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สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 
ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  

อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน 
            โดยสายการบนิระดับ 5 ดาว  
บากู-โกบุสตาน-แหลมอับเชรอน-Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ 
 ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูร-ีคาซเบก-ีอุพลิสชเิค่ 

เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มสีถานที่ขึ้นทะเบยีน
มรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden 

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

 

Wow Azerbaijan-Georgia  

http://www.followmeholiday.com/
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บรษิทัฯ ขอน ำทำ่นเดนิทำงทอ่งเทีย่วประเทศอำเซอรไ์บจำน ทีอ่ดตีเคยเป็นสว่นหนึง่ของรสัเซยีแต่ปัจจุบนัได้
แยกตวัออกมำ เป็นอกีหนึง่ประเทศทีน่่ำทอ่งเทีย่ว มทีัง้ทศันยีภำพทำงธรรมชำตอินัสมบูรณ์และสถำปัตยกรรมอำคำร
บำ้นเรอืนสไตลย์ุโรป พรอ้มมวีฒันธรรมอำหรบัผสมผสำนอยู่ดว้ย  อำเซอรไ์บจำนจงึมเีสน่หด์งึดูดนกัทอ่งเทีย่วใหไ้ป
คน้หำควำมสวยงำมทีย่งัซอ่นอยู่   น ำทำ่นสมัผสัอำรยธรรมนบัพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแหง่
เทอืกเขำคอเคซสั และน ำทำ่นทอ่งเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนอืตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบั
ทะเลด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุชือ่กรงุทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหบุเขำซึง่ถูกแบ่งโดยแมน่ ้ำมติควำร ีโดยมคีวำม
น่ำสนใจอยู่ทีแ่หลง่น ้ำแรแ่ละแหลง่โบรำณคดมีำกกวำ่ 12,000 แหง่ทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แหง่ดว้ยกนัทีไ่ดร้บั
กำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโก  
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของอำเซอรไ์บจำน ตัง้อยู่ชำยฝัง่ทำงใตข้องคำบสมทุรเลก็ ๆ ทีย่ ืน่ออกไป

ในทะเลแคสเปียนชือ่อบัชริอน Abseron ประกอบดว้ยพืน้ที ่3 สว่น คอื ย่ำนเมอืงเกำ่ ตวัเมอืงปัจจุบนั 
และตวัเมอืงทีส่รำ้งขึน้ในสมยัโซเวยีตซึง่ฉำยำของกรงุบำกกูค็อื “ดูไบแหง่เอเชยีกลำง” 

โกบุสตาน ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบำก ูเป็นบรเิวณทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีส่ดุ เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่กีำร
แกะสลกัภำพบนหนิของมนุษย์ทีง่ดงำม เป็นทีท่อ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรส์ าคญัอกีทีห่นึง่ของ
อาเซอรไ์บจาน  
 และนอกจำกนัน้ยงัมภีูเขำโคลนทีม่รีปูรำ่งเหมอืนภูเขำไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุง่ขึน้มำตลอดเวลำ  

แหลมอบัเชรอน ทีต่ัง้ของยูนำรแ์ดก หรอืทีแ่ปลไดใ้นภำษำทอ้งถิน่ว่ำ “Burning Mountain”เป็นแหลง่ก๊ำซธรรมชำติ
ไฮโดรคำรบ์อนทีพ่วยพุง่ออกมำจำกพื้นพภิพผำ่นชัน้หนิทรำยขึน้มำเป็นแหล่งไฟธรรมชำตทิีส่วยงำม 
ท ำใหป้ระเทศอำเซอรไ์บจำนถูกขนำนนำมวำ่เป็นดนิแดนแหง่อคัค ี

ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตร์มำกมำย และมโีครงสรำ้ง
สถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำคูรำหรอืเรยีกวำ่แมน่ ้ำ
มติควำร ี

