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รหสัโปรแกรม : 18008 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 
ท่องเทีย่วเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี  

อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน 
            โดยสายการบนิระดับ 5 ดาว  

Wow Azerbaijan-Georgia  
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บากู-โกบุสตาน-แหลมอับเชรอน-Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ 
 ทบลิิซ่ี-มทิสเคต้า-อนานูริ-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 ชมเมอืงถ ้าอุพลิสชิเค่ 

 
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 าคญัอกีทีห่นึ่งของอาเซอรไ์บจาน  
 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 นอกจำกนี้ยงัเป็นสถำนทีต่ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

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

มิทสเคต้า เมอืงศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี 
 

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

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู   
23.30 น. นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน Qatar 

Airways  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
  (กรณุามาให้ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
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**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

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

 

วนัทีส่อง โดฮา- บาก ู(อาเซอรไ์บจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรปูกบัหอคอย Maiden Tower-บาก ู
01.45  ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR-837 
05.25น.  เดินทางถึงสนามบินนครโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพื่อรอเปล่ียนเครือ่ง 
07.45 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองบาก ูโดยสำยกำรบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR-351 
11.35 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติกรงุบำก ูประเทศอำเซอรไ์บจำน (เวลาของอาเซอรไ์บจาน ชา้กว่าประเทศ

ไทย 3 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิ
ทางเขา้สูก่รงุบาก ูBaku เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยูช่ายฝัง่ทางใตข้อง
คาบสมุทรเลก็ ๆ ทีย่ื่นออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออบัเชรอน Abseron ประกอบดว้ยพืน้ที ่3 สว่น คอื ย่าน
เมอืงเก่า ตวัเมอืงปัจจบุนั และตวัเมอืงทีส่รา้งขึน้ในสมยัโซเวยีต 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่ำย 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  สถานทีพ่ านกัของกษตัรยิแ์ห่งราชวงศเ์ชอรว์านผูซ้ึง่ครองราชยม์าอย่างยาวนาน 
ในช่วงศตวรรษที ่14-17  สเุหร่าและเสาหอคอยมนิาเรต ์หอ้งอาบน ้าและทีพ่กัของกองคาราวาน หรอืคาราวาน
ซาราย Caravanserai ทีพ่กัแรมของกองคาราวานในยุคคา้ขายแห่งเสน้ทางสายไหม   

http://bit.ly/2NMk5YE
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จากนัน้น าท่านแวะชมภายนอกและถ่ายรปูกบัหอคอยไมเด้นหรอืหอคอยพรมจนัทร ์ Maiden Tower  
หอคอยซึง่ถอืว่าเป็นสว่นทีเ่ก่าแก่ของเมอืงบาก ูสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12 และถูกลอ้มรอบดว้ยหอ้งอาบน ้า
โบราณในยุคอดตี จากนัน้น าท่านแวะถ่ำยรปูภำยนอกกบั Heydar Aliyev Center อาคารสถาปัตยกรรมล ้า
ยุคทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่งใหม่ของบาก ูซึง่เป็นผลงานการออกแบบของซาฮา ฮาดดิ สถาปนิกลกูครึง่อริกั-องักฤษ 
ทีต่อ้งการสรา้งอาคารทีม่คีวามโคง้เวา้และดพูลิว้ไหว โดยสรา้งเสรจ็สมบูรณ์เมื่อกลางปีค.ศ.2012 ทีผ่่านมา ตวั
อาคารเป็นอาคารหอประชมุขนาด 619,000 ตารางฟุต ใหท้่านไดถ่้ายรปูภายนอกกบัตวัอาคาร พรอ้มกบั
ถ่ำยรปูเชค็อิน กบัป้ำย I LOVE BAKU Sign สถานทีถ่่ายรปูเชคอนิสดุฮติของชาวเมอืงบากแูละนกัท่องเทีย่ว
ต่างชาตทิีม่ฉีากหลงัเป็นอาคาร Heydar Aliyev Center  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจีน 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่า อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

