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สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 

ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  
อัศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน 
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       โดยสายการบนิ UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES 
บากู-โกบุสตาน-Mud Volcano- แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ 

 ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี 
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 ทีอ่ดตีเคยเป็นสว่นหนึง่ของรสัเซยีแต่ปัจจบุนัไดแ้ยกตวั
ออกมำ เป็นอกีหนึง่ประเทศทีน่่ำท่องเทีย่ว มทีัง้ทศันียภำพทำงธรรมชำตอินัสมบรูณ์และสถำปัตยกรรมอำคำรบำ้นเรอืนสไตล์
ยุโรป พรอ้มมวีฒันธรรมอำหรบัผสมผสำนอยู่ดว้ย  อำเซอรไ์บจำนจงึมเีสน่หด์งึดดูนกัท่องเทีย่วใหไ้ปคน้หำควำมสวยงำมทีย่งัซอ่น
อยู่   น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนบัพนัปี ตะลงึควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแห่งเทอืกเขำคอเคซสั และน ำท่ำนท่องเทีย่ว
ประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำงตะวนัตกตดิกบัทะเลด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุชือ่
กรุงทบลิซิ ิตัง้อยูใ่นหบุเขำซึง่ถูกแบ่งโดยแม่น ้ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจอยู่ทีแ่หล่งน ้ำแรแ่ละแหล่งโบรำณคดมีำกกว่ำ 12,000 
แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่งดว้ยกนัทีไ่ดร้บักำรขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก  
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของอำเซอรไ์บจำน ตัง้อยู่ชำยฝัง่ทำงใตข้องคำบสมุทรเลก็ ๆ ทีย่ืน่ออกไปในทะเล

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

โกบสุตาน ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบำก ูเป็นบรเิวณทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีส่ดุ เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีำรแกะสลกั
ภำพบนหนิของมนุษยท์ีง่ดงำม เป็นทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรส์ าคัอัอทีทีน่น่่งอองอาเออรบ์จาาน  

 และนอกจำกนัน้ยงัมภีูเขำโคลนทีม่รีปูร่ำงเหมอืนภูเขำไฟซึง่มโีคลนสดี ำพลุ่งขึ้นมำตลอดเวลำ 
แหลมอบัเชรอน ทีต่ัง้ของยนูำรแ์ดก หรอืทีแ่ปลไดใ้นภำษำทอ้งถิน่ว่ำ “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊ำซธรรมชำติ

ไฮโดรคำรบ์อนทีพ่วยพุ่งออกมำจำกพื้นพภิพผ่ำนชัน้หนิทรำยขึน้มำเป็นแหล่งไฟธรรมชำตทิีส่วยงำม ท ำให้
ประเทศอำเซอรไ์บจำนถูกขนำนนำมว่ำเป็นดนิแดนแห่งอคัค ี

ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวำมส ำคญัของประวตัศิำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมที ่
สวยงำมและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำร ี

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

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสรำ้งอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ำอรกัว ีทีถู่กสรำ้งขึ้น
ใหเ้ป็นป้อมปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งู
ใหญ่ตัง้ตระหง่ำน 

มิทสเคต้า เมอืงศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี 
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ก ำหนดกำรเดินทำง     08-14 พ.ย. / 06-12 ธ.ค. 2562 
 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู   
09.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 10 สายการบินยูเครนแอรไ์ลน์ 

เคาน์เตอร ์W เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้ตรง
เวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

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

 
12.05 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินยูเครนแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี PS272 

(บริการอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

17.55 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุเคียฟ ประเทศยูเครนเพื่อรอเปล่ียนเครือ่ง   
21.00 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเคียฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบิน Ukraine International airline  

เท่ียวบินท่ี PS601 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมตอ้งช าระเงินซ้ือเพ่ิมเตมิ) 

วนัทีส่อง กรงุเคียฟ - บาก ู(อาเซอรไ์บจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรปูกบัหอคอย Maiden Tower-บาก ู
02.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน (เวลาอองอาเออรบ์จาาน ชา้ทว่าประเทศ

บทย 3 ชัว่โมง) นลงัผ่านอัน้ตอนทารตรวาคันเอา้เมอืงและตรวารจัสมัภาระเรยีจรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิ
ทางเขา้สูก่รงุบาก ูBaku เมอืงนลวงและเมอืงในอ่ทีส่ดุอองประเทศอาเออรบ์จาาน ตัง้อยูช่ายฝัง่ทางใตอ้อง
คัาจสมุทรเลท็ ๆ ทีย่ื่นออทบปในทะเลแคัสเปียนชื่ออจัเชรอน Absheron ประทอจดว้ยพืน้ที ่3 สว่น คัอื ย่าน
เมอืงเท่า ตวัเมอืงปัาาจุนั และตวัเมอืงทีส่รา้งอ่น้ในสมยัโอเวยีต 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทียบเท่ำ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมและพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

