใหญท่ี่สุด

ของจอร์เจีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแมน่ํ้ าครูา (Kura) หรือ เรียกวา่แมน่ํ้ ามตควารี (Mtkvari) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั MERCURE TBILISI / OR BILTMORE HOTEL / OR AMBASADORI HOTEL หรือเทยีบเท่า   

 
 

วันทีห้่า ซาดาโคล – ฮักห์พาท – เซวาน – เยเรวาน (พกัค้าง 2 คืน)  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 นําทา่นเดินทางสู ่เมอืงซาดาโคล (Sadakhlo) (ระยะทาง 73 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)ท่ีอยูท่างด้านใต ้

ซ่ึงเป็นเมอืงพรมแดนท่ีอยูติ่ดกบัอาร์เมเนีย และยงัตั้งอยูใ่กลก้บัประเทศอาร์เซอร์ไบจาน ตลอดเส้นทาง  ทา่นจะได้

ชมววิทิวทศัน์และธรรมชาติอนัสวยของเทือกเขาคอเคซสัน้อย ท่ีอยูร่ะหวา่งอาร์เมเนียและอาร์เซอร์ไบจาน  นําทา่น

ผา่นดา่นเมอืงซาดาโคล และขา้มพรมแดนโดยมเีมอืงอะลาเวอดี (Alaverdi) ท่ีเ ป็นเมืองชายแดนของอาร์เมเนียท่ีอยู ่

ติดกบัจอร์เจีย  นําทา่นเดินทางสู ่เมอืงฮกัห์พาท (Haghpat) (ระยะทาง 40 กม. ใช ้เวลาเ ดินทางประมาณ 1 ชม.) เ ป็น

เมอืงในหมูบ่า้นของจงัหวดัลอร่ี ท่ีอยูท่างดา้นเหนือของอาร์เมเนีย เมอืงน้ีเป็นเมอืงท่ีมชีื่อเสียงเพราะเป็นท่ีตั้งของวดั

อารามโบราณทั้งสองแหง่ ให้ทา่นได้ชมความสวยงามของ  อารามฮ ักห์พาท (Haghpat Monastery) ซ่ึง ถือได้เ ป็น

ผลงานชิ้นเอกของทางดา้นศาสนาและทางดา้นสถาปัตยกรรมในการกอ่สร้างในยุคกลาง อารามแห่ง น้ีได้ถูกสร้าง ข้ึน

โดยนักบุญนิชาน (Saint Nishan) ในราวศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอยูใ่นระการข้ึนครองราชย์ของกษัตริย์อะบาส ท่ี 1(King 

Abas I) อารมแหง่น้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกของโลกในปีค.ศ.1996 ซ่ึงอดีตเป็นเพียงตัวโบสถ์เ ล็กๆ ของ

นักบุญนิชานท่ีถูกสร้างข้ึนชว่งปีค.ศ.967 ตอ่มากไ็ดถู้กสร้างขยายให้ใหญโ่ตข้ึนและมีการตกแตง่ด้วยสถาปัตยกรรม

ท่ีสวยงามแบบอาร์เมเนียน  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บา่ย นําทา่นเดินทางสู ่เมอืงเซวาน (Sevan) (ระยะทาง 125 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ท่ีตั้งอยูริ่ม ทะเลสาบเซ

วาน (Lake Sevan) ซ่ึงเป็นทะเลสาบนํ้ าจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบน้ีเ ป็นหน่ึงใน

ทะเลสาบนํ้ าจืดท่ีใหญท่ี่สุดในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ํ้ าหลายสาย เชน่ แมน่ํ้ าฮราซดาน และแมน่ํ้ า

มาสริค  ให้ทา่นไดช้มความสวยงามของทะเลสาบเซวานท่ีเ ต็มไปด้วยสถานท่ีพ ักผอ่นรีสอร์ทของนักทอ่งเ ท่ียวตัว

เมอืงน้ีตั้งอยูสู่งกวา่ระดบันํ้ าทะเลประมาณ 1,900 เมตร และตั้งอยูห่า่งจากเมอืงหลวงเยเรวานประมาณ 65 กม. เมือง

น้ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1842 ซ่ึงเป็นหมูบ่า้นพกัอาศยัของชาวรัสเซียท่ีมชีื่อวา่ เยเลนอฟกา้ (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.

