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บากู-ชามากี-เชกี-ลาโกเดห์กี-ซิกนากี-คาวาเรลี 
ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี 

เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศทีม่สีถานทีข่ึ้นทะเบยีนมรดกโลก
หลายแห่ง สุสานนักบุญศักดิสิ์ทธ์ิดิริบาบา พระราชวังข่านเชกี 

เทีย่วประเทศจอร์เจีย ด่ืมด ่าแสงสีกรุงทบลิิซ่ี ล้ิมลองอาหาร Georgian Cuisine น่ังรถจ๊ีป 4WD ชม
ความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 
พิเศษกบัเมนูหลากหลาย !!! 

 อิม่อร่อยกบัอาหารจีน, อาหารไทย, อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว ์
 

 
บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วประเทศอำเซอรไ์บจำน ทีอ่ดตีเคยเป็นส่วนหนึง่ของรสัเซยีแต่ปัจจุบนัไดแ้ยกตวัออกมำ เป็นอกี

หนึง่ประเทศทีน่่ำท่องเทีย่ว มทีัง้ทศันียภำพทำงธรรมชำตอินัสมบรูณ์และสถำปัตยกรรมอำคำรบำ้นเรอืนสไตลย์ุโรป พรอ้มมวีฒันธรรมอำหรบั
ผสมผสำนอยู่ดว้ย  อำเซอรไ์บจำนจงึมเีสน่หด์งึดดูนกัท่องเทีย่วใหไ้ปคน้หำควำมสวยงำมทีย่งัซ่อนอยู่   น ำท่ำนสมัผสัอำรยธรรมนบัพนัปี ตะลงึ
ควำมงำมทำงธรรมชำตขิองดนิแดนแห่งเทอืกเขำคอเคซสั และน ำท่ำนท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่อีำณำเขตทำงเหนือตดิกบัรสัเซยีและทำง
ตะวนัตกตดิกบัทะเลด ำและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุชือ่กรุงทบลิซิ ิตัง้อยู่ในหุบเขำซึง่ถูกแบ่งโดยแม่น ้ำมติควำร ีโดยมคีวำมน่ำสนใจ
อยู่ทีแ่หล่งน ้ำแร่และแหล่งโบรำณคดมีำกกว่ำ 12,000 แห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในจ ำนวนนี้ ม ี4 แห่งดว้ยกนัทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ำรยเูนสโก  
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของอำเซอรไ์บจำน ตัง้อยู่ชำยฝัง่ทำงใตข้องคำบสมุทรเลก็ ๆ ทีย่ืน่ออกไปในทะเลแคสเปียนชือ่

อบัชริอน Abseron ประกอบดว้ยพื้นที ่3 ส่วน คอื ย่ำนเมอืงเก่ำ ตวัเมอืงปัจจุบนั และตวัเมอืงทีส่รำ้งขึ้นในสมยัโซเวยีตซึง่
ฉำยำของกรุงบำกกูค็อื “ดไูบแห่งเอเชยีกลำง” 

ชามากิ เป็นเมอืงหลวงของ ชำมำก ิรำยอน  เมอืงนี้มมีรดกทำงวฒันธรรมมำกมำยและเป็นฉำกหลงัของเหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงที ่
ส ำคญัตลอดสองพนัปีทีม่อียู่ มชีือ่เสยีงในด้ำนกำรเต้นแบบดัง้เดมิกำรเต้นร ำแบบชำมำกิและเป็นหนึง่ในเมอืงส ำคญับน
เสน้ทำงสำยไหม   

เชกี ตัง้อยู่ในบรเิวณเทอืกเขำคอเคซสัใหญ่และอยู่ตดิกบัจอรเ์จยี เมอืงแหง่นี้เป็นพื้นทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยภูเขำ ช่องเขำทีแ่คบพรอ้มทัง้
มลี ำธำรน ้ำไหลและป่ำเขำทีเ่ขยีวชอุ่มทีชุ่ม่ชื้นไปดว้ยน ้ำ มนี ้ำทีผุ่ดขึ้นมำจำกพื้นดนิมำกมำยจงึท ำใหเ้กดิบรรยำกำศและ
น ้ำตกทีส่วยงำม และนอกจำกนัน้ยงัมบี่อน ้ำแร่ทีใ่สสะอำด 

