
Azerbaijan-Georgia 8D5N / GF on 11-18 Oct,18-25 Oct,25 Oct-01Nov 2019 1 

  
 
 

รหสัโปรแกรม : 14518 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส  
ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  

อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิ GULF AIR (GF)  

Amazing Azerbaijan-Georgia  
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บาก-ูโกบุสตาน-แหลมอับเชรอน-ชามาก-ีเชกี-ลาโกเดก ี
ซิกนากี -ควาเรลี-ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูร-ีคาซเบก ี
เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศทีม่สีถานทีข่ึ้นทะเบยีน
มรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden 

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

 
บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศอำเซอรไ์บจำน ทีอ่ดตีเคยเป็นส่วนหนึง่ของรสัเซยีแต่ปัจจุบนัไดแ้ยกตวั

ออกมำ เป็นอีกหนึง่ประเทศทีน่่ำท่องเทีย่ว มทีัง้ทศันียภำพทำงธรรมชำตอินัสมบรูณ์และสถำปัตยกรรมอำคำรบำ้นเรอืนสไตล์
ยุโรป พรอ้มมวีฒันธรรมอำหรบัผสมผสำนอยู่ดว้ย  อำเซอรไ์บจำนจงึมเีสน่ห์ดงึดดูนักท่องเทีย่วใหไ้ปคน้หำควำมสวยงำมทีย่งัซ่อน
อยู่   น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนบัพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำติของดนิแดนแห่งเทอืกเขำคอเคซสั และน ำท่ำนท่องเทีย่ว
ประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบัทะเลด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุชือ่
กรงุทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบง่โดยแมน่ ้ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยู่ทีแ่หล่งน ้ำแรแ่ละแหล่งโบรำณคดมีำกกว่ำ 12 ,000 
แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่งดว้ยกนัทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก  
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของอำเซอรไ์บจำน ตัง้อยู่ชำยฝัง่ทำงใตข้องคำบสมทุรเลก็ ๆ ทีย่ืน่ออกไปในทะเล

แคสเปียนชือ่อบัชริอน Abseron ประกอบดว้ยพื้นที ่3 สว่น คอื ยำ่นเมอืงเก่ำ ตวัเมอืงปัจจุบนั และตวัเมอืงที ่
สรำ้งขึน้ในสมยัโซเวยีตซึง่ฉำยำของกรงุบำกูกค็อื “ดไูบแห่งเอเชยีกลำง” 

โกบสุตาน ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบำก ูเป็นบรเิวณทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ด เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีำรแกะสลกั
ภำพบนหนิของมนุษย์ทีง่ดงำม เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร์ส าคัญอีกที่หนึง่ของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคย
เป็นสถานที่ที่มนษุย์ยคุหินตัง้รกรากไว้เมื่อประมาณ 30,000 ปีที่แล้ว ภายในอทุยานมีหินสลกักว่า 6,000 ชิน้ มี
อายรุาว 5,000 – 30,000 ปี รวมทัง้ถ า้ ที่พกัอาศยั และหลมุศพของมนษุย์ในยุคหินเก่าจนถงึยคุกลาง 
  และนอกจำกนัน้ยงัมภีเูขำโคลนทีม่รีปูร่ำงเหมอืนภเูขำไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุ่งขึน้มำตลอดเวลำ  

แหลมอบัเชรอน ทีต่ ัง้ของยูนำรแ์ดก หรอืทีแ่ปลไดใ้นภำษำทอ้งถิน่วำ่ “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊ำซธรรมชำติ
ไฮโดรคำร์บอนทีพ่วยพุ่งออกมำจำกพื้นพภิพผ่ำนชัน้หนิทรำยขึน้มำเป็นแหล่งไฟธรรมชำตทิีส่วยงำม ท ำให้
ประเทศอำเซอรไ์บจำนถูกขนำนนำมว่ำเป็นดนิแดนแห่งอคัค ี

ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมที ่
สวยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกวำ่แมน่ ้ำมติควำร ี

คาซเบกี คำซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนท์สมนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเล
ประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำเซลเซยีสเลย
ทเีดยีว นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีต่ ัง้ของโบสถ์เกอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโดง่ดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่อ่สรำ้งอนัเก่ำแกม่กี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้ำอรกัว ีทีถู่กสรำ้งขึน้
ใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งู
ใหญ่ตัง้ตระหงำ่น 

ซิกนากี เมอืงเลก็ๆทีม่กีารปลูกพชืพนัธุ์ไมห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุน่พนัธุ์ต่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัใน
การท าเหลา้ไวน์ และอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี 

 

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



Azerbaijan-Georgia 8D5N / GF on 11-18 Oct,18-25 Oct,25 Oct-01Nov 2019 3 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-กรงุมานามา (บาหเ์รน) 
17.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 9 สายการบิน Gulf Air เคาน์เตอร ์U 

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครื่อง (กรณุามาให้ตรงเวลา เน่ืองจาก
กฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
21.40 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินท่ี GF151 
 

วนัทีส่อง บาหเ์รน-บาก ู(อาเซอรไ์บจาน) -แหลมอบัเชรอน-ภเูขาแห่งไฟ 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมานามา ประเทศบาห์เรน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
 น ำท่ำนผำ่นข ัน้ตอนกำรตรวจหนงัสอืเดนิทำงเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้น ำท่ำนนัง่รถรถชทัเทิ้ลบสัของโรงแรมจำก

สนำมบนิเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดำว ในกรงุมำนำมำ (เวลำของบำห์เรน ชำ้กวำ่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 
หมายเหต ุเพ่ือความสะดวกสูงสุด และเป็นไปตามกฏของสายการบิน GULF AIR ให้ท่านจดักระเป๋า
สมัภาระใบเลก็ออกมา 1 ชุด ส าหรบัพกัในโรงแรมท่ีบาห์เรน เน่ืองจากกระเป๋าใบใหญ่จะท าการ 
Check Through ไปยงัประเทศปลายทางท่ีอาเซอรไ์บจาน 

07.30 น. น าท่านเชค็เอาท์ออกจากโรงแรมท่ีพกั นัง่รถรถชทัเท้ิลบสัของโรงแรมสู่สนามบิน 
11.15 น. ออกจากเดินทางจากกรงุมานามา ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินท่ี GF049 
14.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน (เวลาของอาเซอรไ์บจาน เรว็กว่า

