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สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 
ท่องเท่ียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  

อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน 
            โดยสายการบนิระดับ 5 ดาว  
บากู-โกบุสตาน-แหลมอับเชรอน-Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ 

 ทบลิิซ่ี-มิทสเคต้า-อนานูริ-คาซเบกี 

Wow Azerbaijan-Georgia  
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เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานทีข่ึ้นทะเบยีน
มรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden 

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

 
บรษิัทฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศอำเซอร์ไบจำน ทีอ่ดตีเคยเป็นส่วนหนึง่ของรสัเซียแต่ปัจจุบนัได้แยกตวั

ออกมำ เป็นอีกหนึง่ประเทศทีน่่ำท่องเทีย่ว มทีัง้ทศันียภำพทำงธรรมชำติอนัสมบูรณ์และสถำปัตยกรรมอำคำรบ้ำนเรอืนสไตล์
ยุโรป พร้อมมวีฒันธรรมอำหรบัผสมผสำนอยู่ด้วย  อำเซอร์ไบจำนจงึมเีสน่ห์ดงึดูดนักท่องเทีย่วให้ไปค้นหำควำมสวยงำมทีย่งัซ่อน
อยู่   น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนับพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำติของดนิแดนแห่งเทอืกเขำคอเคซสั และน ำท่ำนท่องเทีย่ว
ประเทศจอร์เจยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือติดกบัรสัเซียและทำงตะวนัตกติดกบัทะเลด ำและตุรกี มเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดชือ่
กรุงทบลิซิิ ตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบง่โดยแม่น ้ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยู่ทีแ่หล่งน ้ำแร่และแหล่งโบรำณคดมีำกกว่ำ 12 ,000 
แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนน้ี ม ี4 แห่งด้วยกนัทีไ่ด้รบักำรขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก  
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของอำเซอร์ไบจำน ตัง้อยู่ชำยฝัง่ทำงใต้ของคำบสมุทรเล็ก ๆ ทีย่ืน่ออกไปในทะเล

แคสเปียนชือ่อบัชริอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที ่3 ส่วน คอื ย่ำนเมอืงเก่ำ ตวัเมอืงปัจจบุนั และตวัเมอืงที ่
สร้ำงขึ้นในสมยัโซเวยีตซึง่ฉำยำของกรุงบำกูก็คอื “ดูไบแห่งเอเชยีกลำง” 

โกบุสตาน ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใต้ของเมอืงบำกู เป็นบรเิวณทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ด เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีำรแกะสลกั
ภำพบนหนิของมนุษย์ทีง่ดงำม เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ส าคญัอีกที่หน่ึงของอาเซอร์ไบจาน  
 และนอกจำกนัน้ยงัมภูีเขำโคลนทีม่รีูปร่ำงเหมอืนภูเขำไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุ่งขึ้นมำตลอดเวลำ  

แหลมอบัเชรอน ทีต่ ัง้ของยูนำร์แดก หรอืทีแ่ปลได้ในภำษำท้องถิน่ว่ำ “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊ำซธรรมชำติ
ไฮโดรคำร์บอนทีพ่วยพุ่งออกมำจำกพื้นพิภพผ่ำนชัน้หนิทรำยขึ้นมำเป็นแหล่งไฟธรรมชำติทีส่วยงำม ท ำให้
ประเทศอำเซอร์ไบจำนถูกขนำนนำมว่ำเป็นดนิแดนแห่งอคัคี 

ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอร์เจยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัิศำสตร์มำกมำย และมโีครงสร้ำงสถำปัตยกรรมที ่
สวยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำคูรำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำร ี

คาซเบกี คำซเบก้ีชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัได้เปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนท์สมนิด้ำ ตัง้อยู่บนควำมสูงจำกระดบัน ้ำทะเล
ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำเซลเซียสเลย
ทเีดยีว นอกจำกน้ียงัเป็นสถำนทีต่ ัง้ของโบสถเ์กอเกติ Gergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสร้ำงอนัเก่ำแก่มีก ำแพงล้อมรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีทีถู่กสร้ำงขึ้น
ให้เป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสร้ำงได้อย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีสู่ง
ใหญ่ตัง้ตระหง่ำน 

มิทสเคต้า เมอืงศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอร์เจยีอายุกว่า 3,000 ปี 
 

