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 ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัแนวเทือกเขาคอเคซสัท่ีแสนอุดมสมบูรณ์ของประเทศจอรเ์จียตะวนัออก 
น าเสนอท่านด้วยโปรแกรมท่ีหลากหลายสวยงาม อากาศเยน็สบายในบรรยากาศสุดสดช่ืน ชม
โบสถ์ม รดก โลก ท่ี ท รงคุณ ค่ ามากม ายในจอร์ เจี ยและ วิวภู เข า หิม ะแบบพาโน ราม่ า 
ย้อนรอยอารยธรรมทรงคุณค่าตามแนวเทือกเขาคอเคซัสสู่อาเซอร์ไบจาน ชมธรรมชาติและ
วฒันธรรมโบราณท่ีมีมายาวนาน ท่านจะได้เห็นส่ิงปลูกสร้างโบราณอนัย่ิงใหญ่น่าต่ืนตะลึง ชม 
ผลงานศิลปะท่ีสวยและทรงคณุค่าไม่เป็นรองใคร 

ก าหนดการเดินทาง :    3-11 มิ.ย.65  // 9-17 ก.ค.65 

 

 
XX.XX เวลานัดหมายในใบเตรยีมตวั(ส่งให้ก่อนเดนิทางประมาณ 7 วนั) คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนาน

ชาตสิุวรรณภูม ิเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและใหก้ารบรกิารเชค็อนิตัว๋เครื่องบนิ 
08.45 น. บนิลดัฟ้าสูโ่ดฮา โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR0831 (บนิประมาณ 7.15 ช.ม.) 
12.00 น. เดนิทางถงึโดฮา แวะเปลีย่นเครื่อง 
15.00 น. บนิลดัฟ้าสูก่รุงทบลิซิี ่ประเทศจอรเ์จยี โดยการต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR0355  
19.10 น. เดนิทางถงึสนามบินนานาชาตโินโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบลิซิี่ ผ่านกระบวนการเขา้เมอืงจากนัน้รถรบั

ท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Clocks, Tbilisi 4* หรือเทียบเท่า 
 
  
 
เชา้ หลงัอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั ชื่นชมบรรยากาศยามเชา้ของเมืองทบิลิซ่ี Tbilisi   เมอืงหลวงและเมอืง

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ตัง้อยู่ระหว่างสองฝัง่แม่น ้าคูร่า ก่อตัง้ในราวศตวรรษที ่5 เป็นเมอืงหลวง
สุดท้ายของอาณาจกัรไอบีเรยี ที่อยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจกัรใหญ่ โรมนั ทางตะวนัตกครอบคลุม
เกอืบทัง้ยุโรปและ แซสซานิด ทางตะวนัออกครอบคลุมเอเซียกลาง อาหรบัและเปอรเ์ซีย ก่อนที่จะล้ม
สลายกลายเป็นสว่นหน่ึงของรสัเซยี ในฐานะเมอืงขา้หลวงใหญ่แห่งซาร์ ปกครองดนิแดนในเขตเทอืกเขา
คอเคซสั   

น าท่านเดนิทางมุ่งสู่เมอืงคาสเบก ิห่างไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 151 กม. หรอื ราว 3 ชัว่โมง เดนิทาง
บน “เสน้ทางกองทพัจอรเ์จยีน” ทางหลวงสายส าคญัในการเดนิทางจากรสัเซยีมายงัภูมภิาคคอเคซสั ใน
ระหว่างอยู่ใต้การปกครองของสหภาพโซเวยีต ระหว่างทางแวะ มทัสเคต้า Mtskheta เมืองมรดกโลก 

วันแรก    กรุงเทพฯ-โดฮา-ทบิลิซี่  

วันทีส่อง ทบิลิซี-่มัทสเคต้า-คาสเบกิ        (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

ที่ได้รบัการขึ้นทะเบียนเมื่อปีค.ศ.1994 อดีตดนิแดนตัง้รกรากและเมอืงหลวงของอาณาจักรไอบเีรยี ที่
เคยรุ่งเรอืงในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาล 

