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สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส  
ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  

อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิ Emirates Airlines (EK)  

 

บากู-โกบุสตาน-แหลมอับเชรอน-ชามากี-เชก-ีลาโกเดก ี
ซิกนากี -ควาเรลี-ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-อนานูร-ิกูดาอูรี-คาซเบกี 
เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มสีถานที่ขึ้นทะเบยีน
มรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden 

เที่ยวประเทศจอร์เจีย ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine น่ังรถจ๊ีป 
4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 

 

Amazing Azerbaijan-Georgia  
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บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศอำเซอรไ์บจำน ทีอ่ดตีเคยเป็นส่วนหนึง่ของรสัเซยีแต่ปัจจุบนัไดแ้ยกตวั
ออกมำ เป็นอกีหนึง่ประเทศทีน่่ำท่องเทีย่ว มทีัง้ทศันียภำพทำงธรรมชำตอินัสมบูรณ์และสถำปัตยกรรมอำคำรบ้ำนเรอืนสไตล์
ยุโรป พรอ้มมวีฒันธรรมอำหรบัผสมผสำนอยู่ดว้ย  อำเซอรไ์บจำนจงึมเีสน่หด์งึดดูนักท่องเทีย่วใหไ้ปคน้หำควำมสวยงำมทีย่งัซ่อน
อยู่   น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนบัพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำติของดนิแดนแห่งเทอืกเขำคอเคซสั และน ำท่ำนท่องเทีย่ว
ประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบัทะเลด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดชือ่
กรุงทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบ่งโดยแม่น ้ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยู่ทีแ่หล่งน ้ำแร่และแหล่งโบรำณคดมีำกกว่ำ 12,000 
แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนน้ี ม ี4 แห่งดว้ยกนัทีไ่ดร้บักำรขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก  
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของอำเซอรไ์บจำน ตัง้อยู่ชำยฝัง่ทำงใต้ของคำบสมุทรเลก็ ๆ ทีย่ ืน่ออกไปในทะเล

แคสเปียนชือ่อบัชริอน Abseron ประกอบดว้ยพื้นที ่3 ส่วน คอื ย่ำนเมอืงเก่ำ ตวัเมอืงปัจจบุนั และตวัเมอืงที ่
สรำ้งขึ้นในสมยัโซเวยีตซึง่ฉำยำของกรุงบำกกูค็อื “ดไูบแห่งเอเชยีกลำง” 

โกบุสตาน ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบำก ูเป็นบรเิวณทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ด เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีำรแกะสลกั
ภำพบนหนิของมนุษยท์ีง่ดงำม เป็นท่ีท่องเท่ียวทางประวตัศิาสตร์ส าคญัอีกท่ีหนึ่งของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคย
เป็นสถานท่ีท่ีมนษุย์ยคุหินตัง้รกรากไว้เม่ือประมาณ 30,000 ปีท่ีแล้ว ภายในอทุยานมีหินสลกักวา่ 6,000 ชิน้ มี
อายรุาว 5,000 – 30,000 ปี รวมทัง้ถ า้ ท่ีพกัอาศยั และหลมุศพของมนษุย์ในยุคหินเก่าจนถึงยคุกลาง 
  และนอกจำกนัน้ยงัมภีูเขำโคลนทีม่รีปูร่ำงเหมอืนภูเขำไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุ่งขึ้นมำตลอดเวลำ  

แหลมอบัเชรอน ทีต่ัง้ของยนูำรแ์ดก หรอืทีแ่ปลไดใ้นภำษำทอ้งถิน่ว่ำ “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊ำซธรรมชำติ
ไฮโดรคำรบ์อนทีพ่วยพุ่งออกมำจำกพื้นพภิพผ่ำนชัน้หนิทรำยขึ้นมำเป็นแหล่งไฟธรรมชำตทิีส่วยงำม ท ำให้
ประเทศอำเซอรไ์บจำนถูกขนำนนำมว่ำเป็นดนิแดนแห่งอคัค ี

ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมที ่
สวยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำรี 

คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเล
ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำเซลเซยีสเลย
ทเีดยีว นอกจำกน้ียงัเป็นสถำนทีต่ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีทีถู่กสรำ้งขึน้
ใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งู
ใหญ่ตัง้ตระหง่ำน 