ก าหนดการเดินทาง     12-18 มี.ค. / 26 มี.ค.- 01 ม.ย. 2563 
 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู   
23.30 น. นัดคณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar 

Airways  เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 
  (กรุณามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
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**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร์เป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง โดฮา- บาก ู(อาเซอรไ์บจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรูปกบัหอคอย Maiden Tower-บาก ู
01.45  ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา  โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส  เที่ยวบินที่ QR-837 
05.25น.  เดินทางถึงสนามบินนครโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
07.45 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองบาก ูโดยสำยกำรบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR-351 
11.35 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติกรุงบำก ูประเทศอำเซอร์ไบจำน (เวลาของอาเซอร์ไบจาน ช้ากว่าประเทศ

ไทย 3 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบร้อยแล้ว จากนัน้น าท่านเดนิ
ทางเขา้สู่กรุงบาก ูBaku เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดของประเทศอาเซอร์ไบจาน ตัง้อยู่ชายฝัง่ทางใต้ของ
คาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออบัเชรอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คอื ย่าน
เมอืงเก่า ตวัเมอืงปัจจบุนั และตวัเมอืงที่สร้างขึ้นในสมยัโซเวยีต 

เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง  
บ่ำย น าท่านชมย่านเมืองเก่าบาก ูBaku Old City ที่เรยีกว่าย่านอิเซรเีซเคอร์ Icheri Shekher หรอืย่านเมอืงเก่า 

ซ่ึงเป็นย่านที่มโีบราณสถานเก่าแก่ที่ส าคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบากูที่ไมเ่หมอืนกบัที่แห่งใดๆ เมอืงที่
ถกูสร้างขึ้นโดยมกี าแพงป้อมล้อมรอบและรอบก าแพงจะมกีารสร้างเป็นป้อมหอคอยซ่ึงมทีัง้หมด 25 แห่ง และมี
ประตูทางเขา้ออกถึง 5 แห่ง สถานที่แห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที ่12 โดยกษัตรยิ์แหง่ราชวงศ์ชวีาน และ
ภายในเป็นคอมเพล็กซ์มีสถานที่ส าคญัภายในหลายแห่ง อาท ิพระราชวังแห่งและสุสานแห่ง Shirvanshahs 
Dynasty Palace and Tomb  สถานที่พ านักของกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์เชอร์วานผู้ซ่ึงครองราชย์มาอย่างยาวนาน 
ในช่วงศตวรรษที่ 14-17  สุเหร่าและเสาหอคอยมนิาเรต ์ห้องอาบน ้าและที่พกัของกองคาราวาน หรอืคาราวาน
ซาราย Caravanserai ที่พกัแรมของกองคาราวานในยุคค้าขายแห่งเส้นทางสายไหม   
จากนัน้น าท่านแวะชมภายนอกและถ่ายรูปกบัหอคอยไมเด้นหรือหอคอยพรมจนัทร์  Maiden Tower  
หอคอยซ่ึงถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ของเมอืงบากู สร้างขึ้นตัง้แต่ศตวรรษที่ 12 และถูกล้อมรอบด้วยห้องอาบน ้า
โบราณในยุคอดตี จากนัน้น าท่านแวะถ่ำยรูปภำยนอกกบั Heydar Aliyev Center อาคารสถาปัตยกรรมล ้า
ยุคที่เป็นสญัลกัษณ์แห่งใหม่ของบากู ซ่ึงเป็นผลงานการออกแบบของซาฮา ฮาดดิ สถาปนิกลูกครึ่งอิรกั-องักฤษ 
ที่ต้องการสร้างอาคารที่มคีวามโค้งเว้าและดูพลิ้วไหว โดยสร้างเสรจ็สมูบรณ์เมื่อกลางปีค.ศ.2012 ที่ผ่านมา ตวั
อาคารเป็นอาคารหอประชุมขนาด 619,000 ตารางฟุต ให้ท่านได้ถ่ายรปูภายนอกกบัตวัอาคาร พร้อมกบั
ถ่ำยรูปเช็คอิน กบัป้ำย I LOVE BAKU Sign สถานที่ถ่ายรูปเชคอินสุดฮติของชาวเมอืงบากูและนักท่องเที่ยว
ต่างชาติทีม่ฉีากหลงัเป็นอาคาร Heydar Aliyev Center  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจีน 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่า อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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วนัทีส่าม บาก-ูโกบุสตาน-ภเูขาโคลน-แหลมอบัเชรอน-ภเูขาแห่งไฟ-บาก-ูช้อปป้ิงถนนนิซามิ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่เมืองโกบุสตำน Gobustan ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของเมอืงบากู เป็นบรเิวณที่มอุีทยาน
ที่มชีื่อเสยีงมากที่สุด จากนัน้ชม  Rock Painting Open-Air Museum ชมความสวยงามของหนิภูเขาที่มกีาร
แกะสลกัภาพที่เป็นรูปต่างๆ ณ ซ่ึงได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เช่น ภาพการล่าสตัว์ รูป
คนเต้นร า เรอื หมู่ดาวและสตัว์ต่างๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มกีารแกะสลกัภาพบนหนิของมนุษย์ที่งดงาม เป็น
ที่ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ส าคญัอีกที่หน่ึงของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคยเป็นสถานที่ที่มนุษย์ยคุหนิตัง้
รกรากไว้เมื่อประมาณ 30,000 ปีที่แล้ว ภายในอุทยานมหีนิสลกักว่า 6,000 ชิ้น มอีายุราว 5,000 – 30,000 ปี 
รวมทัง้ถ ้าที่พกัอาศยัและหลุมศพของมนุษย์ในยุคหนิเก่าจนถึงยุคกลาง จากนัน้น าท่านชมภเูขำโคลนหรือ 
Mud Volcano ที่มรีูปร่างเหมอืนภูเขาไฟซ่ึงมโีคลนสดี าพลุ่งขึ้นมา นักธรณีวทิยาได้เรยีกสิง่ที่เกิดขึ้นว่าการ
พลุ่งของก๊าซ Gas- Oil Volcanoes จนกลายเป็น Mud Volcano นัน่เอง (ปรำกฏกำรณ์ภเูขำโคลน เป็น
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ  และโคลนที่พุ่งออกมำนัน้ไม่สำมำรถยืนยนัได้ว่ำจะพุ่งออกมำตลอดเวลำ 
ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภำพอำกำศในช่วงเวลำนัน้)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู่แหลมอบัเชรอน Absheron ซ่ึงเป็นสถานที่ ที่ตัง้อยู่บนชัน้ของก๊าซธรรมชาติที่ปะทุอยู่ใน