คาซเบกี คำซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนทส์มนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำก
ระดบัน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจดัถงึ -5
องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีต่ัง้ของโบสถ์เกอเกต ิGergeti Trinity Church อนั
โด่งดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่อ่สรำ้งอนัเกำ่แกม่กี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีทีถู่ก
สรำ้งขึน้ใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและ
ยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงำ่น 

มิทสเคต้า เมอืงศนูย์กลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กา่แก่ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกวา่ 3,000 ปี 
อุพลิสชิเค่  เมอืงถ ้าเกา่แกข่องจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน 

ชว่ง500 ปีกอ่นครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 

 
ก าหนดการเดินทาง     22 – 28 ต.ค.2562 
    04 – 10 ธ.ค.2562 
 

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                                                                  
                                                                                          
                                                                                                                 

                                                                     บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จ ำกัด 
                                                                                                                                           Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                   License no. 11/09492 
 
  

      Tel. 02-408-6777, 062-645-4945            9/27 โครงกำรเวิร์คเพลส  รำชพฤกษ์ - จรญัสนิทวงศ์ ซอยบำงแวก 69 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
       www.followmeholiday.com                 9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                        

P
ag

e3
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู   
23.00 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน Qatar 

Airways  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
  (กรณุามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
 

วนัทีส่อง โดฮา- บาก ู(อาเซอรไ์บจาน) -ชมย่านเมอืงเก่า-ถา่ยรปูกบัหอคอย Maiden Tower-บาก ู
02.10  ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR837 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินนครโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพ่ือรอเปล่ียนเครือ่ง 
07.35 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองบาก ูโดยสำยกำรบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR351 
11.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติกรงุบำก ูประเทศอำเซอรไ์บจำน (เวลาของอาเซอรไ์บจาน ชา้กว่าประเทศ

ไทย 3 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิ
ทางเขา้สู่กรงุบาก ูBaku เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยู่ชายฝัง่ทางใตข้อง
คาบสมุทรเลก็ ๆ ทีย่ ื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออบัเชรอน Abseron ประกอบดว้ยพืน้ที ่3 ส่วน คอื ย่าน
เมอืงเก่า ตวัเมอืงปัจจบุนั และตวัเมอืงทีส่รา้งขึน้ในสมยัโซเวยีต 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่ำย น าท่านชมย่านเมืองเก่าบาก ูBaku Old City ทีเ่รยีกว่าย่านอเิซรเีซเคอร ์Icheri Shekher หรอืย่านเมอืงเก่า 

ซึง่เป็นย่านทีม่โีบราณสถานเก่าแก่ทีส่ าคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบากทูีไ่ม่เหมอืนกบัทีแ่ห่งใดๆ เมอืงที่
ถูกสรา้งขึน้โดยมกี าแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก าแพงจะมกีารสรา้งเป็นป้อมหอคอยซึง่มทีัง้หมด 25 แห่ง และมี
ประตูทางเขา้ออกถงึ 5 แห่ง สถานทีแ่ห่งน้ีถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 โดยกษตัรยิแ์ห่งราชวงศช์วีาน และ
ภายในเป็นคอมเพลก็ซม์สีถานทีส่ าคญัภายในหลายแห่ง อาท ิพระราชวงัแห่งและสสุานแห่ง Shirvanshahs 
Dynasty Palace and Tomb  พระราชวงัแห่งราชวงศเ์ชอรว์าน สถานทีพ่ านกัของกษตัรยิแ์ห่งราชวงศเ์ชอรว์าน
ผูซ้ึง่ครองราชยม์าอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที ่14-17  สุเหร่าและเสาหอคอยมนิาเรต์ หอ้งอาบน ้าและทีพ่กั
ของกองคาราวาน หรอืคาราวานซาราย Caravanserai ทีพ่กัแรมของกองคาราวานในยุคคา้ขายแห่งเสน้ทาง
สายไหม  และทีส่ าคญัคอืหอคอยพรมจนัทร ์หรอื Maiden Tower ซึง่ต่อมาไดร้บัใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยเูนสโก UNESCO และถูกยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงในไข่มุกทางสถาปัตยกรรมแห่งอาเซอรไ์บจาน   น า
ท่านแวะชมภายนอกและถ่ายรปูกบัหอคอยไมเดน้หรอืหอคอยพรมจนัทร ์ Maiden Tower  หอคอยซึง่ถอืวา่
เป็นส่วนทีเ่ก่าแก่ของเมอืงบาก ูสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 และถูกลอ้มรอบดว้ยหอ้งอาบน ้าโบราณในยุคอดตี  