1935 จึงไดถู้กเปล่ียนชื่อเ ป็น เซวาน ตามหลังของทะเลสาบเซวานท่ีเปล่ียนชื่อ เมืองน้ียัง ถูกล้อมรอบไปด้วย

สวนสาธารณะเซวาน ซ่ึงไดถู้กสร้างตอ่มาจากทางด้านตะวนัออกเฉียงเหนือของ  แวะถา่ยรูปกบั อารามเซวาน 

(Sevan Monastery) หรือมชีื่อเรียกวา่ เซวานาแวง๊ค์ (Sevanavank) ซ่ึงคาํวา่ แวง๊ค์เป็นภาษาอาร์เมเนีย มีความหมายวา่ 

โบสถ์วหิาร สถานท่ีแหง่น้ีตั้งอยูบ่ริเวณ แหลมท่ีอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวาน ถูกสร้าง ข้ึน



 

ในปีค.ศ.874 โดยเจา้หญิงมาเรียม ซ่ึงเป็นธิดาของกษตัริย์อะช๊อต ท่ี 1 ซ่ึงอยูใ่นชว่งของการตอ่สู้กบัพวกอาหรับท่ี

ปกครองดินแดนแหง่น้ี ไดเ้วลานําทา่นออกเดินทางไปยัง เมืองเยเรวานท่ีอยูท่างด้านใต้  เมืองเยเรวาน (Yerevan) 

(ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.)บางคร้ังก็เ รียกวา่ เอเรวาน (Erevan) ซ่ึงชื่อเ ดิมคือ เอเรบูนี 

(Erebuni) และ เอรีวาน (Erivan) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศอาร์เมเนีย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั HISTORIC YEREVAN / OR OPERA SUITE YEREVAN หรือเทยีบเท่า  (พกัค้างคืนที ่1) 

 

วันทีห่ก เยราวาน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดินทางสู ่วหิารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาเ ดินทางประมาณ 45 นาที) ซ่ึง ถือ

เป็นหน่ึงในความสวยงามของอาร์เมเนีย เพราะเป็นวิหารท่ีสร้างอยูท่า่มกลางเทือกเขาท่ีสวยงาม และยังมีส่วนท่ี

สร้างโดยการตดัหินเขา้ไปในภูเขาอีกดว้ย แมต้วัอาคารของวหิารเกกฮาร์ดน้ีถูกสร้าง ข้ึนในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 12-

13 แตสํ่านักสงฆ์โบราณแหง่น้ี ไดถู้กกอ่ตั้งข้ึนตั้งแตเ่มือ่ราวศตวรรษท่ี 4 อิสระให้ทา่นชมส่วนของห้องโถงของตัว

โบสถ์ท่ีมกีารตดัหินสร้างเป็นโดมแกะสลกัอยา่งสวยงาม ท่ีถูกตกแตง่ดว้ยความศรัทธาในศาสนาคริสต์ วิหารท่ีสร้าง

โดยการตดัหินให้กลายเป็นห้องโถง และไดข้ึ้นทะเบียนให้เ ป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 2000 จากนั้ นนําทา่นเข้าชม

วหิารการ์นี (Garni Temple) ซ่ึงในอดีตเมือ่ประมาณ 1,700 ปีมาแลว้ บริเวณน้ีเคยเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของกษัตริย์

อาร์เมเนีย ซ่ึงในปัจจุบนัยงัคงมหีลงเหลืออยู ่ซากห้องสรงนํ้ า (Royal Bath House) และอาคารทรงกรีกท่ีถูกสร้าง ข้ึน

ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 1 ตามพระราชประสงค์ของกษัตริย์ Tiridates ด้านข้างของวิหารทรงกรีกก็มีซากโบสถ์

คริสต์ท่ีสร้างข้ึนเมือ่คริสต์ศตวรรษท่ี 9 หลงเหลืออยู ่วหิารแหง่น้ีถูกทาํลายดว้ยแผน่ดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1679 สําหรับ

อาคารท่ีเห็นอยูน้ี่ ไดรั้บการบูรณะใหมใ่นสมยัสหภาพโซเวยีต เมื่อปี ค.ศ.1974 โดยใช ้เศษซากปรักหักพ ังของเกา่

ผสมกบัของใหม ่จึงทาํให้สมบูรณ์อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั ถึงแมว้า่วิหารการ์นี  จะถูกสร้างแบบกรีก แตล่วดลายบน

ตวัอาคารกส็ร้างดว้ยศิลปะแบบอาร์เมเนีย ท่ีไมส่ามารถหาไดใ้นวหิารกรีกทัว่ไป 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภ ัตตาคารทอ้งถ่ิน   