จนได้เวลาอนัสมควรน าท่านออกจากโรงแรมท่ีพกั 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านชมย่านเมอืงเก่าบาก ูBaku Old City ทีเ่รยีกว่าย่านอเิซรเีซเคอร ์Icheri Shekher หรอืย่านเมอืงเก่า 

ซึง่เป็นย่านทีม่โีบราณสถานเก่าแก่ทีส่ าคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบากทูีไ่ม่เหมอืนกบัทีแ่หง่ใดๆ เมอืงที่
ถกูสรา้งขึน้โดยมกี าแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก าแพงจะมกีารสรา้งเป็นป้อมหอคอยซึง่มทีัง้หมด 25 แหง่ และมี
ประตูทางเขา้ออกถงึ 5 แห่ง สถานทีแ่หง่นี้ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 โดยกษตัรยิแ์ห่งราชวงศช์วีาน และ
ภายในเป็นคอมเพลก็ซม์สีถานทีส่ าคญัภายในหลายแห่ง อาท ิพระราชวงัแหง่และสสุานแหง่ Shirvanshahs 
Dynasty Palace and Tomb  พระราชวงัแหง่ราชวงศเ์ชอรว์าน สถานทีพ่ านกัของกษตัรยิแ์หง่ราชวงศเ์ชอรว์าน
ผูซ้ึง่ครองราชยม์าอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที ่14-17  สเุหรา่และเสาหอคอยมนิาเรต ์หอ้งอาบน ้าและทีพ่กั
ของกองคาราวาน หรอืคาราวานซาราย Caravanserai ทีพ่กัแรมของกองคาราวานในยุคคา้ขายแห่งเสน้ทาง
สายไหม  และทีส่ าคญัคอืหอคอยพรมจนัทร ์หรอื Maiden Tower ซึง่ต่อมาไดร้บัใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จากองคก์ารยเูนสโก UNESCO และถูกยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในไขมุ่กทางสถาปัตยกรรมแห่งอาเซอรไ์บจาน   น า
ท่านแวะชมภายนอกและถ่ายรปูกบัหอคอยไมเดน้หรอืหอคอยพรมจนัทร ์ Maiden Tower  หอคอยซึง่ถอืว่า
เป็นสว่นทีเ่ก่าแก่ของเมอืงบาก ูสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 และถูกลอ้มรอบดว้ยหอ้งอาบน ้าโบราณในยุคอดตี  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
าาทนัน้น าท่านเอา้สูท่ีพ่ทั โรงแรมระดบั 4 ดาว นรอืระดจัเทยีจเท่า อสิระในท้่านพทัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

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

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโกบุสตาน Gobustan ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบาก ูเป็นบรเิวณทีม่อีุทยาน
ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโกบุสตาน Gobustan ตัง้อยู่
ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบาก ูเป็นบรเิวณทีม่อีุทยานทีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุ น าท่านชมพิพิธภณัฑ ์
Gobustan Rock Art Museum เพื่อชมเรื่องราวความเป็นมาของภาพทีแ่กะสลกับนหนิในสมยัโบราณ  
จากนัน้ชม  Rock Painting Open-Air Museum ชมความสวยงามของหนิภูเขาทีม่กีารแกะสลกัภาพทีเ่ป็นรปู
ต่างๆ ณ ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เช่น ภาพการล่าสตัว ์รปูคนเตน้ร า เรอื หมู่
ดาวและสตัวต่์างๆ เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีารแกะสลกัภาพบนหนิของมนุษยท์ีง่ดงาม เป็นทีท่่องเทีย่วทาง
ประวตัศิาสตรส์ าคญัอกีทีห่นึ่งของอาเซอรไ์บจาน เพราะเคยเป็นสถานทีท่ีม่นุษยย์ุคหนิตัง้รกรากไวเ้มื่อ
ประมาณ 30,000 ปีทีแ่ลว้ ภายในอุทยานมหีนิสลกักว่า 6,000 ชิน้ มอีายุราว 5,000 – 30,000 ปี รวมทัง้ถ ้าที่
พกัอาศยัและหลุมศพของมนุษยใ์นยุคหนิเก่าจนถงึยุคกลาง จากนัน้น าท่านชมภเูขาโคลนหรอื Mud Volcano 
ทีม่รีปูร่างเหมอืนภูเขาไฟซึง่มโีคลนสดี าพลุ่งขึน้มา นกัธรณีวทิยาไดเ้รยีกสิง่ทีเ่กดิขึน้ว่าการพลุ่งของก๊าซ Gas- 
Oil Volcanoes จนกลายเป็น Mud Volcano นัน่เอง (ปรากฏการณ์ภเูขาโคลน เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ  และโคลนท่ีพุ่งออกมานัน้ไมส่ามารถยืนยนัได้วา่จะพุ่งออกมาตลอดเวลา ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศในช่วงเวลานัน้)  
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสูแ่หลมอบัเชรอน Absheron อ่ง่เป็นสถานที ่ทีต่ัง้อยู่จนชัน้อองท๊าอธรรมชาตทิีป่ะทุอยู่ใน