ประเทศบาห์เรน 1 ชัว่โมง) หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้
รอรบัท่านทีส่นามบนิ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสูแ่หลมอบัเชรอน Absheron ซึง่เป็นสถานที ่ทีต่ ัง้อยู่บนชัน้
ของก๊าซธรรมชาตทิีป่ะทุอยู่ในเปลวไฟอย่างต่อเนื่อง น าท่านชมยูนารแ์ดก๊ Yanar Dag หรอืภเูขาแห่งไฟ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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Fire Mount หรือ Burning Mountain สถานทีน่ี้เกดิขึน้มาแต่โบราณ เปลวไฟทีเ่กดิจากก๊าซทีลุ่กไหม้
ต่อเนื่องกนัมานาน จนเป็นทีรู่จ้กักนัดแีละไดช้ือ่ว่าเป็นดนิแดนแห่งไฟ Land of Fire อสิระใหท้่านไดช้มความ
แปลกประหลาดของเปลวไฟทีต่ดิอยู่และเกดิขึน้ต่อเนื่องตลอดเวลา ซึง่บางแห่งจะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 
10 ฟุต ไฟซึง่เกดิจากก๊าซใตด้นิ ซมึผ่านชัน้ของหนิทรายทีเ่ป็นรูพลุ่งขึน้มาเหนือพื้นดนิและตดิไฟได ้ จงึแสดง
ใหเ้หน็วา่ ประเทศอาเซอรไ์บจาน เป็นประเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยก๊าชธรรมชาตมิากมาย  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุบากู 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า อสิระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม บาก-ูโกบสุตาน-บาก-ูชมย่านเมืองเก่า-หอคอย Maiden Tower-ช้อปป้ิง 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนชมพิพิธภณัฑ ์Gobustan Rock Art Museum เพื่อชมเรือ่งรำวควำมเป็นมำของภำพทีแ่กะสลกับน
หนิในสมยัโบรำณ  จำกนัน้ชม  Rock Painting Open-Air Museum ชมควำมสวยงำมของหนิภเูขำทีม่กีำร
แกะสลกัภำพทีเ่ป็นรปูต่ำงๆ ณ ซึง่ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เชน่ ภำพกำรล่ำสตัว ์รปู
คนเตน้ร ำ เรอื หมูด่ำวและสตัวต์่ำงๆ เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีำรแกะสลกัภำพบนหนิของมนุษย์ทีง่ดงำม เป็น
ทีท่่องเทีย่วทำงประวตัศิำสตรส์ ำคญัอกีทีห่นึ่งของอำเซอรไ์บจำน เพรำะเคยเป็นสถำนทีท่ีม่นุษย์ยุคหนิตัง้
รกรำกไวเ้มือ่ประมำณ 30,000 ปีทีแ่ลว้ ภำยในอุทยำนมหีนิสลกักวำ่ 6,000 ชิน้ มอีำยุรำว 5,000 – 30,000 ปี 
รวมทัง้ถ ้ำทีพ่กัอำศยัและหลุมศพของมนุษย์ในยุคหนิเกำ่จนถงึยุคกลำง  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูเ่มอืงบำก ูน ำท่ำนชมเมืองบาก ูBaku Old City ทีเ่รยีกวำ่ย่ำนอเิซรเีซเคอร ์Icheri 