บา่ย นําทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเยเรวาน (Yerevan) (ระยะทาง 40 กม. ใช ้เวลาเ ดินทางประมาณ 45 นาที) ซ่ึงตั้งอยูริ่ม

แมน่ํ้ าฮราซดาน (Hrazdan River) ชมกรุงเยเรวานท่ีซ่ึงเป็นศูนย์กลางการบริหาร วฒันธรรมและอุตสาหกรรมของ

ประเทศ และเป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั บณัฑิตยสถานอาร์เมเนีย รวมทั้งพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ โรงอุปรากร ห้อง

แสดงดนตรี สถาบนัเทคโนโลยี ห้องสมดุสาธารณะขนาดใหญ ่สวนพฤกษศาสตร์ และสวนสัตว์อีกหลายแห่ง  กรุง

เยเรวานยงัเป็นหัวใจของเครือขา่ยทางรถไฟและเป็นศูนย์กลางการค้าหลักของสินค้าเกษตรกรรมของประเทศ 



 

นอกจากน้ี โรงงานอุตสาหกรรมในเมอืงน้ียงัผลิตโลหะเคร่ืองมือจักรกล อุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์ เคมภี ัณฑ์ ส่ิงทอ 

และผลิตภณัฑ์อาหารอีกดว้ย ผา่นชม จตุัรัสรีพบัลิค (Republic Square) ผลงานชิ้นเอกของสถาปนิกนาม อเ ล็กซาน

เดอร์ ทามาเนียน บนเน้ือท่ีกวา่ 30,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบด้วยกลุม่อาคารสไตล์นีโอคลาสสิคอันงดงาม ในอดีต

ยุคท่ีถูกปกครองโดยสหภาพโซเวยีตเคยใชช้ื่อ จตุัรัสเลนนิน (Lenin Square) แตถู่กเปล่ียนชื่อหลังประกาศอิสรภาพ

เป็นประเทศอาร์เมเนีย จากนั้นนําทา่นแวะถา่ยรูปกบั Yerevan Cascade อีกหน่ึงพิพิธภ ัณฑ์เ ปิด (Open-air museum) 

ของเมอืงเยเรวาน ซ่ึงมคีวามงดงามทางศิลปะเป็นอยา่ง ย่ิง  ประกอบด้วยกลุม่บันได 5 ช ั้น ซ่ึงรายล้อมด้วยสวน

ดอกไมแ้ละรูปป้ันมากมาย ซ่ึงเป็นสว่นเชื่อมตอ่ไปยงัพิพิธภ ัณฑ์ศิลปะสมยัใหม ่โรงละครโอเปร่า และอนุสาวรีย์

อิสระภาพ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน   

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั HISTORIC YEREVAN / OR OPERA SUITE YEREVAN หรือเทยีบเท่า  (พกัค้างคืนที ่2) 

 

วันทีเ่จ็ด ซาดาโคล – ทบิลิซี่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําทา่นเดินทางสู ่อนุสรณ์สถาน Armenian Alphabet Monument หรือท่ีชาวอาร์เมเนียนเ รียกกนัวา่ The Letter Park 

สถานท่ีซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อรําลึกแก ่Mesrop Mashtots บิดาผูป้ระดิษฐ์ตวัอกัษรและคิดค้นภาษาอาร์เมเนีย ประกอบด้วย

รูปป้ันกลุม่ตวัอกัษรภาษาอาร์เมเนียนจาํนวน 39 ตวัอกัษร สร้าง ข้ึนใกล้สถานท่ีลว่งลับของทา่น โดยสถาปนิกชาว

อาร์เมเนีย นาม J.Torosyan เมื่อปี ค.ศ.2005 เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 1,600 ปี ท่ีมีการใช ้ภาษาอาร์เมเนียข้ึน    

อิสระให้ทา่นถา่ยรูปกบัอนุสรณ์สถานกบัฉากหลังภูเขา Aragats อันสวยงาม ซ่ึงประกอบด้วยยอดเขาทั้ง  4 แห่ง

อาร์เมเนีย ท่ีมรีะดบัความสูงถึง 4,090 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล  

  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภ ัตตาคารทอ้งถ่ิน   

บา่ย นําทา่นชม อาราม Saghmosavank (Monastery of the Psalms) อารามยุคศตวรรษท่ี 13 อีกหน่ึงแลนด์มาร์คท่ีมี

ชื่อเสียงของประเทศอาร์เมเนียท่ีสร้างข้ึนดว้ยหิน ตั้งอยูใ่นหุบเขา Ashtarak ในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นสถานศึกษาสําหรับ