ชม โบสถ์ยวารี่ (Jvari Church) UNESCO world Heritage อารามนักบวชครสิต์นิกายจอร์เจียน ออร์
โธดอ็กซ์ สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่16 ตัง้อยู่บนเนินเขาฝัง่ขวาของจุดบรรจบกนัระหว่างแม่น ้าเมสฆวารี ่
กบั อรกัว ีให้ภาพความงดงามของทศันียภาพรมิแม่น ้าที่มเีมอืงมรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,000 ปีก่อน
ครสิตกาล   

จากนัน้ แวะชม โบสถ์สเวติทสโฆเวล่ี (Svetitskhoveli Catherdal) UNESCO world Heritage  สร้างในราว
ศตวรรษที่ 11 ตัง้อยู่ในเมอืงประวตัิศาสตรเ์มสฆตี้า สถานที่ศกัดิส์ทิธิแ์ละให้การเคารพศรทัธาที่สุดของ
ชาวครสิต์นิกายจอรเ์จยีน ออรโ์ธดอ็กซ์ เชื่อกนัว่าเป็นที่ฝังภูษาของพระเยซูก่อนที่จะสิน้พระชนม์บนไม้
กางเขน ซึง่โบสถเ์ป็นสว่นหน่ึงของเมอืงมรดกโลกดว้ยเช่นกนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารพืน้ถิน่ ระหว่างทาง  

จากนัน้ เดินทางต่อจนถึงเมือง คาซเบกิ Kazbeki หรือ สเตฟานสมินดา Stephansminda เมืองเล็ก ๆ ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของจอรเ์จยี ทีป่กครองในระบบศกัดนิาทอ้งถิน่ยุคปลายศตวรรษที ่18 และเกบ็ค่า
ผ่านทางกบันักเดนิทางเขา้มาในพื้น จากเมอืงต่อมาได้กลายเป็นเมอืงในเสน้ทางยุทธศาสตร์ส าคญัของ
อดตีสหภาพโซเวยีต ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเทอร์ก ิสูง 1,740 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ภูมอิากาศชื้นปานกลาง
ค่อนขา้งแหง้และเยน็  
ถงึเมอืงคาซเบก ิน าท่านเปลี่ยนยานพาหนะเป็น รถขบัเคลื่อน 4 ลอ้ เดิน
ทางผ่านหุบเขาชมธรรมชาตป่ิาไมเ้นินหญ้าและเขาสูง เดนิทางสู ่โบสถเ์ก
อเกติ ตรีนิ ต้ี  หรือ ซมินดา ซามีบา (2,170 เมตรจากน ้ าทะเล) มี
ความหมายว่า โบสถ์พระตรเีอกานุภาพศกัดิส์ทิธิร์มิแม่น ้าอชีฆร ีจุดชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของธารน ้ าแข็งที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูเขาคาซเบกิที่สูง 5,047 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเลบนแนวเทอืกเขาคอเคซสั 

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัเมอืงคาสเบก ิรบัประทานอาหารเยน็ 
  พกัผ่อน Room Hotel, Kazbeki 4* หรือเทียบเท่า 
 

 

 

เชา้ หลังรบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เช็คเอ้าท์ย้ายสมัภาระขึ้นไว้บนรถโคช จากนัน้น าท่าน
เปลีย่นเป็นรถ 4WD เพื่อเดนิทางต่อไปยงัหมู่บา้นจูทา (Juta Village) ซึง่เป็นหมู่บา้นเลก็เงยีบสงบตัง้อยู่
ตีนเขาชูว์ฆี (Mt.Chaukhi) (เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  **เดินทางถึงหมู่บ้านแล้วน าท่านเดินขึ้น
เนินเขาไปยงัวลัเลยเ์บือ้งบน (เดินประมาณ 45 นาที)   

น าท่านดื่มด ่าบรรยากาศเยน็สบายของที่นี่ ที่หมู่บ้านแห่งนี้จะมอีุณหภูมติ ่าและหนาวเย็นกว่าตวัเมอืง
คาสเบกิ เนื่องจากอยู่บนระดบัความสูง 2,165 เมตรจากน ้าทะเล ลกัษณะโดยรอบเป็นเนินเขาเตี้ยๆ 
สลบัซบัซ้อน ไล่ระดบัไปจนถงึแนวเทอืกเขาดา้นบน ที่จะสามารถเหน็ววิภูเขาชูวฆ์อีนัมชีื่อเสยีงไดอ้ย่าง
ชดัเจน  