Shekher หรอืย่ำนเมอืงเกำ่ ซึง่เป็นย่ำนทีม่โีบรำณสถำนเกำ่แกท่ี่ส ำคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบำกทูีไ่ม่
เหมอืนกบัทีแ่ห่งใดๆ เมอืงทีถู่กสรำ้งขึน้โดยมกี ำแพงป้อมลอ้มรอบ และรอบก ำแพงจะมกีำรสรำ้งเป็นป้อม
หอคอยซึง่มทีัง้หมด 25 แห่ง และมปีระตูทำงเขำ้ออกถงึ 5 แห่ง สถำนทีแ่ห่งนี้ถูกสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่12 โดย
กษตัรยิ์แห่งรำชวงศช์วีำน และภำยในเป็นคอมเพลก็ซ์มสีถำนทีส่ ำคญัภำยในหลำยแห่ง อำท ิพระราชวงัแห่ง
และสสุานแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and Tomb  พระรำชวงัแห่งรำชวงศเ์ชอรว์ำน สถำนทีพ่ ำนัก
ของกษตัรยิ์แห่งรำชวงศเ์ชอรว์ำนผูซ้ึง่ครองรำชย์มำอย่ำงยำวนำน ในชว่งศตวรรษที ่14-17  สเุหรำ่และเสำ
หอคอยมนิำเรต์ หอ้งอำบน ้ำและทีพ่กัของกองคำรำวำน  และทีส่ ำคญั คอืหอคอยพรมจนัทร ์หรอื Maiden 
Tower ซึง่ต่อมำไดร้บัใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโก UNESCO และถูกยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งใน
ไขม่กุทำงสถำปัตยกรรมแห่งอำเซอรไ์บจำน   น ำท่ำนแวะชมและถ่ำยรปูกบัหอคอยไมเด้นหรือหอคอยพรม
จนัทร ์ Maiden Tower  หอคอยซึง่ถอืวำ่เป็นสว่นทีเ่กำ่แกข่องเมอืงบำก ูสรำ้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 และถูก
ลอ้มรอบดว้ยหอ้งอำบน ้ำโบรำณในยุคอดตี ชมคำรำวำนซำรำย Caravanserai หรอืทีพ่กัแรมของกองคำรำวำน
ในยุคคำ้ขำยแห่งเสน้ทำงสำยไหม จำกนัน้น ำท่ำนสู ่28 Mall Shopping Center ศนูย์กำรคำ้ทีเ่ตม็ไปดว้ย
รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร คำเฟ่  และสนิคำ้แบรนดเ์นมและแบรนดท์อ้งถิน่ใหเ้ลอืกซื้อหลำกหลำยแบรนด ์**เพื่อความ
สะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัทีสี่ ่         บาก-ูชามากิ-มสัยิดจูมา-เชกิ-คาราวานซาราย-พระราชวงัข่านเชคฆี 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเชมาค่า Shemakha หรือชามากิ Shamaki ซึง่ตัง้อยู่ทำงทศิตะวนัตกเป็น
ศนูย์กลำงกำรปกครองของจงัหวดัเชมำค่ำ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง น ำท่ำนชม Juma Mosque 
มสัยดิเก่ำแก ่ตัง้อยู่ใจกลำงเขตเมอืงเก่ำเป็นมสัยดิทีส่วยงำม สรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ภำยในตกแต่งและ
ประดบัดำดว้ยหนิและโมเสก รวมทัง้โดมทีม่คีวำมสวยงำมมำก มหีอ้งสวดมนต์แยกต่ำงหำกส ำหรบัสุภำพสตรี
และบรุษุ ซึง่ในชว่งยุคโซเวยีตมสัยิดแห่งนี้ไดร้บักำรชว่ยเหลอืจำกกำรถูกท ำลำยและถูกเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑ ์ 
น ำท่ำนเดนิทำงต่อสูเ่มืองเชคี Sheke (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) ซึง่ตัง้อยู่ทำงดำ้นตะวนัตกเฉียง
เหนือของอำเซอรไ์บจำนและเมอืงทีเ่กำ่แกท่ีสุ่ดของอำเซอรไ์บจำนดว้ย  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย  น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของเมอืงเชก ีเมอืงทีม่ธีรรมชำตทิีส่วยงำม ในอดตีเมอืงนี้เคยเป็นเมอืงใหญ่เมอืงหนึ่ง