ชนพื้นเมอืงทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณแถบน้ี ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดินทางสู่ เมืองทบีลิซ่ี (TBILISI) (ระยะทาง 266 

กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.)  ผา่นดา่นเมอืงซาดาโคล เมอืงชายแดนของอาร์เมเนียท่ีอยูติ่ดกบัจอร์เจีย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรมท่ีพ ัก  

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั MERCURE TBILISI / OR BILTMORE HOTEL / OR AMBASADORI HOTEL หรือเทยีบเท่า   

 



 

วันทีแ่ปด  มิทสเคต้า  - สเตพ้านท์สมินด้า (พกัค้าง 2 คืน)  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดินทางสู ่เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) (ระยะทาง 26 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)   ไดเ้วลานําทา่น

ชม  อารามจวารี (Jvari Monastery) หรืออารามแหง่กางเขน สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิยุคศตวรรษท่ี 6 ซ่ึงชาวจอร์เ จียสักการะ

นับถือบูชาเป็นอยา่งมาก ภายในโบสถ์มไีมก้างเขนขนาดยกัษ์ซ่ึงชาวเมอืงกลา่วกนัวา่ นักบุญนีโน ่แห ่งคัปปาโดเกีย 

(ซ่ึงปัจจุบนัเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสําคัญมากของประเทศตุรกี) ได้นําไมก้างเขนน้ีเข้ามาพร้อมกบัการเผยแพร่

ศาสนาคริสต์เป็นคร้ังแรกในชว่งโบราณกาล อิสระให้ทา่นเกบ็ภาพทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคต้าและจุดบรรจบของ

แมน่ํ้ าครูาและแมน่ํ้ าอะรักวซ่ึีงมคีวามงดงามเป็นอยา่งมาก ได้เวลานําทา่นชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli 

Monastery) สัญลกัษณ์ของการเปล่ียนความเชื่อมานับถือศานาคริสต์ซ่ึงกลายมาเป็นศาสนาประจําชาติเมื่อปี ค.ศ. 

337 และเป็นส่ิงกอ่สร้างยุคโบราณท่ีมขีนาดใหญท่ี่สุดของจอร์เจีย สร้างข้ึนในคริสตวรรษท่ี 11 ภายในมีภาพเขียนเฟ

รสโกท่ี้งดงาม  
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภ ัตตาคารทอ้งถ่ิน   

 
 

บา่ย นําทา่นเท่ียวชม เมอืงมทิสเคตา้ (Mtskheta) อดีตนครหลวงแหง่แรกของประเทศจอร์เจียปัจจุบันเป็นเมืองสําคัญทาง

ศาสนาคริส ต์ นิกายออร์โธด็อกซ์แบบจอร์เ จีย โดยรั บคริสต์ศา สนาเข้ามา ในประเทศเป็นคร้ัง แรกชว่งต้น

คริสต์ศตวรรษท่ี 4 องค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียน โบราณสถานแห่ง เมืองมิทสเคต้าให้เ ป็นมรดกโลก (UNESCO 

World Heritage Site) เมือ่ปี ค.ศ.1994 นําทา่นเดินทางสู ่โรงไวน์ Iago Wine Cellar หน่ึงในโรงไวน์ท่ีมีชื่อเ สียงของ

หมูบ่า้น Chardakhi นําทา่นชิมหน่ึงในไวน์ทอ้งถ่ินท่ีหมกับม่ดว้ยวธีิการเฉพาะของชาวจอร์เ จียนในไหโบราณ ซ่ึง

ชาวจอร์เจียนเรียกวา่ Kvevri ไหน้ีมคีวามจุเร่ิมต้นตั้งแต ่20 ลิตรไปจนไหขนาดใหญท่ี่จุได้ถึง  10,000 ลิตร โดยวิธี

บม่มสีองวธีิคือขดุหลุมฝังไวใ้ตดิ้นหรือวางไวใ้นระนาบเดียวกบัพื้นในโรงบม่ไวน์ วิธีหมกัไวน์แบบโบราณน้ีถูก

บนัทึกไวเ้ป็นมรดกโลกใน UNESCO Intangible Heritage List โดยองค์กรยูเนสโก นอกจากน้ีไวน์ชนิดน้ียัง เ ป็น

หน่ึงในไวน์แปลกท่ีถูกนําไปขายท่ีโรงแรม The Ritz ในกรุงลอนดอนดว้ย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมท่ีพกั 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ROOMS HOTEL KAZBEGI หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 



 

   

