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Amazing Azerbaijan-Georgia
สั มผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซั ส
ท่องเทีย่ วเส้นทางแห่งอารยธรรมนั บพันปี

อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจี ย 8 วั น 5 คืน
โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)
บากู-โกบุสตาน-แหลมอั บเชรอน-ชามากี-เชกี-ลาโกเดกี
ซิกนากี -ควาเรลี-ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูร-ิ กูดาอูร-ี คาซเบกี
เปิ ดโลกกว้างกั บอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศทีม่ สี ถานทีข่ ้ นึ ทะเบียน
มรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกั บหอคอย Maiden
เทีย่ วประเทศจอร์เจี ย ดื่มด่าแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine นั่ งรถจี๊ ป
4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
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บริ ษัทฯ ขอนำท่ ำนเดินทำงท่ องเที่ยวประเทศอำเซอร์ ไบจำน ที่อดีตเคยเป็ นส่ วนหนึ่งของรั สเซียแต่ ปัจจุบันได้ แยกตัวออกมำ
เป็ นอีกหนึ่งประเทศที่น่ำท่ องเที่ยว มีทั้งทัศนียภำพทำงธรรมชำติอันสมบูรณ์ และสถำปั ตยกรรมอำคำรบ้ ำนเรื อนสไตล์ ยโุ รป พร้ อมมี
วัฒนธรรมอำหรั บผสมผสำนอยู่ด้วย อำเซอร์ ไบจำนจึ งมีเสน่ ห์ดึงดูดนักท่ องเที่ยวให้ ไปค้ นหำควำมสวยงำมที่ยงั ซ่ อนอยู่ นำท่ ำน
สั มผัสอำรยธรรมนับพันปี ตะลึงควำมงำมทำงธรรมชำติของดินแดนแห่ งเทือกเขำคอเคซัส และนำท่ ำนท่ องเที่ยวประเทศจอร์ เจีย ที่มี
อำณำเขตทำงเหนือติดกับรั สเซียและทำงตะวันตกติดกับทะเลดำและตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ ที่สุดชื่ อกรุ งทบิลิซิ ตั้งอยู่ในหุบ
เขำซึ่ งถูกแบ่ งโดยแม่ นำ้ มิตควำรี โดยมีควำมน่ ำสนใจอยู่ที่แหล่ งนำ้ แร่ และแหล่ งโบรำณคดีมำกกว่ ำ 12,000 แห่ งทั่วประเทศ ซึ่ งใน
จำนวนนี ้ มี 4 แห่ งด้ วยกันที่ได้ รับกำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์ กำรยูเนสโก
บากู
เมืองหลวงและเมืองใหญ่ ที่สุดของอำเซอร์ ไบจำน ตั้งอยู่ชำยฝั่ งทำงใต้ ของคำบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเล
แคสเปี ยนชื่ ออับชิ รอน Abseron ประกอบด้ วยพืน้ ที่ 3 ส่ วน คือ ย่ ำนเมืองเก่ ำ ตัวเมืองปั จจุบัน และตัวเมืองที่
สร้ ำงขึน้ ในสมัยโซเวียตซึ่ งฉำยำของกรุ งบำกูกค็ ือ “ดูไบแห่ งเอเชียกลำง”
โกบุสตาน
ตั้งอยู่ทำงตะวันตกเฉี ยงใต้ ของเมืองบำกู เป็ นบริ เวณที่มีชื่อเสี ยงมำกที่สุด เป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวที่มกี ำรแกะสลักภำพ
บนหิ นของมนุษย์ ที่งดงำม เป็ นที่ทอ่ งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สาคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ ไบจาน เพราะเคยเป็ น
สถานที่ที่มนุษย์ยคุ หินตังรกรากไว้
้
เมื่อประมาณ 30,000 ปี ที่แล้ ว ภายในอุทยานมีหินสลักกว่า 6,000 ชิ ้น มีอายุ
ราว 5,000 – 30,000 ปี รวมทังถ
้ ้า ที่พกั อาศัย และหลุมศพของมนุษย์ในยุคหินเก่าจนถึงยุคกลาง
และนอกจำกนั้นยังมีภูเขำโคลนที่มีรูปร่ ำงเหมือนภูเขำไฟซึ่ งมีโคลนสี ดำพลุ่งขึน้ มำตลอดเวลำ
แหลมอับเชรอน ที่ตั้งของยูนำร์ แดก หรื อที่แปลได้ ในภำษำท้ องถิ่นว่ ำ “Burning Mountain”เป็ นแหล่ งก๊ ำซธรรมชำติ
ไฮโดรคำร์ บอนที่พวยพุ่งออกมำจำกพืน้ พิภพผ่ ำนชั้นหิ นทรำยขึน้ มำเป็ นแหล่ งไฟธรรมชำติที่สวยงำม ทำให้
ประเทศอำเซอร์ ไบจำนถูกขนำนนำมว่ ำเป็ นดินแดนแห่ งอัคคี
ทบิลิซี่
เมืองหลวงของ ประเทศจอร์ เจีย ที่มคี วำมสำคัญของประวัติศำสตร์ มำกมำย และมีโครงสร้ ำงสถำปั ตยกรรมที่
สวยงำมและเป็ นเมืองใหญ่ สุดของจอร์ เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่ นำ้ คูรำหรื อเรี ยกว่ ำแม่ นำ้ มิตควำรี
คาซเบกี
คำซเบกีช้ ื่ อเมืองดั้งเดิม ในปั จจุบันได้ เปลีย่ นมำเป็ นเมืองสเตพำนท์ สมินด้ ำ ตั้งอยู่บนควำมสู งจำกระดับนำ้ ทะเล
ประมำณ 1,740 เมตร และมีอำกำศเย็นสบำยตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนำวจะหนำวจัดถึง -5องศำเซลเซียสเลย
ทีเดียว นอกจำกนีย้ งั เป็ นสถำนที่ตั้งของโบสถ์ เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง
อนานูริ
สถำนที่ตั้งของป้อมอนำนูรี สถำนที่ก่อสร้ ำงอันเก่ ำแก่ มีกำแพงล้ อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่ นำ้ อรั กวี ที่ถกู สร้ ำงขึน้ ให้
เป็ นป้อมปรำกำรในศตวรรษที่ 16-17 ภำยในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถกู สร้ ำงได้ อย่ ำงงดงำมและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่
ตั้งตระหง่ ำน
ซิกนากี
เมืองเล็กๆทีม่ กี ารปลูกพืชพันธุไ์ ม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุน่ พันธุต์ ่างๆ จึงทาให้เป็นเมืองทีม่ คี วามสาคัญ ใน
การทาเหล้าไวน์ และอาหารทีส่ าคัญของจอร์เจีย