เปลวไฟอย่างต่อเน่ือง จากนัน้น าท่านชมยูนำร์แด๊ก Yanar Dag หรอืภูเขาแห่งไฟ Fire Mount หรือ Burning 
Mountains สถานที่น้ีเกิดขึ้นมาแต่โบราณ เปลวไฟที่เกิดจากก๊าซที่ลุกไหม้ต่อเน่ืองกนัมานาน จนเป็นที่รู้จกักนั
ดแีละได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งไฟ Land of Fire อิสระให้ท่านได้ชมความแปลกประหลาดของเปลวไฟที่ติดอยู่
และเกิดขึ้นต่อเน่ืองตลอดเวลา ซ่ึงบางแห่งจะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซ่ึงเกิดจากก๊าซใต้ดนิ ซึม
ผ่านชัน้ของหนิทรายที่เป็นรูพลุ่งขึ้นมาเหนือพื้นดนิและติดไฟได้  จงึแสดงให้เห็นว่า ประเทศอาเซอร์ไบจาน 
เป็นประเทศที่เตม็ไปด้วยก๊าชธรรมชาติมากมาย จากนัน้น าท่านชมอะเทห์กาห์ Ateshgah หรือวิหารแห่งไฟ 
Fire Temple วหิารทีถู่กสร้างขึ้นใช้ส าหรบัประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ที่มรีูปทรงสี่เหลี่ยมและมกีระถางไฟอยู่
ตรงกลาง และบรเิวณรอบๆด้านนอกมหี้อง 26 ห้อง เป็นศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร์ เป็นวหิารที่
ตัง้อยู่บนหลุมแก๊สธรรมชาติ สร้างขึ้นราวศตวรรษที ่6-7 มรีูปทรงสี่เหลี่ยมและมกีระถางไฟอยู่ตรงกลาง เมื่อ
ศาสนาอิสลามเผยแพร่เขา้มา วหิารหลายแห่งก็ถูกท าลาย พวกโซโรแอสเตรยีนได้หลบหนีไปอยูท่ี่อินเดยี แต่
จากการติดต่อค้าขายพวกบูชาไฟได้กลบัมายงัถิ่นเดมิในช่วงศตวรรษที่ 17-18 แล้วมาฟ้ืนฟูวหิารขึ้นมาใหม่ 
วหิารแห่งไฟในปัจจุบนัจงึมสีถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างอินเดยีและอาร์เซอร์ไบจาน จนได้เวลาอนัสมควร
น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงบากู  จากนัน้น าท่านสู่ ถนนนิซำมิ (Nizami Street) ย่านช้อปป้ิงกลางแจ้งทีง่ดงาม
ที่สุดของดาวน์ทาวน์ในเมอืงบากู เป็นถนนคนเดนิที่รายล้อมไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมายซ่ึงสร้างขึ้น
ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่19 ในเวลากลางคนืจะมกีารเปิดไฟประดบัอย่างงดงาม  
**เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้ำอิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั**  