ในยุคของรฐัอลับำเนียนในรำวศตวรรษที ่1 ท ำใหม้โีบรำณสถำนหลงเหลอืใหเ้หน็อยู่เป็นจ ำนวนมำก 
นอกจำกนัน้เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในกำรแกะสลกัไม ้ทีม่กีำรคำ้ขำยเกีย่วกบัเสน้ทำงสำยไหมในอดตี น าท่านชม
คาราวานซาราย ซึง่จะมทีีพ่กัส ำหรบักองคำรำวำนทีเ่ดนิทำงมำแวะพกัทีเ่มอืงนี้ ทีถู่กสรำ้งขึน้มำในศตวรรษที ่
18 และศตวรรษที ่19 จำกนัน้น ำท่ำนชมพระราชวงั Palace of Shaki Khans อนุสรณ์สถำนทีท่รงคณุคำ่
ของเชก ิสรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1761-1762 ใชเ้ป็นที่ประทบัของขำ่น เป็นพระรำชวงัสองชัน้ตกแต่งดว้ยภำพเฟรสโก้
ควำมยำวกวำ่ 24 ม.และงำนกระจกสอีนังดงำมทีเ่รยีกว่ำ Shebeke ทีต่กแต่งอย่ำงงดงำมทัง้ภำยในและ
ภำยนอก บำงสว่นของจติรกรรมฝำผนงัมลีำยดอกไมน้ำนำพนัธุ์ ซึง่กำรสรำ้งพระรำชวงัจะใชอ้ฐิหนิแมน่ ้ำและ
ตน้โอ๊ก ซึง่หน้ำต่ำงของพระรำชวงัถูกประดบัประดำดว้ยกระจกหลำกสทีรงลวดลำยเรขำคณิตและหนิฉลุลวด
ลวดลำยแบบอสิลำมคิ มคีวำมงดงำมมำก โดยพระรำชวงัแห่งนี้ถูกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ.1998  
หากมีเวลาพอ จะน าท่านชมโบสถคิ์ชอลับาเนียน Kish Albanian Church ในหมูบ่ำ้นคชิ ทีอ่ยู่ห่ำงจำก
เมอืงเชกไีปทำงตอนเหนือประมำณ 5 กโิลเมตร มคีวำมส ำคญัในแงข่องศำสนำเนื่องจำกชำวอำเซอรไ์บจำน
สว่นใหญ่นบัถอืศำสนำมอสิลำม โบสถ์ครสิต์แห่งนี้จงึมคีวำมส ำคญัส ำหรบัชำวคอเคเชยีอลัเบเนียเป็นอย่ำงมำก 
เนื่องจำกนกัประวตัศิำสตรไ์ดส้นันิษฐำนวำ่สถำนทีแ่ห่งนี้คร ัง้หนึ่งเคยถูกเปลีย่นใหเ้ป็นทีพ่กัอำศยัของบชิอบ
แห่งจอรเ์จยีตัง้แต่ศตวรรษที1่7 แต่ในปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑแ์ลว้  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีห้่า เชกิ-ซิกนากี-ความเรลี- (จอรเ์จีย)-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองลาโกเดกิ Lagodekhi เมอืงทีเ่ป็นพรมแดนของประเทศจอรเ์จยีกบั
อำเซอรไ์บจำน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืงทีเ่มอืงลำ
โกเดก ิLagodekhi  (หมายเหต:ุ เนื่องจำกกฎของกองตรวจคนเขำ้เมอืงรถโคช้น ำเที่ยวของอำเซอรไ์บจำน