ค ำ่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

http://www.followmeholiday.com/
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จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่า อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีส่าม บาก-ูโกบุสตาน-ภเูขาโคลน-แหลมอบัเชรอน-ภเูขาแห่งไฟ-บาก-ูช้อปป้ิง 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่เมืองโกบุสตาน Gobustan ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบาก ูเป็นบรเิวณทีม่ีอุทยาน
ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี จากนัน้น าท่านชมภเูขาโคลนหรือ Mud Volcano ที่
มรีปูร่างเหมอืนภูเขาไฟซึง่มโีคลนสดี าพลุ่งขึน้มา นกัธรณีวทิยาไดเ้รยีกสิง่ทีเ่กดิขึน้ว่าการพลุ่งของก๊าซ Gas- 
Oil Volcanoes จนกลายเป็น Mud Volcano นัน่เอง   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู่แหลมอบัเชรอน Absheron ซึง่เป็นสถานที ่ทีต่ ัง้อยู่บนชัน้ของก๊าซธรรมชาตทิีป่ะทุอยู่ใน

เปลวไฟอย่างต่อเน่ือง จากนัน้น าท่านชมยนูำรแ์ดก๊ Yanar Dag หรอืภูเขาแห่งไฟ Fire Mount หรือ Burning 
Mountains สถานทีน้ี่เกดิขึน้มาแต่โบราณ เปลวไฟทีเ่กดิจากก๊าซทีลุ่กไหมต่้อเน่ืองกนัมานาน จนเป็นทีรู่จ้กักนั
ดแีละไดช้ื่อว่าเป็นดนิแดนแห่งไฟ Land of Fire อสิระใหท้่านไดช้มความแปลกประหลาดของเปลวไฟทีต่ดิอยู่
และเกดิขึน้ต่อเน่ืองตลอดเวลา ซึง่บางแห่งจะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึง่เกดิจากก๊าซใต้ดนิ ซมึ
ผ่านชัน้ของหนิทรายทีเ่ป็นรพูลุ่งขึน้มาเหนือพืน้ดนิและตดิไฟได้  จงึแสดงใหเ้หน็ว่า ประเทศอาเซอรไ์บจาน 
เป็นประเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยก๊าชธรรมชาตมิากมาย จากนัน้น าท่านชมอะเทห์กาห์ Ateshgah หรือวิหารแห่งไฟ 
Fire Temple วหิารทีถู่กสรา้งขึน้ใชส้ าหรบัประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ทีม่รีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถางไฟอยู่
ตรงกลาง และบรเิวณรอบๆดา้นนอกมหีอ้ง 26 หอ้ง เป็นศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร ์เป็นวหิารที่
ตัง้อยูบ่นหลุมแก๊สธรรมชาต ิสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่6-7 มรีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถางไฟอยู่ตรงกลาง เมื่อ
ศาสนาอสิลามเผยแพร่เขา้มา วหิารหลายแห่งกถ็ูกท าลาย พวกโซโรแอสเตรยีนไดห้ลบหนีไปอยู่ที่อนิเดยี แต่
จากการตดิต่อคา้ขายพวกบูชาไฟไดก้ลบัมายงัถิน่เดมิในช่วงศตวรรษที ่17-18 แลว้มาฟ้ืนฟูวหิารขึน้มาใหม่ 
วหิารแห่งไฟในปัจจุบนัจงึมสีถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างอนิเดยีและอารเ์ซอรไ์บจาน จนไดเ้วลาอนัสมควร
น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงบาก ู จากนัน้น าท่านสู่ 28 Mall Shopping Center ศนูยก์ารคา้ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ 
รา้นอาหาร คาเฟ่ และสนิคา้แบรนดเ์นมและแบรนดท์้องถิน่ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลายแบรนด์ 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่         บาก ู– ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย) -ชมย่านเมอืงเก่า-นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมนาริกาลา-ทบิลิซี ่
เช้าตรู่ น ำท่ำนเช็คเอ้ำท์ออกจำกโรงแรมท่ีพกั เดินทำงสู่สนำมบินบำก ู 
09.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเมืองบาก ูสู่สนามบินเมืองทบิลิซ่ี  ประเทศจอรเ์จียโดยเท่ียวบิน J2-9223 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรงุทบิลิซ่ี Tbilisi เมอืงหลวง
ของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและ
เป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยูร่มิฝัง่แม่น ้าครูาหรอืเรยีกว่าแม่น ้ามติควารี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
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บ่าย  น าท่านชมกรุงทบลิซิี ่ซึง่เป็นศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตร์
เมอืงน้ีอยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนส่งและ
การคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัยุโรป  
จากนัน้น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท าใหท้่านไดพ้บเหน็ความ
สวยงามและสสีนัของอาคารบ้านเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของ
เปอรเ์ซยีและยุโรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว  
จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้
แรกช่วงครสิต์วรรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่ม่มคีวามสม ่าเสมอกนั และต่อมาใน
ราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดไดม้กีารก่อสรา้งส่วนต่อขยายออกไปอกี ซึง่ต่อมาในสมยัของ
กษตัรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิ และเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อ
ป้อมแห่งน้ีว่านารนิกาลา Narin Qala ซึง่มคีวามหมายถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบางสว่นไดพ้งัทลาย
ลงเพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหวและถูกรือ้ท าลายไป จากนัน้น าท่านถ่ายรปูกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of 
Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชื่อมระหว่างตวัเมอืงเก่าและเมอืงใหม่ เปิดใชง้านครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 
2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทีส่วยงามชิน้หน่ึงซึง่พาดผ่านแม่น ้าครูา 