 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ี ่         บาก-ู ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย) -โบสถ์ทรินิต้ี-นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา 
        สะพานสนัติภาพ-ทบิลิซ ี
เช้าตรู่ น ำท่ำนเช็คเอ้ำท์ออกจำกโรงแรมที่พกั เดินทำงสู่สนำมบินบำก ู 
09.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเมืองบาก ูสู่เมืองทบิลิซ่ี  ประเทศจอร์เจียโดยเที่ยวบิน J2-9223 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองทบิลิซ่ี ประเทศจอร์เจีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั

สมัภาระเรยีบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรบัท่านที่สนามบนิ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่กรุงทบิลิซ่ี Tbilisi เมอืง
หลวงของประเทศจอรเ์จยี ที่มคีวามส าคญัของประวตัิศาสตร์มากมาย และมโีครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
และเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอร์เจยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าคูราหรอืเรยีกว่าแม่น ้ามติควาร ีน าท่านชมกรุงทบลิซ่ีิ ซ่ึง
เป็นศูนย์กลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภูมภิาคคอเคซัส ในประวตัิศาสตร์เมอืงน้ีอยู่ในเส้นทางสาย
ไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เน่ืองจากความ
ได้เปรยีบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตัง้ที่เป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัยุโรป 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย  น าท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซ่ึงจะท าท่านได้พบเห็นความสวยงาม

และสสีนัของอาคารบ้านเรอืนที่เป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอร์เซียและ
ยุโรป ท าให้จอร์เจยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว น าท่านชมโบสถ์
เซนต์ทรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซีิ ที่เรยีกกนัว่า Sameba เป็นโบสถ์หลกัของ
ครสิตจกัรออร์โธดอกจอร์เจยีตัง้อยู่ในทบลิซีิเมอืงหลวงของจอร์เจยี สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง ปี 2004 และ
เป็นวหิารที่สูงที่สุด อนัดบัที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก  จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้น
ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครัง้แรกช่วงครสิต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูรสิ ทซิ
เค อนัหมายถึงรปูแบบที่ไม่มคีวามสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดได้มี
การก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซ่ึงต่อมาในสมยัของกษัตรยิ์เดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มกีารสร้าง
เพิม่เติม และเมื่อพวกมองโกลได้เขา้มายดึครอง ก็ได้เรยีกชื่อป้อมแห่งน้ีว่านารนิกาลา Narin Qala ซ่ึงมคีวาม
หมายถึงป้อมอนัเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พงัทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดนิไหวและถูกรื้อท าลายไป
จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซ่ึงเชื่อม
ระหว่างตวัเมอืงเก่าและเมอืงใหม่ เปิดใช้งานครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่
สวยงามชิ้นหน่ึงซ่ึงพาดผ่านแม่น ้าคูรา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์ 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า ทบิลิซี-่มิทสเคต้า-อนานริู-Memorial of Friendship-คาซเบกี- ทบิลิซี ่
เช้า รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมิทสเคต้ำ Mtskheta  ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจยี เมอืงที่เก่าแก่
ที่สุดของจอร์เจยีอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซีิ ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 35 
นาท)ี จากนัน้น าท่านชมเมอืงมทิสเคต้าที่เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซ่ึงเป็นราชอาณาจกัรเก่า
ของจอร์เจยีในช่วง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล  น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซ่ึงเป็นวหิารใน
รูปแบบของครสิต์ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วหิารแหง่น้ีตัง้อยู่บนภูเขาที่มแีม่น ้า
สองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่น ้ามคิวาร ีและแม่น ้าอรกัว ีซ่ึงถดัจากเมอืงมทิสเคต้าไปยงับรเิวณที่กว้าง
ใหญ่ซ่ึงในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli 
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Cathedral ที่สร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สุดของจอร์เจยีสร้างขึ้นโดย
สถาปนิกชาวจอร์เจยี ชื่อ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศูนย์กลางที่ท าให้
ชาวจอร์เจยีเปลี่ยนความเชื่อและหนัมานับถือศาสนาครสิต์ และให้ศาสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาติของ
จอร์เจยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสร้างยุคโบราณที่มขีนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจยี ภายในมี
ภาพเขยีนสเีฟรสโก้อย่างงดงาม จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงที่ส าคญัซ่ึงเป็นเส้นทางส าหรบั
ใช้ในด้านการทหารที่เรยีกว่า Georgian Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมยัที่จอร์เจยีตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเส้นทางเดยีวที่จะน าท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater 
Caucasus ที่มคีวามยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกัน้พรมแดนระหว่างรสัเซียและจอร์เจยี (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที่อนัเก่าแก่มกี าแพงล้อมรอบ
และตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซ่ึงภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสร้างได้อย่าง
งดงามและยงัมหีอคอยที่สูงใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอนังดงาม จากป้อมน้ีเองท าใหเ้หน็ภาพ
ทวิทศัน์อนัสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บน ้าซินวาล ี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านแวะชมและถ่ายรูปกบั Memorial of Friendship หรืออีกช่ือนึงคือ Russia–Georgia Friendship 

Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถึงความสมัพนัธ์อนัดขีอง
ประเทศจอร์เจยีและประเทศรสัเซีย โดยอนุสรณ์สถานน้ีตัง้อยู่บน Devil’s Valley  ระหว่างเมอืงกูดาอูรแิละคาซ
เบกี เป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มคีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพประวตัิศาสตร์ของประเทศ
จอร์เจยีและประเทศรสัเซียละด้วยความที่อนุสรณ์สถานแห่งน้ีตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนหุบเขาที่มคีวามสวยงามของ
เทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตัง้อยู่ใกล้ถนนใหญ่ จงึท าให้สถานที่แหง่น้ีมผีู้คนแวะมาเยี่ยมเยยีนและถ่ายรูปกนั
ตลอดทัง้วนั   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองสเตพานท์สมินด้า Stepantsminda หรอืที่รู้จกักนัในนามเมือง
คาซเบกี Kazbegi ซ่ึงคาซเบก้ีเป็นชื่อเมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยู่บน
ความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจดั
ถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทเีดยีว  จากนัน้น าท่านเปลี่ยนเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของ
โบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีีกชื่อเรยีกกนัว่าทสมนิดา
ซามบีา Tsminda Sameba ซ่ึงเป็นชื่อเรยีกที่นิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งน้ีสถานที่แห่งน้ีตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของ
แม่น ้าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบก้ี (การเดินทางมายงัสถานที่แห่งน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึง
เส้นทางอาจจะถกูปิดกัน้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  
ซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความ
เหมาะสม โดยจะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั)  
จนได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมอืงทบลิซีิ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ระหว่างทางให้ท่านได้
ชมทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห่ก ทบิลิซี-่สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี  
12.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินกรุงทบิลิซี  โดยสำยกำรบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR-356 
14.45 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์  เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
17.35 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR-826 

 

วนัทีเ่จด็ กรุงเทพฯ 
03.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีที่บางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร์เป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์อื่นๆ ท่ีไม่คำดคิด
หรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ หรือสถำนท่ีใดท่ีไม่สำมำรถเข้ำชมได้ด้วยสำเหตุต่ำงๆ หรอืสถำนท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  บริษัทฯ ขออนญุำตท ำกำรเปลี่ยนแปลงสถำนท่ีอื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 
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หมำยเหตุสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆในอำเซอรไ์บจำนและจอรเ์จีย อำจจะปิดโดยไม่มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ เช่น 