วันทีเ่ก้า สเตพ้านท์สมินด้า  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นําทา่นเดินทางไปตามทางหลวงท่ีสําคญัซ่ึงเป็นเส้นทางสําหรับใช ้ในด้านการทหาร (Georgian Military Highway) 

ไดถู้กสร้างข้ึนโดยสหภาพโซเวยีตในสมยัท่ีจอร์เจียตกอยูภ่ายใต้การปกครองสําหรับใช ้เ ป็นเส้นทางมายังภูมิภาค

แหง่น้ี และเป็นถนนเส้นทางเดียวท่ีจะนําทา่นเ ดินทางสู่เ ทือกเขาคอเคซัสใหญ ่(Greater Caucasus) ท่ีมีความยาว

ประมาณ1,100 กม.ท่ีเ ป็นเส้นก ั้นพรมแดนระหวา่งรัสเซียและจอร์เ จีย ระหวา่งทางให้ทา่นไดช้มป้อมอนานูรี 

(Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีกอ่สร้างอนัเกา่แกม่กีาํแพงลอ้มรอบและตั้งอยูริ่มแมน่ํ้ าอรักวี ท่ีตั้งอยูห่ ่างจากทบิลิซี

ประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสร้างข้ึนให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลัง ท่ีถูกสร้างได้อยา่ง

งดงามและยงัมหีอคอยท่ีสูงใหญต่ั้งตระหงา่นอยู ่ทาํให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเ บ้ืองลา่งและอา่งเก็บนํ้ า

ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมเีข่ือนซ่ึงเป็นสถานท่ีสําคญัสําหรับนํานํ้ าท่ีเกบ็ไวส้่งตอ่ไปยัง เมืองหลวง พร้อม

กบัผลิตกระแสไฟฟ้าอีกดว้ย  
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภ ัตตาคารทอ้งถ่ิน  

 

บา่ย นําทา่นเดินทางสู ่เมอืงคาซเบก ิ(Kazbegi) (ระยะทาง 133 กม. ใชเ้วลาเ ดินทางประมาณ 2.30 ชม.)   ซ่ึง เ ป็นชื่อเมือง

อนัดั้งเดิม แตปั่จจุบนัไดเ้ปล่ียนมาเป็นชื่อ สเตพา้นท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อก 

ชื่อ สเตฟานไดม้าพาํนักอาศยัและกอ่สร้างสถานท่ีสําหรับจาํศีลภาวนาข้ึนมาเมอืงคาซเบกี้ เป็นเมืองเ ล็กๆท่ีตั้งอยูต่าม

ริมฝ่ังแมน่ํ้ าเทอร์กี้ท่ีมคีวามยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบ่นความสูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร ใน

ฤดูร้อนจะมอุีณหภูมท่ีิอยูป่านกลาง และในฤดูหนาวมีอากาศเ ย็นและยาวนาน นําทา่นสัมผัสบรรยากาศในการ

ทอ่งเท่ียว โดยการนั่ง 4WD  เพื่อชมโบสถ์เกอร์เกต้ี (Gergeti Trinity Church) ถูกสร้าง ข้ึนในราวศตวรรษท่ี 14 หรือ

มชีื่อเรียกกนัวา่ทสมนิดา ซามบีา (Tsminda Sameba) ซ่ึงเป็นชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถ์ศักด์ิแห่ง น้ีสถานท่ีแห่ง น้ี

ตั้งอยูริ่มฝ่ังขวาของแมน่ํ้ าชคเฮรี ท่ีอยูบ่นเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ เ น่ืองจากเส้นทาง

อาจถูกปกคลุมดว้ยหิมะ ซ่ึงอาจสง่ผลกระทบตอ่การเ ดินทาง  โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เ ดินทางให้มาก

ท่ีสุด)  
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมท่ีพกั 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ROOMS HOTEL KAZBEGI หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 

 

วันทีสิ่บ กอรี - อัพลิสต์ซิเคห์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  



 

 นําทา่นเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) (ระยะทาง 182 กม. ใช ้เวลาเ ดินทางประมาณ 3 ชม.)   เ ป็นเมืองหลวงและ

ศูนย์กลางการปกครองของจงัหวดัชีดา คาร์ทลี เป็นเมอืงท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ให้ทา่นได้ชมความสวยงามของเมืองกอ

รี ท่ีในอดีตเคยมคีวามสําคญัทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้งของกองกาํลัง ท่ีอยูบ่นถนนสายสําคัญท่ีเชื่อมกบั

ทางดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตก นอกจากนั้ นเมืองน้ียัง เ ป็นเมืองบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นําท่ีมี

ชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี      ผู ้เ ป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวด

ขีปนาวธุขา้มทวปีของโซเวยีต นําทา่นชม พิพิธภ ัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) ซ่ึง เ ป็นสถานท่ีท่ีได้รวบรวม

ส่ิงของเคร่ืองใชต้า่งๆ พร้อมทั้งเร่ืองราวตา่งๆของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแตเ่กิดจนกระทั่ง

เสียชีวติ 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภ ัตตาคารทอ้งถ่ิน  

 

 
 

บา่ย นําทา่นเดินทางสู ่เมอืงอพัลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) (ระยะทาง 14 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที)   เ ป็นบริเวณ

ถํ้าท่ีถูกทาํข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศัยของมนุษย์ในยุคการเ ร่ิมต้นราวศตวรรษท่ี 8-7 กอ่นคริสตกาล ซ่ึงในอดีตเป็น

เส้นทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสูท่างดา้นเหนือแถบหมูบ่า้นมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยังทะเลดํา และตอ่ไป

ยงัดา้นตะวนัตก ทําให้เกิดการพ ัฒนาการเป็นเมืองตา่งๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เ ป็นเมืองหน่ึงท่ีเ ป็น

ศูนย์กลางการคา้ ไดถู้กสร้างข้ึนในราวพนัปีกอ่นคริสตกาล   ตอ่มากไ็ด้ถูกขยายออกไปจนกวา้งขวาง   ชมหมูบ่้านท่ี

ถูกสร้างจากถํ้าโดยมเีน้ือท่ีกวา้งประมาณ 50 ไร ่ไดถู้กแบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลาง และส่วนเหนือ 

ซ่ึงสว่นกลางจะมบีริเวณใหญท่ี่สุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นท่ีอยูอ่าศัย 

นอกจากนั้นยงัถูกสร้างให้ตอ่ไปยงัสว่นใตโ้ดยผา่นอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนย์กลาง

กระจายออกไปยงัสว่นตา่งๆ ถํ้าสว่นมากจะไมม่กีารตกแตง่ใดๆภายในเลย ถึงแมว้า่บางแห่งจะเจาะเป็นถํ้ าใหญโ่ตก็

จะมเีพดานห้องท่ีทาํเป็นท่ีหลบซอ่นอีกทีหน่ึง และบางแหง่ถึงแมจ้ะใหญโ่ตแตก่ไ็ดเ้จาะห้องเล็กๆ ทางด้านหลังหรือ

ทางดา้นขา้งอีกดว้ย ซ่ึงบางท่ีอาจจะใชใ้นการประกอบพิธีตา่งๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ีด้านบนของสถานท่ี

แหง่น้ีไดถู้กสร้างเป็นยอดโดมดว้ยหินและกอ่อิฐ ซ่ึงตอ่มานักโบราณคดีได้ค้นพบส่ิงตา่งๆ มากมาย รวมทั้ง เคร่ือง

ทองเคร่ืองเงินและอญัมณีตา่งๆ และยงัมเีคร่ืองเซรามคิส์และการแกะสลกัท่ีสวยงาม ซ่ึง ส่ิงของตา่ง ๆ เหลา่น้ีได้ถูก

นําไปไวท่ี้ในพิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาติท่ีกรุงทบิลิซี  ไดเ้วลานําทา่นเ ดินทางสู่เมืองทบิลิซ่ี (ระยะทาง 100 กม. ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)   



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั MERCURE TBILISI / OR BILTMORE HOTEL / OR AMBASADORI HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

วันทีสิ่บเอ็ด ทบิลิซี่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเ ท่ียวชม ยา่นเมืองเกา่แห่งนครหลวงทบิลิซ่ี (Old town of Tbilisi)  ซ่ึงมองไปทางไหนก็เ ห็นแตค่วาม

ออ่นหวานของสีสันอาคารบ้านเ รือน สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่ท่ีผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เ ซียและยุโรป           

อาจกลา่วไดว้า่ น่ีคือการบรรจบกนัของตะวนัออกและตะวนัตกของประเทศท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งสองทวีปอยา่งจอร์เ จีย 

เกดิเป็นศิลปะแบบจอร์เจียท่ีมเีอกลกัษณ์  นําทา่นชมโบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เกา่แกอ่ายุราว 800 ปีซ่ึง

สร้างอุทิศให้แกพ่ระแมม่ารี จากนั้นนําทา่นถา่ยรูปกบั สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตร

ซ่ึงเชื่อมระหวา่งตวัเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่เปิดใชง้านคร้ังแรกเมือ่ปี ค.ศ. 2010  จัดวา่เ ป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม ่

ท่ีสวยงามชิ้นหน่ึงซ่ึงพาดผา่นแมน่ํ้ าครูา จากนั้นนําทา่นนั่งกระเช ้าเคเ บ้ิลข้ึนชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) 

ป้อมปราการโบราณสมยัยุคศตวรรษท่ี 4 ซ่ึงนักประวติัศาสตร์ยกยอ่งวา่เ ป็นป้อมปราการป้อมหน่ึงบนเส้นทางสาย

ไหมท่ีแข็งแกรง่และตีไดย้ากท่ีสุด อิสระให้ทา่นไดเ้กบ็ภาพมมุสูงของเมอืงทบิลิซ่ีตามอธัยาศยั  

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภ ัตตาคารทอ้งถ่ิน  
 

14.00 น. นําทา่นเดินทางสู ่สนามบินทบิลิซ่ี (TBS) เพื่อเตรียมเชคอิน 

17.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินทบิลิซ่ี (TBS) สูส่นามบินอิสตนับูล (IST) โดยเท่ียวบิน TK383  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 2.35 ช ัว่โมง) สายการบินมบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวา่งเท่ียวบิน 

18.55 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตนับูล เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

 

วันทีสิ่บสอง กรุงเทพฯ 

 

01.25 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ช ัว่โมง) 

สายการบินฯ มบีริการอาหารคํ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 

14.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

 

 



 

      12 วนั อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 

(เส้นทางแนะนํา...ดินแดนแห่งทะเลแคสเป้ียนและเทือกเขาคอเคซัส) 

TOUR CODE :  MA151512MF 
ราคาทัวร์ 95,000 บาท : 16 - 27 ม.ิย./ 21 ก.ค. – 1 ส.ค./ 15 - 26 ก.ย. / 13 - 24 ต.ค. 

 
ข้อแนะนําและแจ้งเพือ่ทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มบีริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ ่3 ทา่น แนะนําให้ทา่น เ ปิดห้องพ ัก 

เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได้ 

 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทา่นละ 1 ใบ นํ้ าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) นํ้ าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 
 

โปรแกรมท่องเทีย่ว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)  อัตรานี้รวมถึง 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัช ั้นนักทอ่งเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น . ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบิน, ภาษีนํ้ ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเ ดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผู้ท่ีอายุเกนิ 85 ปี)  

 คา่ท่ีพ ักตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู)่  

 คา่อาหารทุกมื้อตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเท่ียว, คา่เขา้ชมสถานท่ี, คา่วีซา่ 

 เจา้หน้าท่ี (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 

 อตัราคา่บริการ  (บาท) ปี 2560 พ.ค. – ต.ค. 2018 

ราคาผูใ้หญพ่กัห้องคูห่รือ เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  95,000 

พกัเด่ียวเพิ่มทา่นละ 17,000 

เด็กอายุ 2- 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  91,000 

เด็กอายุตํ่ากวา่ 2 ปี (ไมเ่สริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  29,000 

ช ั้นธุรกจิเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมตน้ท่ีทา่นละ  85,000 - 110,000 

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ตอ่เมือ่ท่ีนั่ง confirm เทา่นั้น)  

ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ)่ หักคา่ใชจ้า่ย 23,000 



 

อัตรานี้ไม่รวมถึง  

 คา่ทิปพนักงานยกกระเป๋า เพื่อป้องกนัการสูญหาย ทา่นควรดูแลกระเป๋าดว้ยตัวทา่นเอง  

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตัวอาทิ คา่ซักรีด, โทรศพัท์-แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมนิิบาร์ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีไมไ่ด้ระบุในรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

การชําระเงิน  งวดที ่1 : สํารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน  ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน  

  งวดที ่2 : ชําระส่วนทีเ่หลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กรณยีกเลิก  

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (หากไมไ่ด้มกีารย่ืนวีซา่ลว่งหน้า)   (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60 วนั) 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หักคา่มดัจาํ 35,000 บาท + คา่วีซา่ (ถา้ม)ี    (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วนั) 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 10-29 วนั หักคา่มดัจาํ 35,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 วนั) 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-9 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร์    (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่4-19วนั) 

ผูเ้ดินทางท่ีไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลิกการจองทวัร์ หลงัได้ทาํการย่ืนวีซา่เรียบร้อยแล้ว บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการนําเลม่พาสปอร์ตไปยกเลิก 