ซิกนากี เมอืงเลก็ๆทีม่กีารปลกูพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพนัธุต่์างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัใน
การท าเหลา้ไวน์ และอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี 

 

ก าหนดการเดินทาง     11-18 ต.ค. / 18-25 ต.ค. / 25 ต.ค.-01 พ.ย.2562 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สวุรรณภมิู 
22.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 8 สายการบิน Emirates Airlines  

เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนข้ึนเครื่อง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
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 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง สวุรรณภมิู-ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์-บาก ู(อาเซอรไ์บจาน) -แหลมอบัเชรอน-ภเูขาแห่งไฟ 
01.35 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-385 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ นครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง (ดไูบเวลา

 ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 
08.10 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรงุบาก ู(อาเซอรไ์บจาน) โดย Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-2198 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่แหลมอบัเชรอน Absheron ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ตัง้อยู่บนชัน้ของก๊าซธรรมชาติที่
ปะทุอยู่ในเปลวไฟอย่างต่อเน่ือง น าท่านชมยูนาร์แด๊ก Yanar Dag หรือภูเขาแห่งไฟ Fire Mount หรือ 
Burning Mountain สถานที่น้ีเกดิขึ้นมาแต่โบราณ เปลวไฟที่เกดิจากก๊าซที่ลุกไหม้ต่อเน่ืองกนัมานาน จน
เป็นที่รู้จกักนัดแีละได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งไฟ Land of Fire อิสระให้ท่านได้ชมความแปลกประหลาดของ
เปลวไฟทีต่ดิอยู่และเกดิขึ้นต่อเน่ืองตลอดเวลา ซึง่บางแห่งจะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึง่เกดิจาก
ก๊าซใต้ดนิ ซมึผ่านชัน้ของหนิทรายที่เป็นรูพลุ่งขึ้นมาเหนือพื้นดนิและติดไฟได้  จึงแสดงให้เห็นว่า ประเทศ
อาเซอรไ์บจาน เป็นประเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยก๊าชธรรมชาตมิากมาย  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงบาก ู

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม บาก-ูโกบุสตาน-บาก-ูชมย่านเมอืงเก่า-หอคอย Maiden Tower-ช้อปป้ิง 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านชมพิพิธภณัฑ์ Gobustan Rock Art Museum เพื่อชมเรื่องราวความเป็นมาของภาพที่แกะสลกับน
หนิในสมยัโบราณ  จากนัน้ชม  Rock Painting Open-Air Museum ชมความสวยงามของหนิภูเขาที่มกีาร
แกะสลกัภาพทีเ่ป็นรปูต่างๆ ณ ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เช่น ภาพการล่าสตัว ์รปู
คนเต้นร า เรอื หมู่ดาวและสตัวต่์างๆ เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีารแกะสลกัภาพบนหนิของมนุษย์ทีง่ดงาม เป็น
ที่ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ส าคญัอีกที่หน่ึงของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคยเป็นสถานที่ที่มนุษย์ยุคหนิตัง้
รกรากไวเ้มื่อประมาณ 30,000 ปีทีแ่ลว้ ภายในอุทยานมหีนิสลกักว่า 6,000 ชิน้ มอีายุราว 5,000 – 30,000 ปี 
รวมทัง้ถ ้าทีพ่กัอาศยัและหลุมศพของมนุษยใ์นยุคหนิเก่าจนถงึยุคกลาง  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบากู น าท่านชมเมืองบากู Baku Old City ที่เรียกว่าย่านอิเซรีเซเคอร์ Icheri 