เปลวบฟอย่างต่อเนื่อง าาทนัน้น าท่านชมยูนารแ์ดก๊ Yanar Dag นรอืภูเอาแน่งบฟ Fire Mount หรอื Burning 
Mountains สถานทีน่ี้เทดิอ่น้มาแต่โจราณ เปลวบฟทีเ่ทดิาาทท๊าอทีลุ่ทบนมต่้อเนื่องทนัมานาน านเป็นทีรู่า้ทัทนั
ดแีละบดช้ื่อว่าเป็นดนิแดนแน่งบฟ Land of Fire อสิระในท้่านบดช้มคัวามแปลทประนลาดอองเปลวบฟทีต่ดิอยู่
และเทดิอ่น้ต่อเนื่องตลอดเวลา อ่ง่จางแน่งาะพวยพลุ่งออทมาประมาณ 10 ฟุต บฟอ่ง่เทดิาาททา๊อใตด้นิ อม่
ผ่านชัน้อองนนิทรายทีเ่ป็นรพูลุ่งอ่น้มาเนนือพืน้ดนิและตดิบฟบด ้ าง่แสดงในเ้นน็ว่า ประเทศอาเออรบ์จาาน 
เป็นประเทศทีเ่ตม็บปดว้ยท๊าชธรรมชาตมิาทมาย จากนัน้น าท่านชมอะเทหก์าห ์Ateshgah หรือวิหารแห่งไฟ 
Fire Temple วหิารทีถู่กสรา้งขึน้ใชส้ าหรบัประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ทีม่รีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถางไฟอยู่
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ตรงกลาง และบรเิวณรอบๆดา้นนอกมหีอ้ง 26 หอ้ง เป็นศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร ์เป็นวหิารที่
ตัง้อยู่บนหลุมแก๊สธรรมชาต ิสรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่6-7 มรีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถางไฟอยูต่รงกลาง เมื่อ
ศาสนาอสิลามเผยแพร่เขา้มา วหิารหลายแหง่กถ็ูกท าลาย พวกโซโรแอสเตรยีนไดห้ลบหนีไปอยู่ที่อนิเดยี แต่
จากการตดิต่อคา้ขายพวกบชูาไฟไดก้ลบัมายงัถิน่เดมิในช่วงศตวรรษที ่17-18 แลว้มาฟ้ืนฟูวหิารขึน้มาใหม่ 
วหิารแห่งไฟในปัจจบุนัจงึมสีถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างอนิเดยีและอารเ์ซอรไ์บจาน จนไดเ้วลาอนัสมควร
น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงบาก ู จากนัน้น าท่านสู ่ถนนนิซามิ (Nizami Street) ย่านชอ็ปป้ิงกลางแจง้ทีง่ดงาม
ทีส่ดุของดาวน์ทาวน์ในเมอืงบาก ูเป็นถนนคนเดนิทีร่ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารมากมายซึง่สรา้งขึน้
ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่19 ในเวลากลางคนืจะมกีารเปิดไฟประดบัอย่างงดงาม **เพือ่ความสะดวกในการเดิน
เล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั**  

  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่         บาก ู- ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย) - มิทสเคต้า-ทบิลิซี ่
เช้าตรู ่ น าท่านเชค็เอ้าท์ออกจากโรงแรมท่ีพกั เดินทางสู่สนามบินบาก ู 
09.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเมอืงบาก ูสู่สนามบินเมืองทบิลิซ่ี  ประเทศจอรเ์จียโดยเท่ียวบิน J2-9223 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย นลงัผ่านอัน้ตอนทารตรวาคันเอา้เมอืงและตรวารจั

สมัภาระเรยีจรอ้ยแลว้ รถโคัช้รอรจัท่านทีส่นามจนิ าาทนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta 
ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยูห่่างจาก
กรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จยี

ในช่วง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล  จากนัน้น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบ
ของครสิตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้าสอง
สายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่น ้ามคิวาร ีและแม่น ้าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่
ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่
สรา้งราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาว
จอรเ์จยี ชื่อ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยี
เปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี 
ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโก้
อย่างงดงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงทบลิซิี ่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า ทบิลิซี-่อนานูริ-คาซเบกี-กดูาอรีู-ทบิลิซี ่
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกวา่ Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทาง
เดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ที่
เป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
จากนัน้น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกั
ว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยที่
สงูใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้ง
ล่างและอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี  
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองสเตพานทส์มินด้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่