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

วนัทีห้่า ทบิลิซี-่อนานูริ-คาซเบกี-กดูาอูรี-ทบิลิซี ่
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นด้านการทหารทีเ่รยีกว่า Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทาง
เดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ที่
เป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
จากนัน้น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกั
ว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยที่
สงูใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมน้ีเองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้ง
ล่างและอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่

คาซเบกีเ้ป็นชื่อเมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยูบ่นความสงูจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 
องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  จากนัน้น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจ๊ีป 4WD เพ่ือชมความสวยงามของโบสถเ์กอร์
เกต้ี Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา 
Tsminda Sameba ซึง่เป็นชื่อเรยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮร ี
อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะ
ถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลมุอยู่หรือสภาพของการจราจร หรอืเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็น
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อปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั)  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองกดูาอรูี Gudauri  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ที่
มชีื่อเสยีงทีต่ ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 
เมตร สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืน
เมษายน จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ระหว่างทาง
ใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

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

วนัทีห่ก ทบิลิซี ่- มิทสเคต้า-อุพลิสชิเค่-ทบิลิซี-่สนามบิน- โดฮา (กาต้าร)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมิทสเคต้ำ Mtskheta  ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด
ของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี 
จากนัน้น าท่านชมเมอืงมทิสเคต้าทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่าของ
จอรเ์จยีในช่วง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล  จากนัน้น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารใน
รปูแบบของครสิต์ศาสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งน้ีตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้า
สองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่น ้ามคิวาร ีและแม่น ้าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคต้าไปยงับรเิวณทีก่วา้ง
ใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli 
Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดย
สถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชือ่ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าให้
ชาวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาครสิต์ และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิอง
จอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมี
ภาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอุพลิสชิเค่ Uplistsikhe (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