วันทีส่าม   คาสเบกิ-หมู่บ้านจูทา-คาสเบกิ       (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

ใหอ้สิระท่านเดนิถ่ายรูปเนินเขาในมุมต่างๆ และดื่มด ่ากบัววิ
ยอดเขาชูวฆ์อีนัมสีมญานามว่า “โดโลไมตแ์ห่งจอรเ์จยี” ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นยอดเหลมซอ้นกนัดแูปลกตา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัในค่าเฟ่เลก็ๆ บนเขา 

บ่าย น าท่านเดนิทางลงจากเขาและเดนิทางสูค่าสเบก ิ 

เยน็ เดนิทางถงึโรงแรมทีพ่กั รบัประทานอาหารเยน็ 

พกัผ่อน Room Hotel, Kazbeki 4* หรือเทียบเท่า 

 
 
 

เชา้ หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดนิทางไปยงัทบลิซิี่ (เดนิทางประมาณ 
2 ช.ม.)  ระหว่างทางแวะเทีย่วชมอนุสาวรียมิ์ตรภาพระหว่าง
รสัเซีย-จอรเ์จีย เป็นอนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ในปี 1983 เพื่อเฉลมิ
ฉลองสองร้อยปีของสนธิสญัญา Georgievsk และมิตรภาพที่
ต่อเนื่องระหว่างโวเวยีตรสัเซียและจอร์เจีย ตัง้อยู่บนเส้นทาง
ทหารจอร์เจีย ในบรเิวณนี้ยงัเป็นจุดชมววิที่สามารถมองเห็น
แนวเทอืกเขาตะวนัออกไดก้วา้งไกลสุดตาอกีดว้ย 

จากนัน้ แวะชม ป้อมอนานูรี่ (Ananuri Architectural Complex) ป้อมปราสาทรมิฝัง่ซ้ายของแม่น ้าอรกัว ีเป็นที่
ประทบัของ เอรสิตาวสิ หรอื ดยุคแห่งอรกัว ีราชวงศ์ศกัดนิาผู้ปกครองดนิแดนลุ่มแม่น ้าอรกัว ีและเป็น
สมรภูมริบแย่งชงิอ านาจกบัเจา้ปกครองแควน้อื่น ๆ หลายต่อหลายครัง้ ภายในป้อมปราการประกอบไป
ด้วยปราสาท 2 หลังโบสถ์ 2 แห่งคือ โบสถ์แม่พระผู้พรหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้นสวรรค ์
(อสัสมัชญั) และทีฝั่งศพของเหล่าดยุคแห่งอรกัว ีมสีถาปัตยกรรมแบบจอรเ์จยีนอย่างแทจ้รงิ 

น าท่านชม อนุเสาวรีย์จดหมายเหตุจอรเ์จีย (The Chronical of Georgia) ซึ่งเป็นอนุเสารยี์เสาหนิ 
16 แท่งสูง 30-35เมตร ที่แกะสลกัรูปนูนต ่าเล่าเรื่องราวประวตัิศาสตร์และพระเยซูครสิต์ในศิลปะแบบ
ยอ้นยุค ท่านจะรูส้กึไดถ้งึกลิน่อายแบบเดยีวกบัอศัวนิในหนงัยุคกลางเลยทเีดยีว 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย น าชม พิ พิธภัณฑ์แห่งชาติจอร์เจีย  (Georgian National 
Museum) ท่านจะได้เห็นประวัติศาสตร์ชาวจอร์เจียนอย่าง
แท้จรงิในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งมีทัง้เรื่องราวทางประวตัิศาสตร ์
ศลิปะ วฒันธรรมทีน่่าตื่นตาตื่นใจ 

จากนัน้ น าท่านไปยงั เขตเมอืงเก่า ชมบรเิวณ โรงอาบน ้าแร่ก ามะถนั (Sulphur Baths) หรือภาษาจอรเ์จียน
เรียกว่า Abanot Ubani (อะบานู อุบานิ) เป็นสถานที่สาหรบัแช่น ้าพุร้อนที่มแีร่ถามะถนั ตามตานาน
เล่าขานว่าในสมยัพระเจา้วคัตงัที ่1 กอรก์ซัลี ่นกเหยีย่วของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักล่าว จงึท า
ให้ค้นพบบ่อน้าพุรอ้นแห่งนี้ขึ้น ลกัษณะของโรงอาบน ้าคล้าย ๆ กบัการออนเซนของชาวญี่ปุ่ นผสมรวม