วซีา่ในทุกกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวซีา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีีมี่ผู้ เดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู ้เ ดินทางทราบลว่งหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั กอ่นการเดินทาง(หากจํานวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทวัร์ เพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจัดหาสถานท่ีทอ่งเ ท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกดิเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การลา่ช ้าของสายการบิน การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภ ัยธรรมชา ติ  การกอ่จราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหากา รจราจร ฯลฯ   ทั้ง น้ีจะคํานึงและรักษ า

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไมส่ามารถท่ีจะเ รียกร้องเ งินคืน 

ในกรณีท่ีทา่นปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช ้บริการท่ีทางทัวร์จัดให้ ยกเวน้ทา่นได้ทําการตกลงหรือแจ้งให้ทราบกอ่น

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึน หากทา่นถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไมคื่นเ งินคา่ทัวร์ท่ีทา่นช ําระ

มาแลว้  หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมอืง  

 ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบ หากทา่น

ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเ ดินทางบุคคลธรรมดา เลม่สี

เลือดหม ู

 



 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only)  

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเ นินการมาพบคณะทัวร์ด้วย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเ ท่ียวบินของคณะใหญเ่กิดความลา่ช ้า

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะต้องเ ดินทางไป-กลับ หากทา่นต้องการเ ล่ือนวนัเ ดินทางกลับ ทา่นจะต้องช ําระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได  ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง  ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู ้เ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เทา่นั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ทา่นั้น) 

 ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ภูเกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายกอ่นเพื่อขอคํายืนยันวา่ทัวร์

นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แนน่อน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ด้รับการยืนยันจากพนักงาน  แล้วทัวร์นั้ นยกเ ลิก 

บริษทัฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเกีย่วขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทา่นมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั  ซ่ึงอาจจะทํา

ให้ทา่นไมไ่ดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมอุีณหภมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ

ในชว่งฤดูร้อนเทา่นั้น  

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชมุนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึน  3-4 เทา่ตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนําของมคีม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน  เชน่ มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช ัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหลา้ เป็นตน้  จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองได้ไมเ่กนิ 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑ์ละไมเ่กนิ 100 ml. แล้วใสร่วมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พร้อมท่ีจะสําแดงตอ่เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO )  

 หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน  จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง  เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได้ และ

ห้ามมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเ ด็ดขาด 



 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้งเคร่ืองบิน  คือ 20-30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารช ั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger  ซ่ึงข้ึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บคา่ระวางนํ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน

ท่ีทา่นไมอ่าจปฎิเสธได้ หาก นํ้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกนิกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สําหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นําข้ึนเคร่ืองได้ ตอ้งมนีํ้ าหนักไมเ่กนิ  7 กโิลกรัมและมสัีดส่วนไมเ่กนิ 7.5 

x 13.5 x 21.5 สําหรับหนว่ยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนว่ยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ่ากวา่มาตรฐานได้ 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระ ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในนํ้ าหนักส่วนท่ี

เกนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมลีอ้เล่ือนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกิดการสูญหาย  

 ของมคีา่ทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเค ร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้ง น้ีจะ

ชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดินทางช ั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเ ดินทางช ั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้ นจึงไม ่

แนะนําให้โหลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กดิการสูญหายระหวา่งการทอ่งเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภ ัยการเ ดินทางท่ี

บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา

ชดเชยคา่เสียหายให้ทา่น โดยชดใช ้ตามกฎของสายการบินเทา่นั้ น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามนํ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย

คา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นั้น ดงันั้นทา่นจึงไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกิดการ

สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยคา่เสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เทา่นั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายให้ทา่นได้ ดังนั้ นทา่นต้อง

ระวงัทรัพย์สินสว่นตวัของทา่น 

 

 

 
 



 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา 
1.   หนังสือเดินทาง ท่ีมอีายุไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมหีน้าเหลือมากกวา่ 6 หน้า 

2.   สําเนาบตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบา้น 2 ชดุ  

3.  รูปถา่ยสีหน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x  4.5 ซ.ม. หรือ 1.5 x 2 น้ิว จาํนวน 4 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถา่ยเอง 

เพราะพื้นเป็นสีเทา ใชไ้มไ่ด)้ ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถา่ยต้องถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดือน.สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซา่ท่ีเคยได)้  

 

ตัวอย่างรูปถ่าย 
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