น าท่านชมเมืองถ า้อพุลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave - Town หน่ึงในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการ
ตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนแถบน้ีกนัมานานแลว้กว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนครสิตกาล จนถงึ ค.ศ.500 เมอืงน้ี
เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและวฒันธรรม และมคีวามเจรญิสุดขดีคอืในช่วงครสิตวรรษที ่9 -11 ก่อนจะถูกรุกราน
โดยชาวมองโกลในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่13 และถูกปลอ่ยใหเ้ป็นเมอืงรา้งไป ท่านจะไดพ้บกบัศาสนสถานทีม่ี
หอ้งโถงขนาดใหญ่ทีช่าวเพเกน้ Pagan ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิูชาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบน้ี
ก่อนทีศ่าสนาครสิต์จะเขา้เมื่อ 1700 ปีก่อน และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวครสิต์ ทีส่รา้ง
ขึน้ในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่9 จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงทบลิซิี่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงทบลิซิี ่หรอืเดนิเล่นช้อปป้ิงท่ี Galleria Mall ศนูยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิี่
ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่  และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์**เพ่ือความสะดวกในการ
เดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั**  

 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี  
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21.25 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี  โดยสำยกำรบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR358 
23.35 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์ เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
 

วนัทีเ่จด็ โดฮา- กรงุเทพฯ 
02.15 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR980 

12.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
 

 
 

หมำยเหตุ สถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆในอำเซอรไ์บจำนและจอรเ์จีย  
อำจจะปิดโดยไม่มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ เช่น 

- อนุสำวรีย,์โบสถแ์ละสถำนท่ีส ำคญั ปิดในวนัส ำคญัทำงศำสนำและหรือแมแ้ต่สถำนท่ีท่องเท่ียวส ำคญั
อ่ืนๆ อำจจะปิดโดยไมไ่ด้มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ หรือกำรเข้ำชมท่ีเป็นแขกของรฐับำลหรือหน่วยงำนของ
รฐับำล,หรือกรณีท่ีผูป้กครองรฐัเข้ำเย่ียมชม อำจจะปิดโดยไมไ่ด้มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ เป็นต้น 

- เน่ืองจำกประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจำกหลำยเช้ือชำติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้
อำหำรส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจำกอำหำรยุโรปและเอเชียผสมกนั  และประเทศอำเซอรไ์บจำนเคยถกู
ปกครองทัง้จำกรสัเซีย ชำวอำหรบั ดงันัน้อำหำรจะได้รบัอิทธิพลจำกอำหำรยุโรปและเอเชีย อำจมี
ส่วนผสมของผกัและเครื่องเทศ 

- เน่ืองจำกประเทศจอรเ์จียประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผ้าคลมุ
ศรีษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผ้าคลุมศรีษะไปด้วย หรอืกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผ้าคลมุให้ 
ส าหรบัประเทศอำเซอรไ์บจำนประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เวลาเข้าชมทัง้มสัยิด โบสถแ์ละวิหารต่างๆ 
ต้องใช้ผ้าคลมุศรีษะด้วยเช่นกนั  

- โดยปกติร้ำนอำหำรส่วนใหญ่ในจอรเ์จียและอำเซอรไ์บจำน โดยเฉพำะมือ้กลำงวนัอำจจะเร่ิมท่ี 13.00-
14.00 น. ส่วนมือ้ค ำ่เรว็ท่ีสุดคือเร่ิมเวลำ 19.00 น. เป็นต้นไป 

 
 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์อ่ืนๆ ท่ีไมค่ำดคิด
หรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ หรือสถำนท่ีใดท่ีไมส่ำมำรถเข้ำชมได้ด้วยสำเหตุต่ำงๆ หรือสถำนท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  บริษทัฯ ขออนุญำตท ำกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อ

ประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 
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อตัรำค่ำเดินทำง  22 - 28 ต.ค./ 4 - 10 ธ.ค. 2562 
 