วันทีส่ี่       คาสเบกิ-ทบิลิซี         (B/L/D) 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

กบัการอาบน ้าแบบตุรกี น าชมหมู่โรงอาบน ้าที่มกีารสรา้งและให้บรกิารตัง้แต่ยุคกลางจนถงึปัจจุบนัที่มี
รูปแบบตวัอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสรา้งเป็นหลงัโดม บางแห่งมหีอมนิาเร่ต์ขนาบขา้ง ประดบัดว้ย
โมเสคชิ้นเล็กสวยงามยิง่  น าท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกบั Bridge of Peace สะพานข้ามแม่น ้ารูปทรง
ทนัสมยัซึ่งเป็นอกีหนึ่งศูนยร์วมชาวทบลิซิีแ่ละนักท่องเทีย่วทีปั่กหมุดไวว้่าจะต้องไปใหไ้ดเ้มื่อไดม้าเยอืน
เมอืงทลบิซิี ่

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า เขา้สูท่ีพ่กั Hotel Biltmore 5*  หรือเทียบเท่า 
  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  จากนัน้เดนิทางสู่ภูมภิาค คาเฆติ Kakheti ไดช้ื่อว่าเป็นจงัหวดัและดินแดนแห่ง
ไวน์อนัเลศิรสของจอรเ์จยี ดว้ยภูมภิาคนี้มทีวิเขาสูงตลอดแนวและภูมปิระเทศแห้งกึ่งทะเลทราย ท าให้
เหมาะแก่การเพาะปลูกองุน่และเป็นแหล่งผลติไวน์ส าคญั   

 เมื่อเขา้สู่เขตภูมภิาคคาเฆตทิ่านจะมองเห็นไร่องุ่นและแนวเทอืกเขาคอเคซสัเป็นทางยาวขนานกบัเสน้
ขอบฟ้าปกคลุมดว้ยหมิะอยู่บนยอดเขา น าท่านชมเมืองซิกห์นากิ (Sighnaghi) ชมววิ Alazani Valley 
ทีจ่ะสามารถมองเหน็ววิเทอืกเขาคอเคซสัฝัง่ตะวนัออกไดก้วา้งไกลสุดตา 

จากนัน้ ชม Bodbe Monastery อารามเก่าแก่ตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่11 ทีอ่ยู่ท่ามกลางธรรมชาต ิ 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ่นกบัเมนู โฮมเมดที่เสรฟิพร้อมไวน์ พร้อมชมการย่าง

จอรเ์จยีนชาชลคิ หรอืเคบบัสไตลจ์อรเ์จยีนทีห่อมกรุน่และเลศิรส 
บ่าย ชม โรงบ่มไวน์ ที่ใช้เทคนิคแบบจอร์เจียนโบราณด้วย “ควิวเีอฟวรี่” (Kvevri) เป็นกระบวนการผลิตที่

แตกต่างจากการผลติไวน์ในภูมภิาคอื่น ๆ โดยจะมกีารบรรจุองุ่นในเหยอืกดนิเผาที่ฝังลงในดนิภายใน
โรงบ่มรอให้เกดิกระบวนการหมกับ่มตามธรรมชาตจินออกมาเป็นไวน์คุณภาพสูงที่ได้สสีนัของไวน์และ
รสชาตใินแบบจอร์เจยีนซึ่งแตกต่างจากกระบวนการหมกับ่มแบบยุโรปและภูมภิาคอื่น ๆ ที่จะใช้ถงัไม้
โอ๊คในการหมักบ่มตัง้แต่แรกเรมิการผลิต ซึ่ง UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าทาง
วฒันธรรม **ใหท้่านไดช้มิไวน์รสชาตเิยีย่มทีม่รีาคาถูกมากเมื่อเทยีบคุณภาพไวน์ของทีน่ี่กบัไวน์โลกเก่า
อื่นๆในยุโรป 