น ำสง่ท่ำนทีด่่ำนขำ้มพรมแดนและรถโคช้จำกจอรเ์จยีรอรบัท่ำนหลงัจำกขำ้มพรมแดนระหว่ำงประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้  ซึง่ในสว่นของกระเป๋ำเดนิทำงผูเ้ดนิทำงจ ำเป็นตอ้งขนกระเป๋ำและถอืสมัภำระดว้ยตนเอง เพื่อเดนิขำ้ม
จำกฝัง่ประเทศอำเซอรไ์บจำนเพื่อไปฝัง่ประเทศจอร์เจยี)  หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองซิกนากี Sighnaghi ประเทศจอรเ์จยี ซึง่เป็นเมอืงศนูย์กลำงกำรปกครองเขตซกิ
นำก ีในจงัหวดัคำเคตทีีอ่ยู่ทำงดำ้นใตข้องประเทศ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเลก็ๆทีม่ ี
พื้นทีป่ระมำณ 2,978 ตร.กม. และมปีระชำกรอำศยัอยู่ประมำณ 4,000 คน มกีำรปลูกพืชพนัธุ์ไมห้ลำยอย่ำง
โดยเฉพำะตน้องุน่พนัธุ์ต่ำงๆ จงึท ำใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัที่มกีำรท ำเหลำ้ไวน์ ผลติพรม และผลติอำหำรที่
ส ำคญัของจอรเ์จยี ซึง่ต่อมำไดร้บักำรบรูณะและปรบัปรงุใหม้คีวำมเจรญิรุง่เรอืง พรอ้มกบัสิง่อ ำนวยควำม
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สะดวกต่ำงๆมำกมำย จงึท ำใหม้ชีือ่เสยีงส ำหรบันกัท่องเทีย่วใหท้่ำนไดช้มควำมสวยงำมและบรรยำกำศของ
เมอืงซกินำก ีเมอืงทีไ่ดช้ือ่วำ่ “เมอืงแห่งควำมรกั” ตัง้อยู่บนทวิทศันนัสวยงำมของแมน่ ้ำเลซำนิกลำงหุบเขำ
คอเคซสั ทีถู่กสรำ้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่18 ดว้ยพระรำชโองกำรแห่งกษตัรยิ์ Kakheti Erekle II ผูท้ีป่กป้องเมอืง
จำกกำรโจมตขีองพวกมสุลมิทำงเหนือ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของอำรำมสงฆแ์ห่งบอดบ ีMonastery of St. Nino at 
Bodbe อำรำมสงฆ์ในนิกำยจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ์ สรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่9 แต่ไดร้บักำรบรูณะใหมท่ัง้หมดใน
ศตวรรษที ่17 ปัจจุบนัเป็นอำรำมนำงช ีอุทศิใหน้กับญุนีโน่ สตรผีูป้ระกำศศำสนำครสิต์ในศตวรรษที ่4 โดย
หลุมศพของนกับญุนีโนกถ็ูกบรรจุไวใ้นอำรำมแห่งนี้เชน่กนั 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย น ำท่ำนสูเ่ขตควาเรลี Kvareli ทีแ่ปลวำ่ “ไวน์” ของแควน้คำเคติ ทีเ่ป็น 1ในเขตทีเ่ป็นแหล่งผลติไวน์ของ