ทบิลิซี ่ เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทีม่ ีควำมส ำคญัของประวตัิศำสตรม์ำกมำย และมโีครงสรำ้งสถำปัตยกรรมทีส่วยงำมและ
เป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำครูำหรอืเรยีกว่ำแม่น ้ำมติควำรี 

คาซเบกี คำซเบกี้ชือ่เมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมำเป็นเมอืงสเตพำนท์สมนิด้ำ ตัง้อยู่บนควำมสูงจำกระดบัน ้ ำทะเลประมำณ 
1,740 เมตร และมอีำกำศเยน็สบำยตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนำวจะหนำวจดัถงึ -5องศำเซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจำกนี้ยงัเป็น
สถำนทีต่ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถำนทีต่ัง้ของป้อมอนำนูร ีสถำนทีก่่อสร้ำงอนัเก่ำแก่มกี ำแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้ ำอรกัว ีทีถู่กสรำ้งขึ้นใหเ้ป็นป้อม
ปรำกำรในศตวรรษที ่16-17 ภำยในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรำ้งไดอ้ย่ำงงดงำมและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่ำน 

ซิกนากี แมว้่ำมนัจะเป็นหนึง่ในเมอืงทีเ่ลก็ทีส่ดุของจอรเ์จยี แต่ซกินำกกีท็ ำหน้ำทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมเนือ่งจำกทีต่ัง้ 
 อยู่ใจกลำงของภมูภิำคไวน์ทีเ่ตบิโตของจอรเ์จยี รวมทัง้ทวิทศัน์งดงำมบำ้นสพีำสเทล และ ถนนหนิกรวด ซกินำกตีัง้อยู ่
 บนเนินเขำทีส่งูชนัสำมำรถมองเหน็หุบเขำ Alazani อนักวำ้งใหญ่พรอ้มดว้ย เทอืกเขำคอเคซสั ทีม่องเหน็ไดใ้นระยะไกล 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shamakhi_Rayon&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgJmF1UeJRvXBEbnWk9FcQLe3v6Pg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Silk_Road&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgTtdWkRm4zef8G4UOZaccpxeUd-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Georgian_wine&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhFuDmhxnIbndwS5yWhw4YFZv76Uw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cobblestone&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhgjdtz4Xnox_1snD_uvDgzdoESnQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alazani&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhGE01dmKNCm8OcUpEut7_7_Gv58Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Mountains&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhdsVpYiWq_rmEVZYd-3DpmfUJ8Tw
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ก ำหนดกำรเดินทำง     08-14 พ.ย. / 18-24 พ.ย. / 06-12 ธ.ค. / 20-26 ธ.ค.2562   
  27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู   
09.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 10 สายการบินยูเครนแอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์W 

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสาย
การบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซีร่ีและ
 ได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

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

12.05 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินยูเครนแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี PS272 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  
17.55 น.  เดินทางถึงสนามบิน Boryspil International Airport กรงุเคียฟ ประเทศยูเครนเพื่อรอเปล่ียนเครือ่ง   
21.00 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเคียฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบิน Ukraine International airline 

เท่ียวบินท่ี PS601 (ไม่มีบริการอาหาร) 
 
 

วนัทีส่อง          กรงุเคียฟ - บาก ู(อาเซอรไ์บจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรปูทีศ่นูยไ์ฮดาร ์อลิเยฟ-ถนนนิซามิ-บาก ู
02.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน (เวลาของอาเซอร์ไบจาน ช้ากว่าประเทศไทย 3 

ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบร้อยแล้ว จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่กรงุบาก ู
Baku เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของประเทศอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยู่ชายฝัง่ทางใต้ของคาบสมุทรเลก็ ๆ ที่ยื่นออกไปใน

http://bit.ly/2NMk5YE
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ทะเลแคสเปียนชื่ออบัเชรอน Absheron ประกอบดว้ยพืน้ที ่3 สว่น คอื ย่านเมอืงเก่า ตวัเมอืงปัจจุบนั และตวัเมอืงทีส่รา้งขึน้
ในสมยัโซเวยีต 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทียบเท่ำ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมและพกัผ่อนตามอธัยาศยั เน่ืองจากว่าไฟลทท่ี์ท่านเดินทางมาถึงดึกมากช่วงเช้า
  เราจึงให้ท่านได้พกัผ่อนได้เตม็ท่ี  เพื่อท่ีเราจะเดินทางกนัต่อในช่วงบ่าย  จนได้เวลาอนัสมควรน าท่านออกจาก
  โรงแรมท่ีพกั 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 น าท่าน แวะถ่ายรปูท่ี ศนูยว์ฒันธรรม Heydar Aliyev Center  เป็นอาคารคอมเพลก็ซ ์ขนาด 57,500 ตารางเมตร ในบากู

อาเซอร์ไบจาน ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิรัก - อังกฤษZaha Hadid และได้รับการกล่าวถึงในด้าน
สถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นและมสีไตลโ์คง้มน ศูนยก์ลางตัง้ชื่อตาม Heydar Aliyev เลขานุการคนแรกของ อาเซอรไ์บจานโซ
เวยีต จาก พ.ศ.2512 ถงึ 2525 และเป็นประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัอาเซอรไ์บจานตัง้แต่ เดอืนตุลาคม 2536 ถงึตุลาคม 
2546 และน าท่าน ชมย่านเมืองเก่าบาก ูBaku Old City ทีเ่รยีกว่าย่านอเิซรเีซเคอร ์Icheri Shekher หรอืย่านเมอืงเก่า 
ซึง่เป็นย่านทีม่โีบราณสถานเก่าแก่ทีส่ าคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบากูทีไ่ม่เหมอืนกบัทีแ่ห่งใดๆ เมอืงทีถู่กสรา้งขึน้
โดยมกี าแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก าแพงจะมกีารสรา้งเป็นป้อมหอคอยซึง่มทีัง้หมด 25 แห่ง และมปีระตูทางเขา้ออกถงึ 5 
แห่ง สถานทีแ่ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 โดยกษตัรยิแ์ห่งราชวงศช์วีาน และภายในเป็นคอมเพลก็ซ์มสีถานทีส่ าคญั
ภายในหลายแห่ง และ จากนัน้น าท่านสู่ ถนนนิซามิ (Nizami Street) ย่านชอ็ปป้ิงกลางแจง้ทีง่ดงามทีสุ่ดของดาวน์ทาวน์
ในเมอืงบากู เป็นถนนคนเดนิทีร่ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารมากมายซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่19 ในเวลา
กลางคนืจะมกีารเปิดไฟประดบัอย่างงดงาม 