 เยน็ เขา้สูท่ีพ่กัในเมอืงเลก็ๆ เทลาว ีChateu Mere, Telavi  3+* หรือเทียบเท่า 
 
 
    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  น าท่านเดนิทางสู่ชายแดนบาลาเคนอนัเป็นชายแดนเชื่อมต่อระหว่างจอรเ์จยีและ
อาเซอร์ไบจาน (นั ง่รถประมาณ 2 ชัว่โมง) ถึงชายแดนผ่านกระบวนการ เข้าเมือง รถโคชฝั ่ง
อาเซอรไ์บจานรบัท่านเดนิทางไปยงัเมืองเชกิ (Sheki) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอาเซอรไ์บจาน
และตอนใตข้องเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ ดนิแดนประวตัศิาสตรท์ีย่อ้นไปไดร้าวศตวรรษที ่7 ก่อนครสิตกาล 
โดยเป็นเมอืงในเสน้ทางสายไหม ซึ่งเชื่อมโยงไปยงัดาเกสตาน (ปัจจุบนัเป็นสาธารณรฐัหนึ่งภายใต้การ
ปกครองของสหพนัธรฐัรสัเซยี) ซึง่ตัง้รมิทะเลสาบแคสเปียนทางตอนเหนือของอาเซอรไ์บจาน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 

วันทีห่้า       ทบิลิซ-ีคาเฆติ-ป้อมซิกห์นากิ-เทลาวี      (B/L/D) 

วันทีห่ก        เทลาวี-ด่านชายแดนบาลาเคน(อาเซอรไ์บจาน)-เชกิ    (B/L/D) 
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บ่าย น าท่านชม วงัข่านแห่งชากิ Palace of Shaki Khans อนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่าของเชก ิสร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1752-1762 ใชเ้ป็นทีป่ระทบัฤดูรอ้นของข่านฮุสเซน มุชตาด พระนัดดาของข่านกดัช ีเชเลบ ีเป็นวงั
สองชัน้ตกแต่งอย่างลวดลายงดงามทัง้ภายในและภายนอก ดา้นหน้าวงัโดดเด่นดว้ยภาพเขยีนสกีารล่า
สตัวแ์ละสงคราม หน้าต่างประดบักระจกหลากส ีลวดลายเรขาคณิตและหนิฉลุลวดลวดลายแบบอสิลามิ
กงดงามยิง่ น าท่านไปยงัย่านเมอืงเก่าที่มคีวามรุ่งเรอืงในระหว่างศตวรรษที่ 17-19 โดยเที่ยวชม ป้อม
ปราการและคาราวานซารา ทีม่รีูปแบบสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม อาคารสาธารณะและบา้นเรอืนส่วนตวั
ตกแต่งด้วยเชเบเก้ ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมของชาวอาเซอร์ไบจานในช่วงศตวรรษที่ 9-12 เช่น 
หน้าต่างกระจกสหีลากลวดลาย ที่กรอบหน้าต่างใชก้ารเขา้เดอืยแทนการใชก้าวหรอืตะปู ซึ่งสะท้อนถงึ
ความรุม่รวยในศลิปะและมรดกทางวฒันธรรมของชาวอาเซอรไ์บจาน 

จากนัน้ น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั รบัประทานอาหารเยน็ พกัผ่อนตามอธัยาศยั Sheki Palace Hotel 4* หรือเทียบเท่า  
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเช้า เดินทางไปยงัเมืองลาฮิช (Lahich) เป็นหมู่บ้านโบราณบนเนินเขาที่ได้รบัการ

อนุรกัษ์ไว้ ณ หมู่บ้านแห่งนี้ผู้คนใช้ชีวติอย่างเรยีบง่ายในวธิที้องถิ่น ผู้คนยงัคงสวมใส่เสื้อผ้าลวดลาย
สไตล์ชนเผ่าทีม่มีาแต่โบราณ บา้นเรอืนดูเลก็ๆ น่ารกัอยู่สองขา้งทางระหว่างทางเดนิหนิทีท่อดตวัยาวใจ
กลางหมู่บ้านเป็นอยู่ อย่างนี้ มาหลายชัว่อายุคน 
บรรยากาศย้อนยุคให้ความรู้สกึพิเศษและเก๋ไก๋แก่ผู้
เยีย่มเยอืน ท่านจะไดช้มงานฝีมอืของชาวเมอืงลาฮชิที่
มทีัง้งานแกะสลกัไม ้งานเครื่องเงนิ เครื่องทองเหลอืง   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดนิทางต่อไปยงัเมอืงหลวงบากู ระหว่างทางแวะเมือง