Shekher หรอืย่านเมอืงเก่า ซึ่งเป็นย่านที่มโีบราณสถานเก่าแก่ที่ส าคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบากูที่ไม่
เหมือนกบัที่แห่งใดๆ เมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยมกี าแพงป้อมล้อมรอบ และรอบก าแพงจะมีการสร้างเป็นป้อม
หอคอยซึง่มทีัง้หมด 25 แห่ง และมปีระตูทางเขา้ออกถึง 5 แห่ง สถานทีแ่ห่งน้ีถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 12 โดย
กษตัรยิ์แห่งราชวงศ์ชวีาน และภายในเป็นคอมเพลก็ซ์มสีถานที่ส าคญัภายในหลายแห่ง อาท ิพระราชวงัแห่ง
และสสุานแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and Tomb  พระราชวงัแห่งราชวงศ์เชอร์วาน สถานที่พ านัก
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ของกษตัริย์แห่งราชวงศ์เชอร์วานผู้ซึ่งครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่ 14 -17  สุเหร่าและเสา
หอคอยมินาเรต์ ห้องอาบน ้าและที่พกัของกองคาราวาน  และที่ส าคญั คือหอคอยพรมจนัทร์ หรือ Maiden 
Tower ซึง่ต่อมาไดร้บัใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก UNESCO และถูกยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงใน
ไข่มุกทางสถาปัตยกรรมแห่งอาเซอรไ์บจาน น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบัหอคอยไมเดนหรือหอคอยพรม
จนัทร ์ Maiden Tower  หอคอยซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ของเมอืงบากู สรา้งขึ้นตัง้แต่ศตวรรษที่ 12 และถูก
ลอ้มรอบด้วยห้องอาบน ้าโบราณในยุคอดตี ชมคาราวานซาราย Caravanserai หรอืทีพ่กัแรมของกองคาราวาน
ในยุคค้าขายแห่งเส้นทางสายไหม จากนัน้น าท่านสู่ 28 Mall Shopping Center ศูนย์การค้าที่เต็มไปด้วย
รา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่  และสนิคา้แบรนด์เนมและแบรนดท์อ้งถิ่นใหเ้ลอืกซือ้หลากหลายแบรนด ์**เพ่ือความ
สะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่         บาก-ูชามากิ-มสัยิดจูมา-เชกิ-คาราวานซาราย-พระราชวงัข่านเชคฆี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเชมาค่า Shemakha หรือชามากิ Shamaki ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเป็น
ศูนย์กลางการปกครองของจงัหวดัเชมาค่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง น าท่านชม Juma Mosque 
มสัยิดเก่าแก่ ตัง้อยู่ใจกลางเขตเมืองเก่าเป็นมสัยิดที่สวยงาม สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ภายในตกแต่งและ
ประดบัดาดว้ยหนิและโมเสก รวมทัง้โดมที่มคีวามสวยงามมาก มหี้องสวดมนต์แยกต่างหากส าหรบัสุภาพสตรี
และบุรุษ ซึง่ในช่วงยุคโซเวยีตมสัยดิแห่งน้ีได้รบัการช่วยเหลอืจากการถูกท าลายและถูกเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑ์  
น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองเชคี Sheke (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ซึ่งตัง้อยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียง
เหนือของอาเซอรไ์บจานและเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของอาเซอรไ์บจานดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านชมความสวยงามของเมอืงเชก ีเมอืงทีม่ธีรรมชาติที่สวยงาม ในอดตีเมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงใหญ่เมอืงหน่ึง