 **อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพื่อให้ท่านมีเวลาเดินเล่น และ ช้อปป้ิงอย่างเตม็ท่ี** 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม บาก-ูเชมากิ-สสุานดิริบาบา-สสุานเยดดิกมับาซ-เชกี พระราชวงัข่านเชกี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเชมาค่า Shemakha หรอืชามาก ิShamaki ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเป็นศนูยก์ลางการ 
  ปกครองของจงัหวดัเชมาค่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง น าท่านชม สุสานนักบุญศกัดิส์ทิธิด์ริบิาบา Diri Baba 
  Mausoleum สรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่14 เป็นงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมของราชวงศช์วีาน ผูป้กครองอาเซอร์ไบจาน
  ระหว่างศตวรรษที ่9-16 มลีกัษณะเป็นอาคารสองชัน้เจาะเขา้ในในหน้าผาหนิ ภายในมกีารตกแต่งดว้ยภาพโมเสก 
  สวยงาม  ถอืเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิส์ าหรบันกัแสวงบุญขาวอาเซอรไ์บจาน ทีม่าสกัการะท่านนกับุญเชคดริบิาบาเป็น 
  ประจ าทุกปี และน าท่านชม ชมสุเหร่า Yeddi Gumbez Mosque สุเหร่าใหญ่ประจ าเมอืง สร้างขึน้เมื่อศตวรรษที ่10 
  จากนัน้เรากจ็ะไปต่อกนัที ่พระราชวงัแห่งและสุสานแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and Tomb  พระราชวงัแห่ง
  ราชวงศเ์ชอรว์าน สถานทีพ่ านกัของกษตัรยิแ์ห่งราชวงศเ์ชอรว์านผูซ้ึง่ครองราชยม์าอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที ่ 
  14-17  สเุหร่าและเสาหอคอยมนิาเรต ์หอ้งอาบน ้าและทีพ่กัของกองคาราวาน  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านชมความสวยงามของเมอืงเชก ีเมอืงที่มธีรรมชาตทิีส่วยงาม ในอดตีเมอืงนี้เคยเป็นเมอืงใหญ่เมอืงหนึ่งในยุคของ
  รฐัอลับาเนียนในราวศตวรรษที่ 1 ท าให้มีโบราณสถานหลงเหลอืให้เหน็อยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนัน้เป็นเมอืงที่มี
  ชื่อเสยีงในการแกะสลกัไม้ ทีม่กีารค้าขายเกีย่วกบัเสน้ทางสายไหมในอดตี น าท่านชมพระราชวงัข่านเชก ี(Sheki Khan 
  Palace) สรา้งเสรจ็ในปี 1762 โดยมูหะหมดั ฮสัซนั ข่าน ผูค้รองดนิแดนในขณะนัน้ ตวัพระราชวงัสวยงามทัง้ภายในและ
  ภายนอก ภายในมภีาพวาดลวดลายตามผนงัและเพดานสวยงามแตกต่างกนัไปในแต่ละหอ้ง ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งหลาก 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Baku,_Azerbaijan&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhcDRYyXHhQrRNeBHlKZtww2cPZjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Baku,_Azerbaijan&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhcDRYyXHhQrRNeBHlKZtww2cPZjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiCW_N1ONoZzl7UBZsrLxUQHEbI-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Heydar_Aliyev&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgdODwIrbEX3z3Dz8q7La7Vvlsu_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Soviet_Azerbaijan&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhqQ88wf82eXfZrvRa6hBkNqqej8A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Soviet_Azerbaijan&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhqQ88wf82eXfZrvRa6hBkNqqej8A
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  ส ีทัง้สนี ้าเงนิเขม้ สฟ้ีาคราม สเีหลอืง ตามรูปทรงเรขาคณิตแบบอสิลาม ส่วนภายนอกมาพร้อมน ้าพุ สระน ้า และการจดั
  สวนอนัหรูหรา ทัง้ยงัสามารถมองเหน็ทวิทศัน์อนังดงามของเมอืงเชค ีซึง่ตัง้อยู่ในบรเิวณเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ อุดมไป
  ดว้ยภูเขา ล าธารน ้าไหล น ้าตก และป่าเขาอนัเขยีวชอุ่ม 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  เชกี-ลาโกเดกิ-ซิกนากี(จอรเ์จีย)-ควาเรลี-ชิมไวน์-ทบิลิซี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองลาโกเดกิ Lagodekhi เมอืงทีเ่ป็นพรมแดนของประเทศจอรเ์จยีกบัอาเซอรไ์บจาน  
  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านเดนิทางขา้มด่านตรวจคนเขา้เมอืงทีเ่มอืงลาโกเดก ิLagodekhi   
  (หมำยเหต:ุ เน่ืองจากกฎของกองตรวจคนเขา้เมอืงรถโคช้น าเทีย่วของอาเซอรไ์บจานน าสง่ท่านทีด่่านขา้มพรมแดน 
  และ รถโคช้จากจอรเ์จยีรอรบัท่านหลงัจากขา้มพรมแดนระหว่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้  ซึง่ในสว่นของกระเป๋าเดนิทาง 
  ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งขนกระเป๋าและถอืสมัภาระดว้ยตนเอง เพื่อเดนิขา้มจากฝัง่ประเทศอาเซอรไ์บจานเพื่อไปฝัง่ประเทศ
   จอรเ์จยี)  หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้   