กาหนดการเดินทาง

18-25 ต.ค. 2562

วันแรก

กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

22.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 8 สายการบิ น Emirates Airlines
เคาน์ เตอร์ T เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง (กรุณามาให้ตรง
เวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
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**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครัง้ ก่อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซี รี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ องสุวรรณภูมิ-ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์)-บากู (อาเซอร์ ไบจาน) -แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่ งไฟ
01.35 น.
04.45 น.

08.10 น.
11.00 น.
กลางวัน

คา่

ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิ น Emirates Airlines เที่ยวบิ นที่ EK-385
เดิ นทางถึงสนามบิ นดูไบ นครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ดูไบเวลา
ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัวโมง)
่
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงบากู (อาเซอร์ไบจาน) โดย Emirates Airlines เที่ยวบิ นที่ EK-2198
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุ งบากู ประเทศอาเซอร์ ไบจาน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ แหลมอับเชรอน Absheron ซึ่ งเป็ นสถานที่ ที่ต้ งั อยูบ่ นชั้นของก๊าซธรรมชาติที่ปะทุอยู่
ในเปลวไฟอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง น าท่ า นชมยู น าร์ แด๊ ก Yanar Dag หรื อภู เขาแห่ ง ไฟ Fire Mount หรื อ Burning
Mountain สถานที่ น้ ี เกิ ดขึ้นมาแต่โบราณ เปลวไฟที่ เกิดจากก๊าซที่ ลุกไหม้ต่อเนื่ องกันมานาน จนเป็ นที่รู้จกั กันดี
และได้ชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่ งไฟ Land of Fire อิสระให้ท่านได้ชมความแปลกประหลาดของเปลวไฟที่ติดอยูแ่ ละ
เกิดขึ้นต่อเนื่ องตลอดเวลา ซึ่ งบางแห่ งจะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึ่ งเกิดจากก๊าซใต้ดิน ซึ มผ่านชั้น
ของหิ นทรายที่เป็ นรู พลุ่งขึ้นมาเหนือพื้นดินและติดไฟได้ จึงแสดงให้เห็นว่า ประเทศอาเซอร์ ไบจาน เป็ นประเทศ
ที่เต็มไปด้วยก๊าชธรรมชาติมากมาย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งบากู
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรื อระดับเทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ าม