ในยุคของรัฐอัลบาเนียนในราวศตวรรษที่ 1 ท าให้มีโบราณสถานหลงเหลือให้เห็นอยู่ เป็นจ านวนมาก 
นอกจากนัน้เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงในการแกะสลกัไม ้ทีม่กีารคา้ขายเกีย่วกบัเสน้ทางสายไหมในอดตี น าท่านชม
คาราวานซาราย ซึ่งจะมทีี่พกัส าหรบักองคาราวานที่เดนิทางมาแวะพกัทีเ่มืองน้ี ที่ถูกสรา้งขึน้มาในศตวรรษที ่
18 และศตวรรษที่ 19 จากนัน้น าท่านชมพระราชวงั Palace of Shaki Khans อนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่า
ของเชก ิสร้างขึน้ในปีค.ศ.1761-1762 ใช้เป็นที่ประทบัของข่าน เป็นพระราชวงัสองชัน้ตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโก้
ความยาวกว่า 24 ม.และงานกระจกสีอันงดงามที่เรียกว่า Shebeke ที่ตกแต่งอย่างงดงามทัง้ภายในและ
ภายนอก บางส่วนของจติรกรรมฝาผนังมลีายดอกไม้นานาพนัธุ์ ซึง่การสร้างพระราชวงัจะใช้อิฐหนิแม่น ้าและ
ต้นโอ๊ก ซึ่งหน้าต่างของพระราชวงัถูกประดบัประดาด้วยกระจกหลากสทีรงลวดลายเรขาคณิตและหนิฉลุลวด
ลวดลายแบบอสิลามคิ มคีวามงดงามมาก โดยพระราชวงัแห่งน้ีถูกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1998  
หากมีเวลาพอ จะน าท่านชมโบสถ์คิชอัลบาเนียน Kish Albanian Church ในหมู่บ้านคชิ ที่อยู่ห่างจาก
เมอืงเชกีไปทางตอนเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีความส าคญัในแง่ของศาสนาเน่ืองจากชาวอาเซอร์ไบจาน
ส่วนใหญ่นับถอืศาสนามอิสลาม โบสถ์ครสิต์แห่งน้ีจงึมคีวามส าคญัส าหรบัชาวคอเคเชยีอลัเบเนียเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากนักประวตัิศาสตร์ได้สนันิษฐานว่าสถานที่แห่งน้ีครัง้หน่ึงเคยถูกเปลี่ยนให้เป็นที่พกัอาศยัของบิชอบ
แห่งจอรเ์จยีตัง้แต่ศตวรรษที1่7 แต่ในปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑแ์ลว้  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห้่า เชกิ-ซิกนากี-ความเรลี- (จอรเ์จีย)-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลาโกเดกิ  Lagodekhi เมืองที่เป็นพรมแดนของประเทศจอร์เจียกับ
อาเซอรไ์บจาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านเดนิทางขา้มด่านตรวจคนเขา้เมอืงทีเ่มอืงลา
โกเดก ิLagodekhi  (หมายเหตุ: เน่ืองจากกฎของกองตรวจคนเข้าเมอืงรถโค้ชน าเที่ยวของอาเซอร์ไบจาน
น าส่งท่านทีด่่านขา้มพรมแดนและรถโคช้จากจอรเ์จยีรอรบัท่านหลงัจากขา้มพรมแดนระหว่างประเทศเรยีบรอ้ย
แล้ว  ซึ่งในส่วนของกระเป๋าเดนิทางผู้เดนิทางจ าเป็นต้องขนกระเป๋าและถือสมัภาระด้วยตนเอง เพื่อเดนิข้าม
จากฝัง่ประเทศอาเซอรไ์บจานเพื่อไปฝัง่ประเทศจอรเ์จยี)  หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแล้ว 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองซิกนากี Sighnaghi ประเทศจอร์เจยี ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองเขตซกิ
นาก ีในจงัหวดัคาเคตีที่อยู่ทางดา้นใต้ของประเทศ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเลก็ๆที่มี
พื้นที่ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มีการปลูกพืชพนัธุ์ไม้หลายอย่าง
โดยเฉพาะต้นองุ่นพนัธุต่์างๆ จงึท าให้เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทีม่กีารท าเหล้าไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารที่
ส าคญัของจอร์เจีย ซึ่งต่อมาได้รบัการบูรณะและปรบัปรุงให้มคีวามเจรญิรุ่งเรอืง พร้อมกบัสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆมากมาย จงึท าให้มชีื่อเสยีงส าหรบันักท่องเที่ยวให้ท่านได้ชมความสวยงามและบรรยากาศของ
เมืองซิกนากี เมืองที่ได้ชื่อว่า “เมืองแห่งความรกั” ตัง้อยู่บนทวิทศันันสวยงามของแม่น ้าเลซานิกลางหุบเขา
คอเคซสั ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 ดว้ยพระราชโองการแห่งกษตัรยิ์ Kakheti Erekle II ผู้ที่ปกป้องเมอืง
จากการโจมตีของพวกมุสลมิทางเหนือ และยงัเป็นที่ตัง้ของอารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at 
Bodbe อารามสงฆ์ในนิกายจอร์เจยีนออรโ์ธดอกซ์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่ได้รบัการบูรณะใหม่ทัง้หมดใน
ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นอารามนางช ีอุทิศให้นักบุญนีโน่ สตรผีู้ประกาศศาสนาครสิต์ในศตวรรษที่ 4 โดย
หลุมศพของนกับุญนีโนกถ็ูกบรรจุไวใ้นอารามแห่งน้ีเช่นกนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านสู่เขตควาเรลี Kvareli ที่แปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ที่เป็น 1ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ของ