 
 
 
 
 

 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิ** 

 

**ไม่รวมค่ำวีซ่ำ,ค่ำบริกำรท่ำนละ 1,500 บำท และค่ำทิปท่ำนละ 1,500 บำท 
โดยเรียกเกบ็และช ำระพร้อมค่ำทวัรง์วดสดุท้ำย** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภำยหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญำตให้เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมำยเหตุ 
• อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผูโ้ดยสำรท่ีเป็นผูใ้หญ่จ ำนวนไมต่ ำ่กว่ำ 20 ท่ำน **ไม่มีรำคำเดก็**และจะต้อง

ช ำระมดัจ ำ หลงัจำกยืนยนักำรจองทวัรท์นัที 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิกาต้าร์แอรเ์วย ์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-บาก ู // ทบลิซิ-ีโดฮา-กรุงเทพฯ และค่าภาษี
น ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ  

• ค่าตัว๋เครื่องบนิโดยสายการบนิอาเซอรไ์บจานแอรไ์ลน์ เสน้ทางบาก-ูทบลิซิ ี และค่าภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการ
เดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ  

• 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 ี
• คา่น ้าดืม่แจกบนรถ 1 ขวด/ทา่น/วนั  
• คา่ธรรมเนยีมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

Wow Azerbaijan-Georgia  
ทวัรอ์าเซอรไ์บจาน - จอรเ์จีย 7 วนั 4 คืน / QR 

อตัรำค่ำทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 49,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 6,500 
ท่ำนท่ีมีตัว๋โดยสำรอยู่แล้ว ท่ำนละ 27,500 
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• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์
500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ)  

• คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่
19 ม.ิย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ
เงือ่นไขของสายการบนิ   

อตัรำน้ีไมร่วมบริกำร 

• คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วย์ ในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิ
ก าหนด จ ากดั 1ใบ/ ทา่น (น ้าหนกัไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั) 

• คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัสายการบนิอาเซอรไ์บจานแอรไ์ลน์ ในกรณทีีเ่กนิกวา่
สายการบนิก าหนด จ ากดั 1ใบ/ ทา่น (น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั) 

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

สุดทา้ย 
• ค่าทปิคนขบั,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,ค่าทปิหวัหน้าทวัร์ ท่านละ 1,500 บาททีจ่ะเรยีกเกบ็ในอนิวอยซพ์รอ้มค่าทวัรง์วดสุดทา้ย 

• คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและ

ทรพัย์สนิดว้ยตวัทา่นเอง 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ต

ในโรงแรม ซึง่ทา่นสามารถซือ้ซมิการด์โทรศพัทไ์ดท้ีส่นามบนิ 
• 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 ์
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▪ หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าค่าตัว๋โดยสารซึง่เงื่อนไขเป็นไปตามทีส่าย
การบนิเรยีกเกบ็ 

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

1,500 บาทตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมดและไม่

สามารถเลื่อนวนัเดนิทางได ้และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่ม่สามารถคนืเงนิได ้เช่น ค่าวซ่ีา,ค่าตัว๋เครื่องบนิ, ค่ามดัจ าหอ้งพกั
และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เป็นต้น 

▪ กรณีทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูค้าอยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

หมำยเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของห้ามน 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 บางรายการทวัรท์ีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ี
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนทีเ่กนิ 

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 
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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
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 หนังสือเดินทำงมีอำยุไมต่ ำ่กว่ำ 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 
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                                                                     บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จ ำกัด 
                                                                                                                                           Follow Me Holiday Co.,Ltd. 
                                                                                                                                                   License no. 11/09492 
 
  

      Tel. 02-408-6777, 062-645-4945            9/27 โครงกำรเวิร์คเพลส  รำชพฤกษ์ - จรญัสนิทวงศ์ ซอยบำงแวก 69 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
       www.followmeholiday.com                 9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                        

P
ag

e1
2 

***  ***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีา
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่
ระบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                   
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