บากู-โกบุสตาน-บากู-ชมย่ านเมืองเก่ า-หอคอย Maiden Tower-ช้ อปปิ้ ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมพิ พิธภัณฑ์ Gobustan Rock Art Museum เพื่อชมเรื่องราวความเป็ นมาของภาพที่แกะสลักบน
หินในสมัยโบราณ จากนัน้ ชม Rock Painting Open-Air Museum ชมความสวยงามของหินภูเขาที่มกี าร
แกะสลักภาพทีเ่ ป็ นรูปต่างๆ ณ ซึง่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เช่น ภาพการล่าสัตว์ รูป
คนเต้นรา เรือ หมู่ดาวและสัตว์ต่างๆ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ กี ารแกะสลักภาพบนหินของมนุ ษย์ทง่ี ดงาม เป็ น
ที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สาคัญ อีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคยเป็ นสถานที่ท่ีมนุ ษย์ยุคหินตัง้
รกรากไว้เมื่อประมาณ 30,000 ปี ทแ่ี ล้ว ภายในอุทยานมีหนิ สลักกว่า 6,000 ชิน้ มีอายุราว 5,000 – 30,000 ปี
รวมทัง้ ถ้าทีพ่ กั อาศัยและหลุมศพของมนุ ษย์ในยุคหินเก่าจนถึงยุคกลาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
น าท่ านเดิน ทางกลับ สู่เมือ งบากู น าท่ านชมเมื อ งบากู Baku Old City ที่เรีย กว่า ย่านอิเซรีเซเคอร์ Icheri
Shekher หรือย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็ น ย่านที่มโี บราณสถานเก่าแก่ท่สี าคัญ และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองบากูท่ไี ม่

กลางวัน
บ่าย
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เหมือนกับที่แห่งใดๆ เมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีกาแพงป้ อมล้อมรอบ และรอบกาแพงจะมีการสร้างเป็ นป้ อม
หอคอยซึง่ มีทงั ้ หมด 25 แห่ง และมีประตูทางเข้าออกถึง 5 แห่ง สถานทีแ่ ห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 12 โดย
กษัตริย์แห่งราชวงศ์ชวี าน และภายในเป็ นคอมเพล็กซ์มสี ถานที่สาคัญ ภายในหลายแห่ง อาทิ พระราชวังแห่ง
และสุสานแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and Tomb พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน สถานที่พานัก
ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เชอร์วานผู้ซ่ึงครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่ 14-17 สุเหร่าและเสา
หอคอยมินาเรต์ ห้องอาบน้ าและที่พกั ของกองคาราวาน และที่สาคัญ คือหอคอยพรมจันทร์ หรือ Maiden
Tower ซึง่ ต่อมาได้รบั ให้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก UNESCO และถูกยกย่องให้เป็ นหนึ่งใน
ไข่มุกทางสถาปั ตยกรรมแห่งอาเซอร์ไบจาน นาท่านแวะชมและถ่ายรูปกับหอคอยไมเดนหรือหอคอยพรม
จันทร์ Maiden Tower หอคอยซึ่งถือว่าเป็ นส่วนที่เก่าแก่ของเมืองบากู สร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12 และถูก
ล้อมรอบด้วยห้องอาบน้ าโบราณในยุคอดีต ชมคาราวานซาราย Caravanserai หรือทีพ่ กั แรมของกองคาราวาน
ในยุค ค้าขายแห่ งเส้น ทางสายไหม จากนัน้ น าท่านสู่ 28 Mall Shopping Center ศูน ย์ก ารค้า ที่เต็ม ไปด้วย
ร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมและแบรนด์ทอ้ งถิน่ ให้เลือกซือ้ หลากหลายแบรนด์ **เพื่อความ
สะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