จอร์เจยี ที่ที่มดีนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลกูองุ่นท าไวน์  โดยมกีารท าอุโมงค์สกดัเข้าไปในภูเขาขนาดมหมึา 
จ านวน 15 อุโมงค์  และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์ เพื่อให้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม  (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้ใหท้่านได้ชมิไวน์คูวาเรลรีสเลศิ ไวน์ทอ้งถิน่ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในภูมภิาค จน
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงทบลิซีี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก ทบิลิซี-่มิสทเคต้า-อนานูรี-กดูาอูรี-คาซเบกี-ทบิลิซี ่
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมิทสเคต้า Mtskheta  ศนูย์กลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงที่เก่าแก่
ที่สุดของจอร์เจยีอายุกว่า3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบิลซิี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 35 
นาที) น าท่านชมเมืองมิทสเคต้าที่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรยี ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรเก่าของ
จอร์เจยีในช่วง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล  น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเป็นวหิารในรปูแบบ
ของครสิต์ศาสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึ้นในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งน้ีตัง้อยู่บนภูเขาที่มแีม่น ้าสองสาย
ไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น ้ามคิวาร ีและแม่น ้าอรกัว ีซึ่งถดัจากเมอืงมทิสเคต้าไปยงับรเิวณที่กว้างใหญ่ซึ่งใน
อดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สรา้ง
ราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สุดของจอร์เจยีสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี 
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ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศูนย์กลางที่ท าให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยน
ความเชื่อและหนัมานับถือศาสนาครสิต์ และให้ศาสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอร์เจยีเมื่อปี ค.ศ.
337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่าง
งดงาม   จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่ส าคญัซึ่งเป็นเส้นทางส าหรบัใช้ในด้านการทหารที่
เรียกว่า Georgian Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมยัที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซ
เวยีต เป็นถนนเส้นทางเดยีวที่จะน าท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ที่มคีวาม
ยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที่อนัเก่าแก่มกี าแพงล้อมรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีเป็น
ป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่
ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอนังดงาม จากป้อมน้ีเองท าให้เหน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบื้องล่างและ
อ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองกดูาอรูี Gudauri  เมอืงส าหรบัสกรีสีอร์ททีม่ชีื่อเสยีงทีต่ ัง้อยู่
บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่ง
น้ีเป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกี้ชื่อเมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมอืงสเต

พานทส์มนิดา้ ตัง้อยู่บนความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดย
ในฤดูหนาวจะหนาวจดัถึงลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจ๊ีป 4WD เพ่ือชมความ
สวยงามของโบสถเ์กอรเ์กต้ี Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสร้างขึน้ในราวศตวรรษที่ 14 หรอืมอีกีชื่อเรยีก
กนัว่าทสมนิดาซามบีา Tsminda Sameba ซึง่เป็นชื่อเรยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีตัง้อยู่รมิ
ฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพ 
อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลมุอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทาง
ธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตาม
ความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั)  
น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงทบลิซิ ีระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็ ทบิลิซี-่ชมย่านเมอืงเก่า-นัง่กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - อิสระช้อปป้ิง -สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึ่งจะท าท่านได้พบเหน็ความสวยงาม
และสสีนัของอาคารบ้านเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและ
ยุโรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว น าท่านนัง่กระเช้า
ไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress ที่สร้างขึน้ครัง้แรกช่วงครสิต์วรรษที ่4 
มกีารเปลี่ยนมอืผู้ปกครองมากมายทัง้ช่วงอาหรบั มองโกล เปรอ์เซยี เตริก์ รสัเซีย ตวัอาคารทีม่อียู่ในปัจจุบนั
น้ีสร้างขึ้นมาตัง้แต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 สมัผสัความงามของโบสถ์ที่อยู่ภายในคอื โบสถ์นักบุญนิโคลาส 
St.Nicholas Church ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที1่2-13   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ Galleria Mall ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลิซี่ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ 
และสนิค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์  **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระ
รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั**  
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 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี  
15.30 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK2201 
18.45 น.  เดินทางถึงสนามบินดไูบ นครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
22.30 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินดไูบ นครดไูบ โดยสายการบิน Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK374 