คาซเบกีเ้ป็นชื่อเมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยูบ่นความสงูจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 
องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  จากนัน้น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจ๊ีป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอร์
เกต้ี Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา 
Tsminda Sameba ซึง่เป็นชื่อเรยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮร ี
อยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึน้อยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะ
ถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรอืสภาพของการจราจร หรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็น
อปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั)  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองกดูาอรีู Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ี
ชื่อเสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 
เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีที่จะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืน
เมษายน จนไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ระหว่างทาง
ใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก ทบิลิซี-่ชมย่านเมืองเก่า-นัง่กระเช้า-ป้อมนาริกาลา-อิสระช้อปป้ิง-สนามบิน- กรงุเคียฟ (ยเูครน) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางทลจัสูก่รงุทบิลิซ่ี Tbilisi เมอืงนลวงอองประเทศาอรเ์ายี ทีม่คีัวามส าคัอัอองประวตัศิาสตร์
มากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าครูาหรอื
เรยีกว่าแม่น ้ามติควาร ีน าท่านชมกรุงทบลิซิี ่ซึง่เป็นศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาค
คอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้อยู่ในเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะ
ศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปี
เอเชยีกบั น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่านไดพ้บเหน็ความ
สวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของ
เปอรเ์ซยีและยุโรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว  

 น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress ทีส่รา้งขึน้ครัง้แรก
ช่วงครสิตว์รรษที ่4 มกีารเปลีย่นมอืผูป้กครองมากมายทัง้ช่วงอาหรบั มองโกล เปรอเ์ซยี เตริก์ รสัเซยี ตวั
อาคารทีม่อียูใ่นปัจจุบนัน้ีสรา้งขึน้มาตัง้แต่ช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่8 สมัผสัความงามของโบสถท์ีอ่ยู่ภายในคอื 
โบสถน์กับุญนโิคลาส St.Nicholas Church ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที1่2-13  าาทนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชม
เมอืงทบลิซิี ่หรอืเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่Galleria Mall ศนูยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ 
รา้นอาหาร คาเฟ่ และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์**เพือ่ความสะดวกในการเดินเล่นและเลือก
ซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั**   

 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี  
17.15 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี โดยสายการบิน Ukraine International Airline  

 เท่ียวบินท่ี PS516 (ไม่มีอาหารและเคร่ืองด่ืม ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม) 
18.20 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุเคียฟ ประเทศยูเครน  เพื่อรอเปล่ียนเครือ่ง 
19.55 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine International 

Airline เท่ียวบินท่ี PS271 (มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  



อศัจรรย ์Azerbaijan-Georgia 7D5N /PS        8-14 Nov, 6-12Dec 2019                                                   7 

 

วนัทีเ่จด็ กรงุเทพฯ 
09.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
 

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในอาเซอรไ์บจานและจอรเ์จีย  
อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั
อ่ืนๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของ
รฐับาล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้
อาหารส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชียผสมกนั  และประเทศอาเซอรไ์บจานเคยถกู
ปกครองทัง้จากรสัเซีย ชาวอาหรบั ดงันัน้อาหารจะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยโุรปและเอเชีย อาจมี
ส่วนผสมของผกัและเคร่ืองเทศ 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรนับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รอืวิหารต้องใช้ผา้คลมุ
ศรีษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศรีษะไปด้วย หรอืกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รอืวิหารจะมีผา้คลุมให้ 
ส าหรบัประเทศอาเซอรไ์บจานประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เวลาเข้าชมทัง้มสัยิด โบสถแ์ละวิหารต่างๆ 
ต้องใช้ผา้คลุมศรีษะด้วยเช่นกนั  

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

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  08-13 พ.ย. / 06-11 ธ.ค.2562 
 
 
 
 
 

 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 

 

**ไม่รวมค่าวีซ่า,ค่าบริการท่านละ 1,500 บาท และค่าทิปท่านละ 2,000 บาท 
โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 

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

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**และจะต้อง

ช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อศัจรรย ์Azerbaijan-Georgia  
ทวัรอ์าเซอรไ์บจาน - จอรเ์จีย 7 วนั 4 คืน / PS 

อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้นอ่ พทันอ้งละ 2 ทา่น 45,900 
ทา่นทีต่อ้งทารพทัเดีย่วเพิม่ท่านละ 8,000 
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อตัราน้ีรวมบริการ 