บากู-ชามากิ-มัสยิดจูมา-เชกิ-คาราวานซาราย-พระราชวังข่ านเชคฆี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดิน ทางสู่เมื อ งเชมาค่ า Shemakha หรือ ชามากิ Shamaki ซึ่งตัง้ อยู่ท างทิศตะวัน ตกเป็ น
ศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชมาค่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่
นาท่านชม Juma Mosque
มัสยิดเก่าแก่ ตัง้ อยู่ใจกลางเขตเมืองเก่าเป็ นมัสยิดที่สวยงาม สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ภายในตกแต่งและ
ประดับดาด้วยหินและโมเสก รวมทัง้ โดมทีม่ คี วามสวยงามมาก มีหอ้ งสวดมนต์แยกต่างหากสาหรับสุภาพสตรี
และบุรุษ ซึ่งในช่วงยุคโซเวียตมัสยิดแห่งนี้ไ ด้รบั การช่วยเหลือจากการถูกทาลายและถูกเปลีย่ นเป็ นพิพธิ ภัณฑ์
นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองเชคี Sheke (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
ซึง่ ตัง้ อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียง
เหนือของอาเซอร์ไบจานและเมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ของอาเซอร์ไบจานด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมความสวยงามของเมืองเชกี เมืองที่มธี รรมชาติทส่ี วยงาม ในอดีตเมืองนี้เคยเป็ นเมืองใหญ่เมืองหนึ่ง
ในยุ ค ของรัฐ อัล บาเนี ย นในราวศตวรรษที่ 1 ท าให้ ม ีโ บราณสถานหลงเหลือ ให้ เห็ น อยู่ เป็ นจ านวนมาก
นอกจากนัน้ เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในการแกะสลักไม้ ทีม่ กี ารค้าขายเกีย่ วกับเส้นทางสายไหมในอดีต นาท่านชม
คาราวานซาราย ซึง่ จะมีทพ่ี กั สาหรับกองคาราวานทีเ่ ดินทางมาแวะพักทีเ่ มืองนี้ ทีถ่ ูกสร้างขึน้ มาในศตวรรษที่
18 และศตวรรษที่ 19 จากนัน้ น าท่านชมพระราชวัง Palace of Shaki Khans อนุ ส รณ์ สถานที่ท รงคุ ณ ค่า
ของเชกิ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1761-1762 ใช้เป็ นทีป่ ระทับของข่าน เป็ นพระราชวังสองชัน้ ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโก้
ความยาวกว่า 24 ม.และงานกระจกสีอ ัน งดงามที่เรีย กว่า Shebeke ที่ต กแต่ งอย่างงดงามทัง้ ภายในและ
ภายนอก บางส่วนของจิตรกรรมฝาผนังมีลายดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งการสร้างพระราชวังจะใช้อฐิ หินแม่น้ าและ
ต้นโอ๊ก ซึ่งหน้าต่างของพระราชวังถูกประดับประดาด้วยกระจกหลากสีทรงลวดลายเรขาคณิตและหินฉลุลวด
ลวดลายแบบอิสลามิค มีความงดงามมาก โดยพระราชวังแห่งนี้ถกู ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ.1998
หากมี เวลาพอ จะนาท่ านชมโบสถ์คิ ชอัลบาเนี ยน Kish Albanian Church ในหมู่บ้านคิช ที่อยู่ห่างจาก
เมืองเชกีไปทางตอนเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีความสาคัญในแง่ของศาสนาเนื่องจากชาวอาเซอร์ไบจาน
ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนามอิสลาม โบสถ์คริสต์แห่งนี้จงึ มีความสาคัญสาหรับชาวคอเคเชียอัลเบเนียเป็ นอย่างมาก

กลางวัน
บ่าย
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คา่

เนื่องจากนักประวัตศิ าสตร์ได้สนั นิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้ครัง้ หนึ่งเคยถูกเปลี่ยนให้เป็ นที่พกั อาศัยของบิชอบ
แห่งจอร์เจียตัง้ แต่ศตวรรษที1่ 7 แต่ในปั จจุบนั ได้ถกู ดัดแปลงให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์แล้ว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