จอรเ์จยี ทีท่ีม่ดีนิฟ้ำอำกำศเหมำะต่อกำรปลูกองุน่ท ำไวน์  โดยมกีำรท ำอุโมงคส์กดัเขำ้ไปในภเูขำขนำดมหมึำ 
จ ำนวน 15 อุโมงค ์ และมเีสน้ทำงเชือ่มแต่ละอุโมงค ์เพื่อใหเ้ป็นทีเ่กบ็ไวน์ในอุณหภมูเิหมำะสม (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) จำกนัน้ใหท้่ำนไดช้มิไวน์ควูำเรลรีสเลศิ ไวน์ทอ้งถิน่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิำค จน
ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่กรงุทบลิซีี ่(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก ทบิลิซี-่มิสทเคต้า-อนานูรี-กดูาอรีู-คาซเบกี-ทบิลิซี ่
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta  ศนูย์กลำงทำงศำสนำของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่กำ่แก่
ทีส่ดุของจอรเ์จยีอำยุกวำ่3,000 ปี ตัง้อยู่ห่ำงจำกกรงุทบลิซิ ีประมำณ 25 กม. (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 35 
นำท)ี น ำท่ำนชมเมอืงมทิสเคตำ้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอำณำจกัรอเิบเรยี ซึง่เป็นรำชอำณำจกัรเก่ำของ
จอรเ์จยีในชว่ง 400-500 ปี กอ่นครสิตกำล  น ำท่ำนชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิำรในรปูแบบ
ของครสิต์ศำสนำนิกำยออรโ์ธดอกทีถู่กสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่6 วหิำรแห่งนี้ต ัง้อยู่บนภเูขำทีม่แีมน่ ้ำสองสำย
ไหลมำบรรจบกนั คอื แมน่ ้ำมคิวำร ีและแมน่ ้ำอรกัว ีซึง่ถดัจำกเมอืงมทิสเคตำ้ไปยงับรเิวณที่กวำ้งใหญ่ซึง่ใน
อดตีเคยเป็นอำณำจกัรของไอบเีรยี จำกนัน้น ำท่ำนชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รำ้ง
รำวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศนูย์กลำงทำงศำสนำทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรำ้งขึน้โดยสถำปนิกชำวจอรเ์จยี 
ชือ่ Arsukisdze มขีนำดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูย์กลำงทีท่ ำใหช้ำวจอรเ์จยีเปลีย่น
ควำมเชือ่และหนัมำนบัถอืศำสนำครสิต์ และใหศ้ำสนำครสิต์มำเป็นศำสนำประจ ำชำตขิองจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.
337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรำ้งยุคโบรำณทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภำยในมภีำพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่ำง
งดงำม   จำกนัน้น ำท่ำนออกเดนิทำงไปตำมทำงหลวงทีส่ ำคญัซึง่เป็นเสน้ทำงส ำหรบัใชใ้นดำ้นกำรทหำรที่
เรยีกวำ่ Georgian Military Highway ทีส่รำ้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของสหภำพโซ
เวยีต เป็นถนนเสน้ทำงเดยีวทีจ่ะน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่ทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวำม
ยำวประมำณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่ำงรสัเซยีและจอรเ์จยี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 
น ำท่ำนชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถำนทีอ่นัเก่ำแกม่กี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแมน่ ้ำอรกัว ีเป็น
ป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภำยในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถ่กูสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่
ตัง้ตระหงำ่นท่ำมกลำงธรรมชำตอินังดงำม จำกป้อมนี้เองท ำใหเ้หน็ภำพทวิทศัน์อนัสวยงำมของเบือ้งล่ำงและ
อ่ำงเกบ็น ้ำซนิวำล ี จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองกดูาอรูี Gudauri  เมอืงส ำหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีต่ ัง้อยู่
บรเิวณทีร่ำบเชงิเขำของเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวำมสูงจำกระดบัน ้ำทะเลประมำณ 2,100 เมตร สถำนทีแ่ห่ง
นี้เป็นแหล่งทีพ่กัผอ่นเล่นสกขีองชำวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมำเล่นในเดอืนธนัวำคมจนถงึเดอืนเมษำยน 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
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บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองคาซเบกี Kazbegi โดยคำซเบกีช้ ือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเต
พำนท์สมนิดำ้ ตัง้อยู่บนควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเลประมำณ 1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดย
ในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึลบ 5 องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว  น ำท่ำนเปลีย่นเป็นนัง่รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความ
สวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี้ Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ในรำวศตวรรษที ่14 หรอืมอีีกชือ่เรยีก
กนัวำ่ทสมนิดำซำมบีำ Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีกทีน่ิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถำนทีแ่ห่งนี้ต ัง้อยู่รมิ
ฝัง่ขวำของแมน่ ้ำชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขำของคำซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึน้อยู่กบัสภาพ 
อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตกุารณ์ทาง
ธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็นอปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายการตาม
ความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั)  
น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ีระหวำ่งทำงใหท้่ำนไดช้มทศันียภำพสองขำ้งทำง หรอืพกัผอ่นตำมอธัยำศยั  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีเ่จด็ ทบิลิซี-่ชมย่านเมืองเก่า-นัง่กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - อิสระช้อปป้ิง -สนามบิน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท ำท่ำนไดพ้บเหน็ควำมสวยงำม
และสสีนัของอำคำรบำ้นเรอืนทีเ่ป็นสถำปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสำนกนัระหว่ำงศลิปะของเปอรเ์ซยีและ
ยุโรป ท ำใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว น ำท่ำนนัง่กระเช้า
ไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress ทีส่รำ้งขึน้คร ัง้แรกชว่งครสิต์วรรษที ่4 
มกีำรเปลีย่นมอืผูป้กครองมำกมำยทัง้ชว่งอำหรบั มองโกล เปรอ์เซยี เตริก์ รสัเซยี ตวัอำคำรทีม่อียู่ในปัจจุบนั
นี้สรำ้งขึน้มำตัง้แต่ชว่งครสิต์ศตวรรษที ่8 สมัผสัควำมงำมของโบสถ์ทีอ่ยู่ภำยในคอื โบสถ์นกับญุนิโคลำส 
St.Nicholas Church ทีส่รำ้งขึน้ในศตวรรษที1่2-13   
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่Galleria Mall ศนูย์กำรคำ้ใจกลำงกรงุทบลิซิีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร คำเฟ่ 
และสนิคำ้แบรนดเ์นมหลำกหลำยแบรนด ์ **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระ
รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั**  