 คั่าตัว๋เคัรื่องจนิบป-ทลจัโดยสายทารจนิยเูคัรนแอรบ์ลน์ เสน้ทาง ทรุงเทพฯ-ทรุงเคัยีฟ-จาท ู // ทจลิอิ-ีทรุงเคัยีฟ-ทรุงเทพฯ 
และคั่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคั่าประทนัภยัทารเดนิทางทีม่ทีารเรยีทเทจ็าาทสายทารจนิ  

 คั่าตัว๋เคัรื่องจนิโดยสายทารจนิจาทแูอรบ์ลน์ เสน้ทางจาท-ูทจลิอิ ี และคั่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคั่าประทนัภยัทารเดนิทางทีม่ี
ทารเรยีทเทจ็าาทสายทารจนิ  

 คัา่โรงแรมทีพ่ทัตามรายทารทีร่ะจุ (2 ทา่นต่อนอ้ง) เนื่องาาทโรงแรมสว่นในอ่บมม่นีอ้งพทัแจจ 3 เตยีง (Triple 
Room) ทรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพทัเป็น 2 นอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคัา่พทัเดีย่วเพิม่ 

 คัา่เอา้ชมสถานทีต่่างๆ คัา่อานารและเคัรือ่งดื่มตามรายทาร, คัา่รถรจัสง่ระนว่างน าเทีย่วตามรายทารทีร่ะจุ 
 คัา่ภาษสีนามจนิททุแนง่ทีม่ ี
 คัา่น ้าดื่มแาทจนรถ 1 อวด/ทา่น/วนั  
 คัา่ธรรมเนียมจรทิารมคััคัเุทศทท์อ้งถิน่และนวันน้าทวัรอ์องจรษิทัาาททรงุเทพฯ  ทีค่ัอยอ านวยคัวามสะดวทแทท่า่น

ตลอดทารเดนิทางในต่างประเทศ 
 คั่าประทนัอุจตัเินตุคัุม้คัรองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 จาท เดท็อายุต ่าทว่า 1 ปี และผูใ้นอ่ทีอ่ายุเทนิ 75 ปี ทรมธรรมพ ์

500,000 จาท (เงื่อนบอเป็นบปตามทรมธรรพจ์รษิทัประทนั) (เฉพาะคั่ารทัษาพยาจาลเท่านัน้ บมบ่ดร้วมถง่คั่าใชา้่ายอื่นๆ อนั
เทดิาาทอุจตัเินตุ อาท ิคั่าตัว๋โดยสาร, คั่าทีพ่ทั, คั่าอานาร นรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นบปตามเงื่อนบออองจรษิทัประทนัฯ) 
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 คัา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคัา่ประทนัภยัทารเดนิทางทีม่ทีารเรยีทเทจ็าาทสายทารจนิ อ่ง่เป็นอตัราเรยีทเทจ็ ณ วนัที ่
16 ส.คั.2562 นาทมเีพิม่เตมิภายนลงันรอือตัราทารผทผนัคัา่น ้ามนันรอืภาษใีดๆ าะตอ้งมทีารช าระเพิม่ตามทฏและ
เงือ่นบออองสายทารจนิ   

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คัา่น ้านนทัอองทระเป๋าเดนิทางส านรจัตัว๋โดยสารชัน้ประนยดัสายทารจนิยเูครนแอรไ์ลน์ ในทรณีทีเ่ทนิทว่าสายทารจนิ
ท านนด า าทดั 1ใจ/ ทา่น (น ้านนทับมเ่ทนิ 23 ทโิลทรมั) 

 คัา่น ้านนทัอองทระเป๋าเดนิทางส านรจัตัว๋โดยสารชัน้ประนยดัสายทารจนิอาเออรบ์จาานแอรบ์ลน์ ในทรณีทีเ่ทนิทว่า
สายทารจนิท านนด า าทดั 1ใจ/ ทา่น (น ้านนทับมเ่ทนิ 23 ทโิลทรมั) 

 คัา่ธรรมเนียมทารท านนงัสอืเดนิทาง 
 คัา่ใชา้่ายสว่นตวันอทเนนือาาทรายทาร เชน่ คัา่เคัรือ่งดื่มและคัา่อานารทีส่ ัง่เพิม่เอง คัา่โทรศพัท ์ คัา่อทัรดี ฯลฯ 
 คัา่อานารทีบ่มบ่ดร้ะจุบวใ้นรายทาร 
 คั่าธรรมเนียมทารยื่นวอี่าอาเออรบ์จาานและจรทิารดา้นเอทสาร ท่านละ 1,500 จาท เรยีทเทจ็และช าระพรอ้มคั่าทวัรง์วด