เชกิ-ซิกนากี-ควาเรลี- (จอร์ เจีย)-ทบิลซิ ี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนั ้ น น าท่ า นเดิ นทางสู่ เ มื อ งลาโกเดกิ Lagodekhi เมื อ งที่ เป็ นพรมแดนของประเทศจอร์เ จีย กับ
อาเซอร์ไบจาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านเดินทางข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองทีเ่ มืองลา
โกเดกิ Lagodekhi (หมายเหตุ: เนื่องจากกฎของกองตรวจคนเข้าเมืองรถโค้ชนาเที่ยวของอาเซอร์ไบจาน
นาส่งท่านทีด่ า่ นข้ามพรมแดนและรถโค้ชจากจอร์เจียรอรับท่ านหลังจากข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งในส่วนของกระเป๋ าเดินทางผู้เดินทางจาเป็ นต้องขนกระเป๋ าและถือสัมภาระด้วยตนเอง เพื่อเดินข้าม
จากฝั ง่ ประเทศอาเซอร์ไบจานเพื่อไปฝั ง่ ประเทศจอร์เจีย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซิ กนากี Sighnaghi ประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิก
นากี ในจังหวัดคาเคตีทอ่ี ยู่ทางด้านใต้ของประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองเล็กๆที่ม ี
พื้นที่ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คน มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่าง
โดยเฉพาะต้นองุน่ พันธุต์ ่างๆ จึงทาให้เป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญทีม่ กี ารทาเหล้าไวน์ ผลิตพรม และผลิตอาหารที่
สาคัญ ของจอร์เจีย ซึ่งต่อมาได้รบั การบูรณะและปรับปรุงให้มคี วามเจริญ รุ่งเรือง พร้อมกับสิง่ อานวยความ
สะดวกต่างๆมากมาย จึงทาให้มชี ่อื เสียงสาหรับนักท่องเที่ยวให้ท่านได้ชมความสวยงามและบรรยากาศของ
เมืองซิกนากี เมืองที่ได้ช่อื ว่า “เมืองแห่งความรัก ” ตัง้ อยู่บนทิวทัศนันสวยงามของแม่น้ าเลซานิกลางหุบเขา
คอเคซัส ที่ถูกสร้างขึน้ เมื่อศตวรรษที่ 18 ด้วยพระราชโองการแห่งกษัตริย์ Kakheti Erekle II ผูท้ ่ปี กป้ องเมือง
จากการโจมตีของพวกมุสลิมทางเหนือ และยังเป็ นที่ตงั ้ ของอารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at
Bodbe อารามสงฆ์ในนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 9 แต่ได้รบั การบูรณะใหม่ทงั ้ หมดใน
ศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั เป็ นอารามนางชี อุทศิ ให้นักบุญนีโน่ สตรี ผู้ประกาศศาสนาคริสต์ในศตวรรษที่ 4 โดย
หลุมศพของนักบุญนีโนก็ถกู บรรจุไว้ในอารามแห่งนี้เช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านสู่เขตควาเรลี Kvareli ที่แปลว่า “ไวน์ ” ของแคว้น คาเคติ ที่เป็ น 1ในเขตที่เป็ นแหล่งผลิต ไวน์ ข อง
จอร์เจีย ที่ท่มี ดี นิ ฟ้ าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุน่ ทาไวน์ โดยมีการทาอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมา
จานวน 15 อุ โมงค์ และมีเส้น ทางเชื่อ มแต่ ล ะอุ โมงค์ เพื่อให้เป็ น ที่เก็บ ไวน์ ในอุ ณ หภู ม ิเหมาะสม (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
จากนัน้ ให้ท่านได้ชมิ ไวน์ควู าเรลีรสเลิศ ไวน์ทอ้ งถิน่ ทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ในภูมภิ าค จน
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงทบิลซี ่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีห่ ก

ทบิลซิ ี่-มิสทเคต้ า-อนานูรี-กูดาอูรี-คาซเบกี-ทบิลซิ ี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้ า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ
ของจอร์เจียอายุกว่า3,000 ปี ตัง้ อยู่ห่างจากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)
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กลางวัน
บ่าย