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองซิกนากี Sighnaghi  ซึง่เป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดัคาเคตทีีอ่ยู่ทางดา้น
ใตข้องประเทศจอรเ์จยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเลก็ๆทีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 2,978 ตร.กม. และมี
ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มกีารปลกูพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่นพนัธุต่์างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ี
ความส าคญัทีม่กีารท าเหลา้ไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี ซึง่ต่อมาไดร้บัการบรูณะและปรบัปรุงใหม้ี
ความเจรญิรุ่งเรอืง พรอ้มกบัสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆมากมาย จงึท าใหม้ชีื่อเสยีงส าหรบันกัท่องเทีย่วใหท้่านไดช้ม
ความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืงทีไ่ดช้ื่อว่า “เมอืงแห่งความรกั” ตัง้อยู่บนทวิทศันนัสวยงามของแม่น ้าเล
ซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ทีถู่กสรา้งขึน้เมื่อศตวรรษที ่18 ดว้ยพระราชโองการแห่งกษตัรยิ ์Kakheti Erekle II ผูท้ีป่กป้อง
เมอืงจากการโจมตขีองพวกมุสลมิทางเหนือ และยงัเป็นทีต่ัง้ของอารามสงฆแ์ห่งบอดบ ีMonastery of St. Nino at Bodbe 
อารามสงฆใ์นนิกายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ ์สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 แต่ไดร้บัการบรูณะใหม่ทัง้หมดในศตวรรษที ่17 ปัจจุบนั
เป็นอารามนางช ีอทุศิใหน้กับุญนีโน่ สตรผีูป้ระกาศศาสนาครสิตใ์นศตวรรษที ่4 โดยหลุมศพของนกับุญนีโนก็ถูกบรรจุไวใ้น
อารามแห่งนี้เช่นกนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านสูเ่ขตควาเรลี Kvareli ทีแ่ปลว่า “ไวน์” ของแควน้คาเคต ิทีเ่ป็น 1ในเขตทีเ่ป็นแหล่งผลติไวน์ของจอรเ์จยี ทีท่ีม่ดีนิ

ฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลกูองุน่ท าไวน์ โดยมกีารท าอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหมึา จ านวน 15 อุโมงค ์และมี
เสน้ทางเชื่อมแต่ละอุโมงค ์เพื่อใหเ้ป็นทีเ่กบ็ไวน์ในอุณหภมูเิหมาะสม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้ใหท่้าน
ไดชิ้มไวน์ควูาเรลีรสเลิศ ไวน์ทอ้งถิน่ทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุในภมูภิาค จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุง 

 ทบลิซีี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีห้่า ทบิลิซี-่มิสทเคต้า-อนานูรี-กดูาอรีู-คาซเบกี-ทบิลิซี ่
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta  ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุ
กว่า3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี น าท่านชมเมอืงมทิสเคต้าที่
เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรอเิบเรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จยีในช่วง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล  น าท่าน
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ชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของครสิต์ศาสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่
6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้าสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่น ้ามคิวาร ีและแม่น ้าอรกัว ีซึ่งถดัจาก 
เมอืงมทิสเคต้าไปยงับรเิวณที่กวา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวสเคอเวรี 
Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยี 
สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื่อ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีท่ าให้
ชาวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาครสิต์ และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี 
ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม   
จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่ส าคญัซึ่งเป็นเส้นทางส าหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian 
Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนน 
เสน้ทางเดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็น
เสน้กัน้พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัวี เป็นป้อมปราการ
ในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลาง
ธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งล่างและอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี  จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสูเ่มืองกดูาอรีู Gudauri  เมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่
ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมา
เล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกีช้ื่อเมอืงดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ 