สดุทา้ย 
 คั่าทปิคันอจั,คั่าทปิบทดท์อ้งถิน่,คั่าทปินวันน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 จาททีา่ะเรยีทเทจ็ในอนิวอยอพ์รอ้มคั่าทวัรง์วดสดุทา้ย 

 คัา่ท าใจอนุอาตทีท่ลจัเอา้ประเทศอองคันต่างชาต ินรอื คันต่างดา้ว 
 คัา่ทปิพนทังานยททระเป๋า อ่ง่อ่น้อยูท่จัอตัราเรยีทเทจ็คัา่จรทิาราาทแต่ละโรงแรม อ่ง่ทา่นาะตอ้งดแูลทระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
 ทวัรบ์มม่แีาททระเป๋านรอือองทีร่ะลท่ 
 บมม่สีอัอาณ Wifi จนรถและบมร่วมคัา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  อ่ง่ทา่นสามารถอือ้อมิทารด์โทรศพัทบ์ดท้ีส่นามจนิ 
 คัา่ใชา้่ายสว่นตวันอทเนนือาาทรายทารทีร่ะจุ เชน่ คัา่เคัรือ่งดื่มและคัา่อานารทีส่ ัง่เพิม่เองคัา่โทรศพัท ์คัา่อทัรดีฯลฯ 

นรอืคัา่ใชา้่ายอืน่ๆ ทีม่บิดค้ัาดคัดิ เชน่ ทารปรจัคัา่น ้ามนั, คัา่ธรรมเนียมวอี่าทีน่อทเนนือาาททีร่ะจุนรอืคัา่แปล 
เอทสาร, คัา่จรทิารทีเ่ทีย่วทจัวอี่า นรอือืน่ๆ ทีม่บิดร้ะจุบวใ้นรายทาร 

 คัา่ประทนัทารเทดิาารทรรมนรอืภยัธรรมชาตนิอทเนนือาาททารประทนัอจุตัเินตุ สามารถตดิต่อบดา้าทจรษิทั
ประทนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดั
จ าทัง้หมด 

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทวัร ์
 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าค่าตัว๋โดยสารซึง่เงื่อนไขเป็นไปตามทีส่าย

การบนิเรยีกเกบ็ 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 25 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าและค่าบรกิาร 

1,500 บาทตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
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 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมดและไม่
สามารถเลื่อนวนัเดนิทางได ้และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่ม่สามารถคนืเงนิได ้เช่น ค่าวซี่า,ค่าตัว๋เครื่องบนิ, ค่ามดัจ าหอ้งพกั
และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 

 ทรณีทีต่อ้งทารออทตัว๋ภายในประเทศ ทรณีทีล่ทูคัา้อยู่ต่างางันวดั ในท้่านติดต่อเาา้นน้าทีท่วัรท์อ่นออทจตัรโดยสารทุทคัรัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รายทารอาาาะมทีารเปลีย่นแปลงตามคัวามเนมาะสม เน่ืองาาทคัวามล่าชา้อองสายทารจนิ โรงแรมทีพ่ทัในต่างประเทศ  
เนตุทารณ์ทางทารเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ จรษิทัฯาะคั าน่งถง่คัวามสะดวทอองผูเ้ดนิทางเป็นส าคัอั 

o ทรณีทีม่ทีารเทดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศบทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางท าลงัาะบป นาทมเีนตุทารณ์ต่างๆ เทดิอ่น้และมี
เนตุท าในท้ารเดนิทางบม่สามารถออทเดนิทางตามท านนดบด ้จรษิทัฯ ออสงวนสทิธิใ์นทารคันืเงนิ านทว่าาะบดร้จัทารยนืยนั
าาทสายทารจนิ โรงแรม  นรอืนน่วยงานาาทต่างประเทศทีจ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคันืเงนิบด้  

o จรษิทัฯาะบม่รจัผดิชอจในทรณีทีท่องตรวาคันเอา้เมอืงนา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องาาทมสีิง่ผดิทฎนมายนรอืสิง่อองนา้มน าเอา้
ประเทศ  เอทสารเดนิทางบม่ถูทตอ้ง นรอื คัวามประพฤตสิอ่บปในทางเสือ่มเสยี  นรอืดว้ยเนตุผลใดๆทต็ามที่ทองตรวาคันเอา้
เมอืงพาิารณาแลว้ ทางจรษิทัฯบม่อาาคันืเงนิในท้่านบด ้บมว่่าา านวนทัง้นมดนรอืจางสว่น 

o จรษิทัฯ าะบม่รจัผดิชอจในทรณีทีท่องตรวาคันเอา้เมอืงปฏเิสธบม่ในผู้เ้ดนิทางเอา้ประเทศ อนัสจืเนื่องมาาาทตวัผูโ้ดยสารเอง 
ทางจรษิทัฯบม่อาาคันืเงนิในท้่านบด ้บม่ว่าา านวนทัง้นมดนรอืจางสว่น 