คา่

นาท่านชมเมืองมิทสเคต้า ที่เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึ่งเป็ นราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจีย
ในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล นาท่านชมวิ หารจวารี Jvari Monastery ซึง่ เป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์
ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ ตงั ้ อยู่บนภูเขาที่มแี ม่น้ าสองสายไหลมา
บรรจบกัน คือ แม่น้ ามิควารี และแม่น้ าอรักวี ซึ่งถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซ่งึ ในอดีตเคย
เป็ น อาณาจัก รของไอบีเรีย จากนัน้ น าท่านชมวิ ห ารสเวติ ส เคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สร้างราว
ศตวรรษที่ 11 ถือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกั ดิ ์สิทธิ ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึน้ โดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ
Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางที่ทาให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความ
เชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจาชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และ
ถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างยุคโบราณที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
จากนัน้ น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สาคัญ ซึ่งเป็ น เส้น ทางสาหรับ ใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า
Georgian Military Highway ที่สร้างขึน้ ในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็ น
ถนนเส้นทางเดียวทีจ่ ะนาท่านเดินทางสูเ่ ทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ทีม่ คี วามยาวประมาณ
1,100 กม.ทีเ่ ป็ นเส้นกัน้ พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นาท่านชมป้ อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่ นั เก่าแก่มกี าแพงล้อมรอบและตัง้ อยู่รมิ แม่น้ าอรักวี เป็ น
ป้ อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึง่ ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ กู สร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีส่ งู ใหญ่
ตัง้ ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม จากป้ อมนี้เองทาให้เห็นภาพทิวทัศน์ อนั สวยงามของเบื้องล่างและ
อ่างเก็บน้ าซินวาลี จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี Gudauri เมืองสาหรับสกีรสี อร์ททีม่ ชี ่อื เสียงทีต่ งั ้ อยู่
บริเวณทีร่ าบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทม่ี คี วามสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ ห่ง
นี้เป็ นแหล่งทีพ่ กั ผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจ่ ะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกี้ช่อื เมืองดัง้ เดิม ในปั จจุบนั ได้เปลี่ยนมาเป็ นเมืองสเต
พานท์สมินด้า ตัง้ อยูบ่ นความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี โดย
ในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นาท่านเปลี่ยนเป็ นนัง่ รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความ
สวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอกี ชื่อเรียก
กันว่าทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซึง่ เป็ นชื่อเรียกทีน่ ิยมกันของโบสถ์ศกั ดิ ์แห่งนี้สถานทีแ่ ห่งนี้ตงั ้ อยูร่ มิ
ฝั ง่ ขวาของแม่น้ าชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดิ นทางมายังสถานที่ แห่ งนี้ ขึ้นอยู่กบั สภาพ
อากาศ ซึ่งเส้นทางอาจจะถูกปิ ดกัน้ ด้วยหิ มะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ ทาง
ธรรมชาติ ซึ่ งอาจจะเป็ นอุปสรรคแก่การเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการตาม
ความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ)
นาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทบิลซิ ี ระหว่างทางให้ทา่ นได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

ทบิลซิ ี่-ชมย่ านเมืองเก่ า-นั่งกระเช้ าไฟฟ้าชมป้ อมนาริกาลา - อิสระช้ อปปิ้ ง -สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่ าของกรุงทบิ ลิซี Old Town of Tbilisi ซึ่งจะทาท่านได้พบเห็นความสวยงาม
และสีสนั ของอาคารบ้านเรือนทีเ่ ป็ นสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและ
ยุโรป ทาให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว นาท่านนัง่ กระเช้า
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15.30 น.
18.45 น.
22.30 น.

ไฟฟ้ า Cable Car ขึน้ ชมป้ อมปราการนาริ กาลา Narikala Fortress ทีส่ ร้างขึน้ ครัง้ แรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4
มีการเปลีย่ นมือผูป้ กครองมากมายทัง้ ช่วงอาหรับ มองโกล เปรอ์เซีย เติรก์ รัสเซี ย ตัวอาคารทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั
นี้สร้างขึ้นมาตัง้ แต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 สัมผัสความงามของโบสถ์ท่อี ยู่ภายในคือ โบสถ์นักบุญนิ โคลาส
St.Nicholas Church ทีส่ ร้างขึน้ ในศตวรรษที1่ 2-13
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ Galleria Mall ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลซิ ่ีท่เี ต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่
และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ **เพื่ อความสะดวกในการเดิ นเล่ นและเลื อกซื้ อสิ นค้ าอิ สระ
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
จากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นกรุงทบิ ลิซี
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นกรุงทบิ ลิซี โดยสายการบิ น Emirates Airlines เที่ยวบิ นที่ EK2201
เดิ นทางถึงสนามบิ นดูไบ นครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
เดิ นทางจากสนามบิ นนครดูไบ โดยสายการบิ น Emirates Airlines เที่ยวบิ นที่ EK374

วันทีแปด

กรุงเทพฯ

08.00 น.

เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางกลับ ต่ างประเทศหรือต่ างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ ละ
กาหนดการเดิ นทางอี กครัง้ ก่ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่ วนตัวของท่ าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซี รี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

หมายเหตุ

สถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆในอาเซอร์ ไบจานและจอร์ เจีย
อาจจะปิ ดโดยไม่ มีการแจ้ งล่วงหน้ า เช่ น

- อนุสาวรีย์,โบสถ์ และสถานที่สาคัญ ปิ ดในวันสาคัญทางศาสนาและหรื อแม้ แต่ สถานที่ท่องเทีย่ วสาคัญอื่นๆ อาจจะ
ปิ ดโดยไม่ ได้ มกี ารแจ้ งล่ วงหน้ า หรื อการเข้ าชมทีเ่ ป็ นแขกของรัฐบาลหรื อหน่ วยงานของรัฐบาล,หรื อกรณีที่
ผู้ปกครองรัฐเข้ าเยีย่ มชม อาจจะปิ ดโดยไม่ ได้ มีการแจ้ งล่ วงหน้ า เป็ นต้ น
- เนื่องจากเป็ นประเทศจอร์ เจีย ทีเ่ คยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติท้งั รัสเซีย เปอร์ เซีย มองโกเลีย ดังนั้นอาหารส่ วน
ใหญ่ จะได้ รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน และประเทศอาเซอร์ ไบจานเคยถูกปกครองทั้งจากรัสเซีย
ชาวอาหรับ ดังนั้นอาหารจะได้ รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน อาจมีส่วนผสมของผักและเครื่ องเทศ
- เนื่ องจากประเทศจอร์ เจียประชากรนับถือศาสนาคริ สต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตัง้ แต่ในอดีต ทาให้
ประเทศแห่งนี้ มีโบสถ์และวิ หารที่เก่าแก่ที่เปิ ดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งเวลาเข้าโบสถ์หรือวิ หารต้องใช้ผา้ คลุม
ศรีษะ ดังนัน้ กรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณี ที่ไม่ได้นาติ ดตัวไปทางโบสถ์หรือวิ หารจะมีผ้าคลุมให้
สาหรับประเทศอาเซอร์ ไบจานประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิ ม เวลาเข้าชมทัง้ มัสยิ ด โบสถ์และวิ หารต่างๆ
ต้องใช้ผา้ คลุมศรีษะด้วย ดังนัน้ กรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปหรือกรณี ที่ไม่ได้นาติ ดตัวไปทางโบสถ์หรือวิ หาร
จะมีผา้ คลุมให้เช่นกัน
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- โดยปกติร้านอาหารส่ วนใหญ่ ในจอร์ เจียและอาเซอร์ ไบจาน โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-14.00 น.
ส่ วนมื้อคา่ เร็วทีส่ ุ ดคือเริ่มเวลา 19.00 น. เป็ นต้ นไป
รายการทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรื อสภาพอากาศ หรื อมีเหตุการณ์ อื่นๆ ทีไ่ ม่ คาดคิดหรื อมีผลกับ
การเดินทางและรายการทัวร์ หรื อสถานทีใ่ ดทีไ่ ม่ สามารถเข้ าชมได้ ด้วยสาเหตุต่างๆ หรื อสถานที่ปิดโดยมิได้ รับแจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า บริษัทฯ ขออนุญาตทาการเปลีย่ นแปลงสถานทีอ่ ื่นๆ ทดแทนให้ ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าเดินทาง

18-25 ต.ค.2562

Amazing Azerbaijan-Georgia
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน / EK
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านที่ตอ้ งการพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ท่ านทีม่ ีตวั๋ โดยสารอยู่แล้ ว ท่ านละ

อัตราค่ าทัวร์

45,900
4,500
17,500

**สาหรั บที่จองมา 15 ท่ านแรก ราคาพิเศษสุ ด…เพียง 43,900 บาท**
**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบิน**
**ไม่ รวมค่ าวีซ่า,ค่ าบริการท่ านละ 1,500 บาท และค่ าทิปท่ านละ 2,500 บาท
โดยเรียกเก็บและชาระพร้ อมค่ าทัวร์ งวดสุ ดท้ าย**
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าภาษีนา้ มัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ
• อัตราค่ าเดินทางนีต้ ้ องมีจานวนผู้โดยสารทีเ่ ป็ นผู้ใหญ่ จานวนไม่ ต่ากว่ า 30 ท่ าน **ไม่ มีราคาเด็ก**และจะต้ องชาระมัด
จา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ ทนั ที
อัตรานี้ รวมบริ การ
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับโดยสายการบิน Emirates Airlines เส้นทาง กรุ งเทพฯ-ดูไบ-บากู // ทบิลิซี-ดูไบ-กรุ งเทพฯ
ชั้นประหยัด
• ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room)
กรณี ที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
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• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่าธรรมเนียมบริ การมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอด
การเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าน้ าดื่มแจกบนรถ 2 ขวด/ท่าน/วัน
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 1,500,000 บาท เด็กอายุต้ งั แต่ 1 เดือนและ
ผูใ้ หญ่อายุเกิน 70 ปี ได้รับความคุม้ ครอง 750,000 บาท (ทั้งนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษทั ประกัน)
• ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรี ยกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 13
มิ.ย.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรื ออัตราการผกผันค่าน้ ามันหรื อภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบิน
อัตรานีไ้ ม่ รวมบริการ
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