ตัง้อยู่บนความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจดัถงึ
ลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจ๊ีป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กต้ี Gergeti 
Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา Tsminda Sameba ซึง่เป็นชื่อ
เรียกที่นิยมกนัของโบสถ์ศกัดิแ์ห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตัง้อยู่ริมฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ (การ
เดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรือสภาพ
ของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
เปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั)  
น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ีระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง พรอ้มชมโชว ์
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก ทบิลิซี-่ชมย่านเมืองเก่า-นัง่กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - อิสระช้อปป้ิง -สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

น าท่านเทีย่วชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่านไดพ้บเหน็ความสวยงามและสสีนัของ
อาคารบ้านเรอืนที่เป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอร์เซยีและยุโรป ท าให้จอรเ์จยีมี
เอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อม
ปราการนาริกาลา Narikala Fortress ทีส่รา้งขึน้ครัง้แรกช่วงครสิต์วรรษที ่4 มกีารเปลีย่นมอืผูป้กครองมากมายทัง้ช่วง
อาหรบั มองโกล เปอรเ์ซยี เตริก์ รสัเซยี ตวัอาคารทีม่อียู่ในปัจจุบนันี้สรา้งขึน้มาตัง้แต่ช่วงครสิต์ศตวรรษที ่8 สมัผสัความ
งามของโบสถท์ีอ่ยู่ภายในคอื โบสถ์นกับุญนิโคลาส St.Nicholas Church ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที1่2-13   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่Galleria Mall ศนูยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิี่ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และสนิคา้แบ
รนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 
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 **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั**  

 
 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี  
 
17.15 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี โดยสายการบิน Ukraine International Airline  

 เท่ียวบินท่ี PS516 (ไม่มีบริการอาหาร) 
18.20 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุเคียฟ ประเทศยูเครน  เพื่อรอเปล่ียนเครือ่ง 
19.55 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine International Airline เท่ียวบินท่ี 

PS271 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัทีเ่จด็ กรงุเทพฯ 
09.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น รายการ
ซีร่ีและได้มีการด าเนินการไวล้่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี 

การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
 

 
 

หมายเหต ุ    สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในอาเซอรไ์บจานและจอรเ์จีย 
อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอ่ืนๆ อาจจะ
ปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีท่ี
ผู้ปกครองรฐัเข้าเย่ียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเช้ือชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหาร
ส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  และประเทศอาเซอรไ์บจานเคยถกูปกครองทัง้จาก
รสัเซีย ชาวอาหรบั ดงันัน้อาหารจะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั อาจมีส่วนผสมของผกัและ
เคร่ืองเทศ 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรนับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้ประเทศแห่งน้ีมี
โบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะ ดงันัน้กรณุาเตรียม
ผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผ้าคลุมให้ ส าหรบัประเทศอาเซอร์ไบจาน
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เวลาเข้าชมทัง้มสัยิด โบสถแ์ละวิหารต่างๆ ต้องใช้ผา้คลุมศรีษะด้วย ดงันัน้กรณุาเตรียม
ผา้คลุมศรีษะไปหรอืกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รอืวิหารจะมีผา้คลุมให้เช่นกนั 