o จรษิทัฯ าะบม่รจัผดิชอจในทรณีทีท่องตรวาคันเอา้เมอืงอองประเทศบทยงดออทเอทสารเอา้เมอืงในท้จัชาวต่างชาต ินรอื คัน
ต่างดา้วทีพ่ านทัอยู่ในประเทศบทย 

o จรษิทัฯ าะบม่รจัผดิชอจต่อทรณีเทดิทารสอูเสยี, สอูนายอองทระเป๋า และสมัภาระอองผูโ้ดยสาร อนัเทดิาาทสายทารจนิ ทาง
สายทารจนิผูใ้นจ้รทิาราะเป็นผูร้จัผดิชอจตามทฎอองทรมทารจนิพาณิชย ์อ่ง่าะรจัผดิชอจต่อทารสอูนายนรอืเสยีนายออง
สมัภาระใจในอ่ในวงเงนิตามทีส่ายทารจนิท านนด รวมถง่บม่รจัผดิชอจทรณีเที่ยวจนิล่าชา้นรอืยทเลทิเทีย่วจนิ 

o จางรายทารทวัรท์ีต่อ้งมจีนิดว้ยสายทารจนิภายในประเทศ น ้านนทัอองทระเป๋าอาาาะถูทท านนดในต้ ่าทว่ามาตรฐานบด ้ทัง้นี้
อ่น้อยู่ทจัออ้ท านนดอองแต่ละสายทารจนิ จรษิทัฯออสงวนสทิธิบ์ม่รจัภาระคัวามรจัผดิชอจค่ัาใชา้่ายในน ้านนทัสว่นทีเ่ทนิ 

o ท่านทีม่อีาทาร แพอ้านาร, มปัีอนาดา้นสอุภาพนรอืตอ้งมทีารใชย้าเฉพาะ, รวมถง่ท่านทีต่อ้งทารคัวามช่วยเนลอืและทารดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดทารเดนิทาง เป็นตน้ ออในแ้าง้ทางจรษิทัฯ ในท้ราจลว่งนน้าตัง้แต่เริม่าองทวัร ์
เน่ืองาาททฏทางดา้นทารรทัษาคัวามปลอดภยั  ดา้นโภชนาทาร ดา้นทารจนิ และดา้นทารจรทิาร อาาาะบม่บดร้จัคัวามสะดวท
ส านรจัผูท้ีม่ปัีอนาอา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่ทีารรณรงคัเ์รื่องทารงดสจูจุนรี ่จนรถโคัช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ าะมอีอ้ท านนดทีช่ดัเานในเรื่อง
ทารสจูจุนรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส านรจัผูส้จูจนุรี ่ทัง้นี้เน่ืองาาทสอุภาพอองคันสว่นรวม 

o ทรณีทีท่่านเดนิทางเป็นคัรอจคัรวัในอ่ นรอืเดนิทางพรอ้มสมาชทิในคัรอจคัรวั ทีต่อ้งบดร้จัทารดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดท็, และผูส้งูอายุ มโีรคัประา าตวั บม่สะดวทในทารเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเทนิทว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อทนั ท่านและ
คัรอจคัรวัตอ้งในท้ารดแูลสมาชทิภายในคัรอจคัรวัอองท่านเอง เน่ืองาาททารเดนิทางเป็นนมู่คัณะ นวันน้าทวัรม์คีัวาม
า าเป็นตอ้งดแูลคัณะทวัรท์ัง้นมด 

o ทาราดัโปรแทรมทวัร ์เป็นทารท านนดตลอดทัง้ปี นรอืท านนดล่วงนน้าคั่อนอา้งนาน นาทวนัเดนิทางดงัทล่าวตรงทจัวนัที่
สถานทีเ่อา้ชมนัน้ๆ ปิดท าทาร นรอื ปิดโดยมบิดแ้าง้ล่วงนน้า นรอื ทารเปิดรจัาองผ่านทางออนบลน์ โดยในวนัทีค่ัณะาะเอา้ชม
บม่สามารถาองผ่านระจจดงัทล่าวบด ้ทางจรษิทัฯ าะสลจัรายทารเพื่อในท้่านบดเ้อา้ชมสถานทีด่งัทล่าวในบ้ด ้นรอื คันืเงนิคั่า
เอา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนบอราคัาทีบ่ดร้จัาาททาง จรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่นาทมทีารล่าชา้ นรอื เนตุนน่่งเนตุใดใน
ระนว่างทารเดนิทาง เป็นผลท าในท้่านบม่สามารถเอา้ชมสถานทีด่งัทล่าวบด ้ทางจรษิทัฯ าะบม่มทีารคันืเงนิใดๆ ในแ้ทท่่าน 
เน่ืองาาทบดช้ าระคั่า Reservation Fee บปแลว้  

o นาทชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ คัรสิมาสตน์รอืปีในม ่อ่ง่เป็นช่วงวนันยุดอองชาวยโุรป รา้นคัา้ปิดเป็นสว่นในอ่ ดงันัน้
ออในพ้าิารณาท่อนทาราองทวัร ์
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