• ค่าธรรมเนียมการทาหนังสื อเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าอาเซอร์ ไบจานและบริ การด้านเอกสาร ท่านละ 1,500 บาท เรี ยกเก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์ งวดสุ ดท้าย

• ค่าทิปคนขับ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาทที่จะเรี ยกเก็บในอินวอยซ์พร้อมค่าทัวร์งวด
สุ ดท้าย
• ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั อัตราเรี ยกเก็บค่าบริ การจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและ
ทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
• ทัวร์ ไม่มีแจกกระเป๋ าหรื อของที่ระลึก
• ไม่มีสญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม ไม่มีสญ
ั ญาณ Wifi บนรถหรื อกรณี ที่มีสญ
ั ญาณจะไม่
เสถียรและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดฯลฯ หรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรื อค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริ การที่เกี่ยวกับวีซ่า หรื ออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรื อภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั ิเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริ ษทั ประกันภัย
ต่าง ๆ
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การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นที่
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คนื เงินค่ามัด
จาทัง้ หมด
การยกเลิ กและเงื่อนไขการจองทัวร์
▪ หากมีการยกเลิก 60-90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินค่ามัดจาค่าตั ๋วโดยสารซึง่ เงือ่ นไขเป็ นไปตามทีท่ าง
สายการบินเรียกเก็บ
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินมัดจาทัง้ หมด
▪ หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 25 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
▪ หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
▪ หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่ามัดจา
▪ หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมดและไม่
สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทีไ่ ม่สามารถคืนเงินได้ เช่น ค่าวีซ่า,ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน, ค่ามัดจาห้องพัก
และค่าเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ เป็ นต้น
▪ กรณี ที่ตอ้ งการออกตัว๋ ภายในประเทศ กรณี ที่ลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทวั ร์ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้

หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริ ษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณี ที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผเู ้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทา
ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการ
บิน โรงแรม หรื อหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริ ษทั ทัวร์ ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรื อบางส่ วน
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ผเู ้ ดินทางเข้าประเทศ อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
ทางบริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรื อบางส่ วน
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่าง
ด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสาย
การบินผูใ้ ห้บริ การจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิ ชย์ ซึ่ งจะรับผิดชอบต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระใบ
ใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกาหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณี เที่ยวบินล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
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o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุ ขภาพหรื อต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ตอ้ งการความช่วยเหลือและการดูแลเป็ น
พิเศษ อาทิ ท่านที่ตอ้ งใช้วีลแชร์ ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริ ษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่ มจองทัวร์ เนื่องจาก
กฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริ การ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสาหรับผูท้ ี่มี
ปัญหาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ที่มีการรณรงค์เรื่ องการงดสู บบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่ชดั เจนในเรื่ อง
การสู บบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผูส้ ู บบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุ ขภาพของคนส่ วนรวม
o กรณี ที่ท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้อง
ดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทั้งปี หรื อกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้าชมนั้นๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวให้ได้ หรื อ คืนเงินค่าเข้าชม
นั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริ ษทั supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรื อ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระ
ค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงที่เดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์ , คริ สมาสต์หรื อปี ใหม่ ซึ่ งเป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
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3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้ า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการยื่นวีซ่าอาเซอร์ไบจาน
o หนังสื อเดินทางมีอายุไม่ ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริ่ มเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสื อเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผู ้
เดินทางจะต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสื อเดินทาง
o หน้าหนังสื อเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลี่ยนหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ กรุ ณาเตรี ยมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
o ท่านที่มีปกหนังสื อเดินทางกรุ ณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่ งให้กบั บริ ษทั ทัวร์ หากมีการสู ญหาย บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ
ต่อปกหนังสื อเดินทางนั้นๆ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศ และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** *** กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่ าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณี มีการขอใช้หนังสื อเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริ ษทั ทัวร์ ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านที่ตอ้ งใช้หนังสื อเดินทางก่อนกาหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสื อเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนั้นจะต้องมายืน่ เดี่ยว
และแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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