 

วนัทีแปด กรงุเทพฯ 
08.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
 

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในอาเซอรไ์บจานและจอรเ์จีย  
อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแมแ้ต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั
อ่ืนๆ อาจจะปิดโดยไมไ่ด้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของ
รฐับาล,หรือกรณีท่ีผูป้กครองรฐัเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไมไ่ด้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  
ดงันัน้อาหารส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  และประเทศอาเซอรไ์บจาน
เคยถกูปกครองทัง้จากรสัเซีย ชาวอาหรบั ดงันัน้อาหารจะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสม
กนั อาจมีส่วนผสมของผกัและเครื่องเทศ 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผ้าคลมุ
ศรีษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผ้าคลุมศรีษะไปด้วย หรอืกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผ้าคลมุให้ 
ส าหรบัประเทศอาเซอรไ์บจานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เวลาเข้าชมทัง้มสัยิด โบสถแ์ละวิหารต่างๆ 
ต้องใช้ผ้าคลมุศรีษะด้วย ดงันัน้กรณุาเตรียมผ้าคลุมศรีษะไปหรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหาร
จะมีผ้าคลมุให้เช่นกนั 

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จียและอาเซอรไ์บจาน โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-
14.00 น. ส่วนมือ้ค า่เรว็ท่ีสุดคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไมค่าดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อ

ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  11-18 ต.ค. / 18-25 ต.ค. / 25 ต.ค.-01 พ.ย.2562 
 

 
 
 
 
 

 

**ส าหรบัทีจ่องมา 15 ท่านแรก ราคาพิเศษสดุ…เพียง 43,900 บาท** 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิ** 

 

**ไม่รวมค่าวีซ่า,ค่าบริการท่านละ 1,500 บาท และค่าทิปท่านละ 2,500 บาท 
โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 30 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**และจะต้อง

ช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Emirates Airlines เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ดูไบ-บาก ู// ทบลิซิ-ีดูไบ-กรงุเทพฯ 
ชัน้ประหยดั 

• คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 

• คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
• คา่ธรรมเนยีมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• คา่น ้าดืม่แจกบนรถ 2 ขวด/ทา่น/วนั  
• คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เดก็อายุตัง้แต่ 1 เดอืนและ

ผูใ้หญ่อายุเกนิ 70 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 750,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 

Amazing Azerbaijan-Georgia  
ทวัรอ์าเซอรไ์บจาน - จอรเ์จีย 8 วนั 5 คืน / EK 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 45,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 4,500 
ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 17,500 
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• คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่
13 ม.ิย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ
เงือ่นไขของสายการบนิ   

อตัราน้ีไมร่วมบริการ 

• ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 

• คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาอาเซอรไ์บจานและบรกิารด้านเอกสาร ท่านละ 1,500 บาท เรยีกเกบ็และช าระพรอ้มค่าทวัรง์วด

สุดทา้ย 

• คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่,คา่ทปิหวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 2,500 บาททีจ่ะเรยีกเกบ็ในอนิวอยซพ์รอ้มคา่ทวัรง์วด
สดุทา้ย 

• คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและ

ทรพัย์สนิดว้ยตวัทา่นเอง 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถหรอืกรณีทีม่สีญัญาณจะไม่

เสถยีรและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบุหรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนอืจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 25 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดั
จ าทัง้หมด 

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทวัร ์
▪ หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าค่าตัว๋โดยสารซึง่เงื่อนไขเป็นไปตามทีท่าง

สายการบนิเรยีกเกบ็ 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 25 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
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▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมดและไม่
สามารถเลื่อนวนัเดนิทางได ้และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่ม่สามารถคนืเงนิได ้เช่น ค่าวซ่ีา,ค่าตัว๋เครื่องบนิ, ค่ามดัจ าหอ้งพกั
และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เป็นต้น 

▪ กรณีทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง
สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์
เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ด้านการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่อง
การสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
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ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าอาเซอรไ์บจาน 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตู
ไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  ***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีา
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 
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*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่
ระบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                   
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