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

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

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่ง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าอาเซอรไ์บจาน 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนจัวนัเริม่เดนิทางเป็นนลทั นาทนจัแลว้เทนิ 6 เดอืนนนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชบ้ด ้แต่นาทนจัแลว้ต ่าทว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางาะตอ้งบปยื่นคั ารอ้งออท านนงัสอืเดนิทางเล่มในม่ทีท่องนนงัสอืเดนิทาง  

o นน้านนงัสอืเดนิทางาะตอ้งมนีน้าว่างส านรจัวอี่าอย่างน้อยบม่ต ่าทว่า 3 นน้า   
o นาทท่านเปลีย่นนนงัสอืเดนิทางเล่มในม่ ทรุณาเตรยีมเล่มเท่าในด้ว้ยเน่ืองาาทประวตัทิารเดนิทางอองท่านาะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในทารยื่นคั ารอ้งออวอี่า  
o ท่านทีม่ปีทนนงัสอืเดนิทางทรุณาถอดออทและบมา่ าเป็นตอ้งสง่ในท้จัจรษิทัทวัร ์นาทมทีารสอูนาย จรษิทัฯ าะบม่

รจัผดิชอจต่อปทนนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
*** ทารจดิเจอืนออ้เทา็ารงิประทารใดทต็ามอาาาะถูทระงจัมใินเ้ดนิทางเอา้ประเทศ และถง่แมว้า่ท่านาะถูทปฏเิสธวอี่า สถานทตู
บม่คันืคั่าธรรมเนียมทีบ่ดช้ าระบปแลว้และนาทตอ้งทารออยื่นคั ารอ้งในม่ทต็อ้งช าระคั่าธรรมเนียมในม่ทุทคัรัง้ 
***  ***    ทรณีทีท่่านยทเลทิทารเดนิทางภายนลงัาาททารบดว้อ่ีาแลว้ ทางจรษิทัฯ ออสงวนสทิธิใ์นทารแาง้สถานทตู ยทเลทิวอ่ีา
อองท่าน เน่ืองาาททารออวอี่าในแต่ละประเทศาะถูทจนัทท่บวเ้ป็นสถติใินนามอองจรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านบดช้ าระเงนิคั่ามดัา านรอืทัง้นมด บม่ว่าาะเป็นทารช าระผ่านตวัแทนอองจรษิทัฯ นรอืช าระโดยตรงทจัทางจรษิทัฯ าะ
ออถอืว่าท่านรจัทราจและยอมรจัในเงื่อนบอต่าง ๆ อองจรษิทัฯทีบ่ดร้ะจุบวโ้ดยทัง้นมด 

** ทรณีมทีารออใชน้นงัสอืเดนิทางในระนว่างทารยื่นวอี่า ท่านตอ้งแาง้คัวามา านงแท่จรษิทัทวัรใ์นท้ราจล่วงนน้า แต่นาท
ทรณีท่านทีต่อ้งใชน้นงัสอืเดนิทางท่อนท านนดวนัยื่นวอี่าและท่านบม่สามารถน านนงัสอืเดนิทางมาแสดงบดท้นั ท่านนัน้าะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามท านนดทารอองสถานทตูเชน่เดยีวทนั  ** 

*** ทางสถานทตูาะรจัพาิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอทสารพรอ้มและมคีัวามประสงคัท์ีา่ะเดนิทางบปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่
ระจุเท่านัน้ ทารปฏเิสธวอี่าอนัเนื่องมาาาทนลทัฐานในทารออยืน่วอี่าปลอมนรอืผดิวตัถุประสงคัใ์นทารยื่นออวอี่าท่องเทีย่ว ทาง
จรษิทัฯ ออสงวนสทิธิใ์นทารคันืเงนิ โดยาะนทัค่ัาใชา้่ายทีเ่ทดิอ่น้ารงิและาะคันืในท้่านนลงัาาททวัรอ์อทเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแทรมทารเดนิทางอาาเปลีย่นแปลงบดต้ามคัวามเนมาะสม ทัง้นี้าะคั าน่งถง่ประโยชน์และคัวามปลอดภยัอองผูเ้ดนิทางเป็นนลทั                   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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