ชามคัคิ (Shamakhy) เมอืงเลก็ๆ ระหว่างทางก่อนถงึ
บากู น าท่านชม Juma Mosque เป็นสุเหร่าทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดและมคีวามส าคญัมากของเมอืง อกีทัง้ยงั
เป็นสุเหร่าแห่งแรกที่ถูกสรา้งขึน้นับตัง้แต่ชาวมุสลมิเขา้มาในภูมภิาคคอเคซสั สุเหร่าก่อสรา้งขัน้ตัง้แต่ปี 
743 นับว่าเป็นสุเหร่าที่มขีนาดใหญ่และเก่าแก่มาตัง้แต่ยุคโบราณ ในระหว่างผ่านกาลเวลามาจนกระทัง่
ปัจจุบนัสุเหร่าไดร้บัการบูรณะและต่อเตมิเรื่อยมาดสูวยและสง่างามอย่างทีเ่หน็ในปัจจุบนั 

เยน็ เดนิทางต่อสูเ่มอืงบากู รบัประทานอาหารเยน็ เขา้สูท่ีพ่กั Genjeli Plaza 4* หรือเทียบเท่า 
   
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ น าท่านไปยงัเขตเมอืงเก่าของกรุงบากูทีต่ ัง้อยู่แนวรมิอ่าวบากู ชมเมอืงโบราณ อิ

เชริ เชเฮอ (Icheri Sheher) เป็นเมอืงราณทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 ลอ้มรอบดว้ยแนวก าแพงและ
ป้อมปราการโบราณ ภายในมพีระราชวงัและหอคอยโบราณรวมอยู่ด้วย สิง่ปลูกสรา้งดัง้เดมิยงัคงรกัษา
ไว้อย่างดเียี่ยมจนได้รบัเป็นเขตเมอืงมรดกโลกแห่งบากู น าท่านเดนิเขา้ตรอกซอกซอยเล็กๆ ที่เต็มไป
ด้วยก าแพงหินโบราณ บ้านเรอืนที่ได้รบัการบูรณะใหม่ดูแล้วเก๋ไก๋ย้อนยุค มีร้านค้าขายของเก่าอยู่
มากมายทัว่ไปลว้นแล้วเป็นพร๊อบถ่ายภาพได้อย่างเพลดิเพลนิ ชม หอคอยไมเดน หรอื กิซ กาลสัซ่ี 

วันทีเ่จ็ด       เชกิ-หมู่บ้านโบราณลาฮิช-บากู       (B/L/D)   

วนัท่ีแปด เมืองโบราณอิเชริ เชเฮอ-สนามบิน        (B/L/D) 
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Gyz Galasi  เป็นสิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดและเป็นหอคอยในต านานที่มชีื่อเสยีงไปทัว่โลกถอืเป็นหนึ่งใน
สญัลกัษณ์ของกรุงบากู และเป็นต านานที่ฝังรากลึกในประวตัิศาสตร์อาเซอร์ไบจาน ซึ่งได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเรื่องราว
และววิฒันาการทางประวตัศิาสตรข์องกรุงบากู จากนัน้น าท่านไป
ยงัไฮแลนดพ์ารค์เพือ่ชมววิเมอืงบากูแบบพาโนราม่าของเมอืงทีม่ี
ทัง้อาคารทนัสมยัทีต่ ัง้องิแอบเคยีงคู่กบัเมอืงโบราณไดอ้ย่างลงตวั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยังคาบสมุทรแอบเชอรอน (Absheron 

Peninsula) ท่านจะได้เห็นอุตสาหกรรมน ้ ามันและแกสของ
อาเซอร์ไบจานที่ประเทศนี้ได้ค้นพบน ้ามนัและผู้คนใช้ชีวติอยู่ร่วมกบัการใช้ประโยชน์จากน ้ามนัมาแต่
โบราณจนกระทัง่ไดป้รบัเปลีย่นเป็นอุตสาหกรรมน ้ามนัทีส่รา้งรายไดม้หาศาลใหก้บัประเทศนี้ในปัจจุบนั 