- อนุสำวรีย,์โบสถ์และสถำนท่ีส ำคญั ปิดในวนัส ำคญัทำงศำสนำและหรือแม้แต่สถำนท่ีท่องเท่ียวส ำคญั
อื่นๆ อำจจะปิดโดยไม่ได้มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ หรือกำรเข้ำชมท่ีเป็นแขกของรฐับำลหรือหน่วยงำนของ
รฐับำล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้ำเยีย่มชม อำจจะปิดโดยไม่ได้มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ เป็นต้น 

- เน่ืองจำกประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจำกหลำยเชื้อชำติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้
อำหำรส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจำกอำหำรยุโรปและเอเชียผสมกนั  และประเทศอำเซอรไ์บจำนเคยถกู
ปกครองทัง้จำกรสัเซีย ชำวอำหรบั ดงันัน้อำหำรจะได้รบัอิทธิพลจำกอำหำรยุโรปและเอเชยี อำจมี
ส่วนผสมของผกัและเครือ่งเทศ 

- เน่ืองจำกประเทศจอรเ์จียประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผ้าคลุม
ศรีษะ ดงันั้นกรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีที่ไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมีผ้าคลุมให้ 
ส าหรบัประเทศอำเซอรไ์บจำนประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เวลาเข้าชมทัง้มสัยิด โบสถ์และวิหารต่างๆ 
ต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะด้วยเช่นกนั  

- โดยปกติร้ำนอำหำรสว่นใหญใ่นจอรเ์จียและอำเซอรไ์บจำน โดยเฉพำะม้ือกลำงวนัอำจจะเร่ิมท่ี 13.00-
14.00 น. ส่วนม้ือค ำ่เรว็ท่ีสุดคือเร่ิมเวลำ 19.00 น. เป็นต้นไป 

 
 

อตัรำค่ำเดินทำง  12-18 มี.ค. / 26 มี.ค.- 01 ม.ย. 2563 
 

 
 
 
 
 

 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 

 

**ไม่รวมค่ำวีซ่ำ,ค่ำบริกำรท่ำนละ 1,500 บำท และค่ำทิปท่ำนละ 2,000 บำท 
โดยเรียกเกบ็และช ำระพรอ้มค่ำทวัรง์วดสดุท้ำย** 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำภำษีน ้ำมนั ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภำยหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

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

อตัรำค่ำทวัร์ 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน 53,900 
ท่านที่ต้องการพกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 5,000 
ท่ำนท่ีมีตัว๋โดยสำรอยู่แล้ว ท่ำนละ 24,500 
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หมำยเหตุ 
• อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 25 ท่ำน **ไม่มีรำคำเดก็**และจะต้อง

ช ำระมดัจ ำ หลงัจำกยืนยนักำรจองทวัรท์นัที 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิกาต้าร์แอร์เวย์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-บากู // ทบลิซีิ-โดฮา-กรุงเทพฯ และค่าภาษี
น ้ามนัเชื้อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ  

• ค่าตัว๋เครื่องบนิโดยสาร เส้นทางบากู-ทบลิซีิ และค่าภาษีน ้ามนัเชื้อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเก็บจาก
สายการบนิ  

• ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มห้ีองพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณีที่เดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดี่ยวเพิม่ 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการทีร่ะบ ุ
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งที่ม ี
• ค่าน ้าดื่มแจกบนรถ 2 ขวด/ท่าน/วนั  
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศก์ท้องถิน่และหวัหน้าทวัร์ของบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์ 

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บรษิัทประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อนั
เกิดจากอุบตัิเหต ุอาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าที่พกั, ค่าอาหาร หรอือ่ืนๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเชื้อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 
22 พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ
เงื่อนไขของสายการบนิ   

อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 

• ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัสายการบนิกาต้าร์แอร์เวย์ ในกรณีที่เกนิกว่าสายการบนิ
ก าหนด จ ากดั 1ใบ/ ท่าน (น ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรมั) 

• ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดั เส้นทางบากู-ทบลิซิี ในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบนิ
ก าหนด จ ากดั 1ใบ/ ท่าน (น ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรมั) 

• ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบไุว้ในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาอาเซอร์ไบจานและบรกิารด้านเอกสาร ท่านละ 1,500 บาท เรยีกเก็บและช าระพร้อมค่าทวัร์งวด

สุดท้าย 
• ค่าทปิคนขบั,ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,ค่าทปิหวัหน้าทวัร์ ท่านละ 2,000 บาทที่จะเรยีกเก็บในอินวอยซ์พร้อมค่าทวัร์งวดสุดท้าย 

• ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 
• ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึ้นอยู่กบัอตัราเรยีกเก็บค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและ

ทรพัย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
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• ทวัร์ไม่มแีจกกระเป๋าหรอืของที่ระลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม  กรณีที่มสีญัญาณจะไม่เสถยีร โดยท่านสามารถซือ้ซิม

การ์ดทีส่นามบนิทบลิซิีและบากูได้  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ ที่มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซีา่ที่นอกเหนือจากที่ระบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, คา่บรกิารที่เกี่ยวกบัวซี่า หรอือื่นๆ ที่มไิด้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อได้จากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์่วนที่
เหลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิค่ามดั
จ าทัง้หมด 

การยกเลิกและเง่ือนไขการจองทวัร ์
▪ หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิค่ามดัจ าคา่ตัว๋โดยสารซึง่เงือ่นไขเป็นไป

ตามที่ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 30  วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
▪ หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแล้วไม่ได้รบัการอนุมตัิ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามที่สถานทูต

เรยีกเก็บ 
▪ หากผู้โดยสารแจ้งยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทวัร์ทัง้หมด

และไม่สามารถเลื่อนวนัเดนิทางได้ และค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิที่ไม่สามารถคนืเงนิได้ เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิ, ค่ามดัจ า
ห้องพกัและคา่เขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น 

▪ กรณีที่ตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั ให้ท่านตดิต่อเจา้หน้าที่ทวัร์ก่อนออกบตัรโดยสาร
ทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจ้าหน้าที่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

▪ หากผู้โดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแล้วแจ้งยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
▪ หากผู้โดยสารแจ้งยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัร์ทัง้หมด  

หมำยเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บรษิัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี

เหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได้ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะได้รบัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที่บรษิัททวัร์ติดต่อว่าสามารถคนืเงินได้  

o บรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงห้ามผู้เดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของห้ามน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืด้วยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแล้ว ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้้เดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผู้โดยสารเอง 
ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 
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o บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงให้กบัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิดจากสายการบนิ ทาง
สายการบนิผู้ให้บรกิารจะเป็นผู้รบัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซ่ึงจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที่สายการบนิก าหนด รวมถึงไมร่บัผดิชอบกรณีเที่ยวบนิล่าช้าหรอืยกเลกิเที่ยวบนิ 

o ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกิน 

o ท่านที่มอีาการ แพ้อาหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืต้องมกีารใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลอืและการดูแล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านที่ต้องใช้วลีแชร์ตลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบรษิัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้แตเ่ริม่จองทวัร์ 
เน่ืองจากกฏทางด้านการรกัษาความปลอดภยั  ด้านโภชนาการ ด้านการบนิ และด้านการบรกิาร อาจจะไม่ได้รบัความสะดวก
ส าหรบัผู้ที่มปัีญหาขา้งต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี ่บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่ชดัเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมสีถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผู้สูบบุหรี่ ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพร้อมสมาชกิในครอบครวั ที่ต้องได้รบัการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สูงอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวาม
จ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานที่เขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจ้งล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบรษิัทฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านได้เขา้ชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รบัจากทาง บรษิัท supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตหุน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าให้ทา่นไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได้ ทางบรษิัทฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ให้แก่ท่าน 
เน่ืองจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากช่วงที่เดนิทางเป็นช่วงอีสเตอร์, ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซ่ึงเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอให้พจิารณาก่อนการจองทวัร์ 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบ
ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple 
Room) ห้องพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีที่มงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนหรอืย้ายเมอืงเพือ่ให้เกดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าอาเซอรไ์บจาน 
o หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน  

o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแล้วเกิน 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางน้ีสามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผู้เดนิทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ที่กองหนังสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าให้ด้วยเน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค าร้องขอวซ่ีา  
o ท่านที่มปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กบับรษิัททวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิัทฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูต
ไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  ***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวซ่ีา
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใช้หนังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจ้งความจ านงแก่บรษิัททวัร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดี่ยวและแสดงตวัที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปทอ่งเที่ยวยงัประเทศตามที่
ระบุเทา่นัน้ การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวซ่ีาท่องเที่ยว ทาง
บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิและจะคนืให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดนิทางเป็นหลกั                   
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