 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี  
16.10 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินท่ี GF034 
18.00 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุมานามา ประเทศบาห์เรน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
22.20 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมานามา โดยสายการบิน Gulf Air เท่ียวบินท่ี GF152 

วนัทีแปด กรงุเทพฯ 
09.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 
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หมายเหต ุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในอาเซอรไ์บจานและจอรเ์จีย  
อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั
อ่ืนๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเขา้ชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของ
รฐับาล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้าเยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

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

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอ็กซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผา้คลุม
ศรีษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศรีษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผา้คลุมให้ 
ส าหรบัประเทศอาเซอรไ์บจานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมสุลิม เวลาเข้าชมทัง้มสัยิด โบสถแ์ละวิหารต่างๆ 
ต้องใช้ผา้คลุมศรีษะด้วย ดงันัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศรีษะไปหรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหาร
จะมีผา้คลุมให้เช่นกนั 

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จียและอาเซอรไ์บจาน โดยเฉพาะม้ือกลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-
14.00 น. ส่วนม้ือค า่เรว็ท่ีสดุคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
 

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

 
 
 
 
 

 

**ส าหรบัทีจ่องมา 15 ท่านแรก ราคาพิเศษสุด…เพียง 43,900 บาท** 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 

 

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

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 45,900 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 4,500 
ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยูแ่ล้ว ท่านละ 17,500 
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**ไมร่วมค่าวีซ่า,ค่าบริการท่านละ 1,500 บาท และค่าทิปท่านละ 2,500 บาท 
โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย** 

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

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 30 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**และจะต้อง

ช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
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อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Gulf Air เสน้ทาง กรุงเทพฯ-บาหเ์รน-บากู // ทบลิซิ-ีบาหเ์รน-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยดั 

 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 
Room) กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่น ้าดื่มแจกบนรถ 2 ขวด/ท่าน/วนั  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เดก็อายตุัง้แต ่1 เดอืนและ

ผูใ้หญ่อายุเกนิ 70 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 750,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่

13 ม.ิย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ
เงือ่นไขของสายการบนิ   
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด จ ากดั 1ใบ/ ท่าน 
(น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั) 

 คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ธรรมเนียมการยื่นวซี่าอาเซอรไ์บจานและบรกิารดา้นเอกสาร ท่านละ 1,500 บาท เรยีกเกบ็และช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย 

 คา่ทปิคนขบั,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาททีจ่ะเรยีกเกบ็ในอนิวอยซพ์รอ้มคา่ทวัรง์วด
สดุทา้ย 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถหรอืกรณทีีม่สีญัญาณจะไม่

เสถยีรและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น คา่เครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบหุรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัตา่ง ๆ  

การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่มดั
จ ำทัง้หมด 

การยกเลิกและเง่ือนไขการจองทวัร ์
 หำกมกีำรยกเลกิ 60-90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืเงนิคำ่มดัจ ำคำ่ตัว๋โดยสำรซึง่เงือ่นไขเป็นไปตำมทีท่ำง

สำยกำรบนิเรยีกเกบ็ 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 25 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรต้องช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทูต

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ัง้หมดและไม่

สำมำรถเลื่อนวนัเดนิทำงได ้และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ำมำรถคนืเงนิได ้เชน่ คำ่วซี่ำ,คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ, ค่ำมดัจ ำหอ้งพกั
และคำ่เขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 
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หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยัน
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไมใ่หผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง
สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์
เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารรณรงค์เรือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่ง
การสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชม
ไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple 



Azerbaijan-Georgia 8D5N / GF on 11-18 Oct,18-25 Oct,25 Oct-01Nov 2019 13 

Room) หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณทีีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าอาเซอรไ์บจาน 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูต
ไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้  
***  ***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่
ระบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                   
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