 ในยุคหนึ่งของคนทอ้งถิน่มกีารนับถอืลทัธบิูชาไฟและไดส้รา้งสถานทีส่ าคญัทางศาสนาใหม้หีนิบูชาไฟขึน้
ทีน่ี่ดว้ย น าท่านชม Ateshgah Fire Worshipper’s Temple มแีท่นบูชาไฟที่ยงัคงมไีฟตดิอยู่อย่างไม่มี
วนัดบัมาตัง้แต่โบราณถงึกว่า 4,000 ปี 

จากนัน้ น าท่านไปยงั Yanar Dag หรอืเรยีกอกีอย่างว่า “ภูเขาแห่งเพลงิ” ซึ่งดนิในบรเิวณนี้มคีวามพรุนสูงท าให้
แกสใต้ดนิแทรกตวัขึ้นมาและเกดิเป็นเพลงิจากธรรมชาตลิุกโชตชิ่วงเป็นเปลวไฟสูงถงึ 3 เมตรเป็นอยู่
อย่างนี้มาหลายช่วงอายุคน 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ พาท่านเดนิเล่นชอปป้ิงในหา้งสรรพสนิคา้ของอาเซอรไ์บจาน จากนัน้น าท่านกลบั
เขา้สูท่ีพ่กั Genjeli Plaza 4* หรือเทียบเท่า 

 
 

 
00.30 น. เดนิทางสูส่นามบนิเมอืงบากู 
03.25 น. บนิลดัฟ้าสูโ่ดฮา โดยสายการบนิการต์า้แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR0354 (บนิประมาณ 3 ช.ม.) 
05.10 น. ถงึโดฮา เปลีย่นเครื่อง  
08.05 น. บนิลดัฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ QR0832 

(บนิประมาณ 6.50 ช.ม.) 
18.55 น. ถงึสนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  
 

อตัราค่าบริการ (บาท)   
จ ำนวนผูเ้ดินทำง 15 ท่ำนขึ้ นไป 

วนัท่ีเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน / ห้อง (บาท) 
 

พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

3-11 มิ.ย.65   
9-17 ก.ค.65 

81,900.- 14,000.- 

 

วันทีเ่ก้า       สนามบินเมืองบากู-โดฮา-สุวรรณภูมิ   
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อัตรานีร้วมบริการ 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา-ทบิลิซี่ // บาก-ูโดฮา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินการต์า้แอรเ์วยแ์ละค่าภาษี
สนามบินทุกแห่ง 

- ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 3-4 ดาว หรือดีที่สดุของเมือง ตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
- ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ 
- ค่าอาหารทุกมือ้ที่ระบใุนรายการ 
- ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
- ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงิน  1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบรษิัทประกนั 
- หวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

- ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 25 กิโลกรมั 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
- ค่าท าของคนต่างชาติ ส าหรบัคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
- ค่าทปิไกด-์ทปิคนขับรถ/พนักงานบริการจุดต่างๆระหว่างเดินทาง (50 USD / ท่านตลอดทรปิ) 
- ค่าเข้าห้องน ้าสาธารณะ 
- ทปิหัวหน้าทัวรไ์ทย ทัง้นีจ้ านวนขึน้กับการพิจารณาของท่าน 
- ค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพต่างๆ 
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงกระทันหัน กฎการเข้า-ออกแต่ละประเทศ อุปกรณแ์ละการ

ตรวจหาเชือ้โควิด การพักโรงแรมกักตัวในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยทุกกรณ ี 

การส ารองที่น่ัง 
การส ารองที่นั่งบริษัทฯแบ่งเป็นสองส่วนดงันี ้

-ช าระค่ามดัจ า 28,000 บาทในวนัจอง   
-ก่อนการเดินทาง 50 วนั ช าระสว่นที่เหลือทัง้หมด    

การยกเลิกการเดินทาง 
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 70%  
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45   วนั เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์
 

หมายเหตุ 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เหตเุพราะความลา่ชา้ของสายการบิน เหตกุารณท์างการเมือง 

และภยัธรรมชาติ ฯลฯ บรษิัทฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้ม
น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 

 บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผูเ้ดนิทาง 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

 บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
หรือ คนต่างดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายของพาสปอรต์ขณะอยู่ในความดแูลของท่าน แต่จะใหก้ารช่วยเหลือเพื่อ
ปกป้องประโยชนข์องท่านอย่างเต็มก าลงั 

 
แผนทีเ่ดินทาง 

 