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จียและอาเซอรไ์บจาน โดยเฉพาะมื้อกลางวนัอาจจะเร่ิมท่ี 13.00-14.00 น. 
ส่วนมือ้ค า่เรว็ท่ีสดุคือเร่ิมเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผล
กบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง 08-14 พ.ย. / 18-24 พ.ย. / 06-12 ธ.ค. / 20-26 ธ.ค.2562    

 27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

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

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 30 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**และจะต้องช าระมดัจ า 
หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

Amazing Azerbaijan-Georgia 
ทวัรอ์าเซอรไ์บจาน – จอรเ์จีย 

 7 วนั 5 คืน / PS 

อตัราค่าทวัร ์

08-14 พ.ย. / 18-24 พ.ย. 
อตัราค่าทวัร ์

06-12 ธ.ค. 
อตัราค่าทวัร ์

20-26 ธ.ค.2562 
27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 

 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 37,900 38,900 43,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 6,900 6,900 6,900 
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อตัราน้ีรวมบริการ 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิยเูครนแอรไ์ลน์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-กรุงเคยีฟ-บาก ู // ทบลิซิ-ีกรุงเคยีฟ-กรุงเทพฯ และค่าภาษี
น ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ  

 ค่าตัว๋เครื่องบนิโดยสายการบนิบากแูอรไ์ลน์ เสน้ทางบาก-ูทบลิซิ ี และค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็
จากสายการบนิ  

 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่
เดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าดื่มแจกบนรถ 1 ขวด/ทา่น/วนั  
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการ

เดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรม ์500,000 บาท 

(เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
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 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่16 ส.ค.2562 
หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ   

 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัสายการบนิยเูครนแอรไ์ลน์ ในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
จ ากดั 1ใบ/ ทา่น (น ้าหนกัไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั) 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัสายการบนิอาเซอรไ์บจานแอรไ์ลน์ ในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิ
ก าหนด จ ากดั 1ใบ/ ทา่น (น ้าหนกัไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั) 

 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าอาเซอรไ์บจานและบรกิารดา้นเอกสาร ท่านละ 1,500 บาท เรยีกเกบ็และช าระพรอ้มค่าทวัรง์วดสดุทา้ย 
 ค่าทปิคนขบั,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาททีจ่ะเรยีกเกบ็ในอนิวอยซพ์รอ้มค่าทวัรง์วดสดุทา้ย 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ย

ตวัทา่นเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  ซึง่ทา่นสามารถซือ้ซมิการด์โทรศพัทไ์ดท้ีส่นามบนิ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอืคา่ใชจ้่าย

อืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  
 ไม่รวม VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

การช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็
ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

การยกเลิกและเงื่อนไขการจองทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าค่าตัว๋โดยสารซึง่เงื่อนไขเป็นไปตามทีท่างสายการบนิ
เรยีกเกบ็ 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 25 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
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 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมดและไม่สามารถเลื่อนวนั
เดนิทางได ้และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่ม่สามารถคนืเงนิได ้เช่น ค่าวซี่า,ค่าตัว๋เครื่องบนิ, ค่ามดัจ าหอ้งพกัและค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ให้ท่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัร
โดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ   เหตุการณ์ทาง
การเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้าร
เดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได้ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะได้รบัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  
หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  เ อกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ
ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง ทางบรษิทัฯ
ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที่
พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้
ให้บรกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิ
ตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการดูแลเป็นพเิศษ 
อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการ
รกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่องการสบูบุหรี ่
และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และ
ผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ 
ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าว
ได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ด้ รบัจากทาง 
บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่
ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณา
ก่อนการจองทวัร ์
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 
1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน ้า ซึ่ง

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าอาเซอรไ์บจาน           
o หนังสือเดินทางจะต้องมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง
จะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ใน

การยื่นค ารอ้งขอวซี่า  

o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งใหก้บับรษิัททวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะ ไม่รบัผดิชอบต่อปก
หนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศ และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  ***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่อ้ง
ใช้หนังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้จะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่
สถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านัน้ 
การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                 
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