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

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโกบุสตำน Gobustan ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบาก ูเป็นบรเิวณทีม่อีุทยาน
ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุ จากนัน้ชม  Rock Painting Open-Air Museum ชมความสวยงามของหนิภูเขาทีม่กีาร
แกะสลกัภาพทีเ่ป็นรปูต่างๆ ณ ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เช่น ภาพการล่าสตัว ์รปู
คนเตน้ร า เรอื หมู่ดาวและสตัวต่์างๆ เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่กีารแกะสลกัภาพบนหนิของมนุษยท์ีง่ดงาม เป็น
ทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรส์ าคญัอกีทีห่นึ่งของอาเซอรไ์บจาน เพราะเคยเป็นสถานทีท่ีม่นุษยย์ุคหนิตัง้
รกรากไวเ้มื่อประมาณ 30,000 ปีทีแ่ลว้ ภายในอุทยานมหีนิสลกักว่า 6,000 ชิน้ มอีายุราว 5,000 – 30,000 ปี 
รวมทัง้ถ ้าทีพ่กัอาศยัและหลุมศพของมนุษยใ์นยุคหนิเก่าจนถงึยุคกลาง จากนัน้น าท่านชมภเูขำโคลนหรอื 
Mud Volcano ทีม่รีปูร่างเหมอืนภูเขาไฟซึง่มโีคลนสดี าพลุ่งขึน้มา นกัธรณีวทิยาไดเ้รยีกสิง่ทีเ่กดิขึน้ว่าการ
พลุ่งของก๊าซ Gas- Oil Volcanoes จนกลายเป็น Mud Volcano นัน่เอง (ปรำกฏกำรณ์ภเูขำโคลน เป็น
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ  และโคลนท่ีพุ่งออกมำนัน้ไมส่ำมำรถยืนยนัได้วำ่จะพุ่งออกมำตลอดเวลำ 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศในช่วงเวลำนัน้)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสูแ่หลมอบัเชรอน Absheron ซึง่เป็นสถานที ่ทีต่ัง้อยู่บนชัน้ของก๊าซธรรมชาตทิีป่ะทุอยู่ใน

เปลวไฟอย่างต่อเนื่อง จากนัน้น าท่านชมยูนำรแ์ดก๊ Yanar Dag หรอืภูเขาแห่งไฟ Fire Mount หรอื Burning 
Mountains สถานทีน่ี้เกดิขึน้มาแต่โบราณ เปลวไฟทีเ่กดิจากก๊าซทีลุ่กไหมต่้อเนื่องกนัมานาน จนเป็นทีรู่จ้กักนั
ดแีละไดช้ื่อว่าเป็นดนิแดนแห่งไฟ Land of Fire อสิระใหท้่านไดช้มความแปลกประหลาดของเปลวไฟทีต่ดิอยู่
และเกดิขึน้ต่อเนื่องตลอดเวลา ซึง่บางแห่งจะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึง่เกดิจากกา๊ซใตด้นิ ซมึ
ผ่านชัน้ของหนิทรายทีเ่ป็นรพูลุ่งขึน้มาเหนือพืน้ดนิและตดิไฟได ้ จงึแสดงใหเ้หน็ว่า ประเทศอาเซอรไ์บจาน 
เป็นประเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยก๊าชธรรมชาตมิากมาย จากนัน้น าท่านชมอะเทหก์าห ์Ateshgah หรือวิหารแห่งไฟ 
Fire Temple วหิารทีถู่กสรา้งขึน้ใชส้ าหรบัประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ทีม่รีปูทรงสีเ่หลีย่มและมกีระถางไฟอยู่
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 ่ถนนนิซำมิ (Nizami Street) ย่านชอ้ปป้ิงกลางแจง้ทีง่ดงาม
ทีส่ดุของดาวน์ทาวน์ในเมอืงบาก ูเป็นถนนคนเดนิทีร่ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารมากมายซึง่สรา้งขึน้
ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่19 ในเวลากลางคนืจะมกีารเปิดไฟประดบัอย่างงดงาม  
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**เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้ำอิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั**  
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่         บาก-ู ทบิลิซี ่(จอรเ์จีย) -โบสถท์รินิต้ี-นัง่กระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา 
        สะพานสนัติภาพ-ทบิลิซี 
เช้าตรู ่ น ำท่ำนเชค็เอ้ำทอ์อกจำกโรงแรมท่ีพกั เดินทำงสู่สนำมบินบำก ู 
09.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินเมอืงบาก ูสู่เมืองทบิลิซ่ี  ประเทศจอรเ์จียโดยเท่ียวบิน J2-9223 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูก่รงุทบิลิซ่ี Tbilisi เมอืง
หลวงของประเทศจอรเ์จยี ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม
และเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าครูาหรอืเรยีกว่าแม่น ้ามติควาร ีน าท่านชมกรุงทบลิซิี ่ซึง่
เป็นศนูยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ในประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้อยูใ่นเสน้ทางสาย
ไหมหรอื Silk Road และปัจจุบนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เน่ืองจากความ
ไดเ้ปรยีบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ทีต่ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัยโุรป 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านเทีย่วชมย่านเมอืงเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่านไดพ้บเหน็ความสวยงาม

และสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและ
ยุโรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว น าทา่นชมโบสถ์
เซนตท์รีนิต้ี Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิ ีทีเ่รยีกกนัว่า Sameba เป็นโบสถห์ลกัของ
ครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 1995 ถงึ ปี 2004 และ
เป็นวหิารทีส่งูทีส่ดุ อนัดบัที ่3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก  จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้
ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้แรกช่วงครสิตว์รรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซิ
เค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่มม่คีวามสม ่าเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษที ่7 สมยัของราชวงศอ์มูยัยาดไดม้ี
การก่อสรา้งสว่นต่อขยายออกไปอกี ซึง่ต่อมาในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้ง
เพิม่เตมิ และเมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชื่อป้อมแห่งนี้ว่านารนิกาลา Narin Qala ซึง่มคีวาม
หมายถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบางสว่นไดพ้งัทลายลงเพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหวและถูกรือ้ท าลายไป
จากนัน้น าท่านถ่ายรปูกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชื่อม
ระหว่างตวัเมอืงเก่าและเมอืงใหม่ เปิดใชง้านครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่
สวยงามชิน้หนึ่งซึง่พาดผ่านแมน่ ้าครูา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองพรอ้มชมโชว ์
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า ทบิลิซี-่มิทสเคต้า-อนานูริ-Memorial of Friendship-คาซเบกี- ทบิลิซี ่
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนน้ัน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้ำ Mtskheta  ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่
ทีส่ดุของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยูห่่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 
นาท)ี จากนัน้น าท่านชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่า
ของจอรเ์จยีในช่วง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล  น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารใน
รปูแบบของครสิตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้า
สองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่น ้ามคิวาร ีและแม่น ้าอรกัว ีซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้ง
ใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี จากนัน้น าท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli 
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Cathedral ทีส่รา้งราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดย
สถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื่อ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทีท่ าให้
ชาวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมานบัถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิอง
จอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมี
ภาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบั
ใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกว่า Georgian Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้าร
ปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะน าท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater 
Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  น าท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบ
และตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่าง
งดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพ
ทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งล่างและอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรอือีกช่ือนึงคือ Russia–Georgia Friendship 

Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถงึความสมัพนัธอ์นัดขีอง
ประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนี้ตัง้อยู่บน Devil’s Valley  ระหว่างเมอืงกดูาอรูแิละคาซ
เบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทีม่คีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพประวตัศิาสตรข์องประเทศ
จอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งนี้ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนหุบเขาทีม่คีวามสวยงามของ
เทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตัง้อยู่ใกลถ้นนใหญ่ จงึท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้มผีูค้นแวะมาเยีย่มเยยีนและถ่ายรปูกนั
ตลอดทัง้วนั   จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองสเตพานทส์มินด้า Stepantsminda หรอืทีรู่จ้กักนัในนามเมอืง
คาซเบกี Kazbegi ซึง่คาซเบกีเ้ป็นชื่อเมอืงดัง้เดมินัน่เอง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยู่บน
ความสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดั
ถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  จากนัน้น าท่านเปลีย่นเป็นนัง่รถจ๊ีป 4WD เพื่อชมความสวยงามของ
โบสถเ์กอรเ์กต้ี Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัว่าทสมนิดา
ซามบีา Tsminda Sameba ซึง่เป็นชื่อเรยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของ
แม่น ้าชคเฮร ีอยูบ่นเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึน้อยู่กบัสภาพ อากาศ ซ่ึง
เส้นทางอาจจะถกูปิดกัน้ด้วยหิมะท่ีปกคลุมอยู่หรอืสภาพของการจราจร หรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  
ซ่ึงอาจจะเป็นอปุสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความ
เหมาะสม โดยจะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั)  
จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท้่านได้
ชมทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก ทบิลิซี-่สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 จากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี  
12.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี  โดยสำยกำรบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR-356 
14.45 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์ เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 
17.35 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR-826 
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วนัทีเ่จด็ กรงุเทพฯ 
03.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

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

 

 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตกุำรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คำดคิด
หรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ หรือสถำนท่ีใดท่ีไม่สำมำรถเข้ำชมได้ด้วยสำเหตตุ่ำงๆ หรือสถำนท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  บริษทัฯ ขออนุญำตท ำกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 
 

หมำยเหตสุถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆในอำเซอรไ์บจำนและจอรเ์จีย อำจจะปิดโดยไม่มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ เช่น 

- อนุสำวรีย,์โบสถแ์ละสถำนท่ีส ำคญั ปิดในวนัส ำคญัทำงศำสนำและหรือแม้แต่สถำนท่ีท่องเท่ียวส ำคญั
อ่ืนๆ อำจจะปิดโดยไม่ได้มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ หรือกำรเข้ำชมท่ีเป็นแขกของรฐับำลหรือหน่วยงำนของ
รฐับำล,หรือกรณีท่ีผู้ปกครองรฐัเข้ำเย่ียมชม อำจจะปิดโดยไม่ได้มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ เป็นต้น 

- เน่ืองจำกประเทศจอรเ์จีย ท่ีเคยถกูปกครองจำกหลำยเช้ือชำติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้
อำหำรส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจำกอำหำรยโุรปและเอเชียผสมกนั  และประเทศอำเซอรไ์บจำนเคยถกู
ปกครองทัง้จำกรสัเซีย ชำวอำหรบั ดงันัน้อำหำรจะได้รบัอิทธิพลจำกอำหำรยโุรปและเอเชีย อำจมี
ส่วนผสมของผกัและเคร่ืองเทศ 

- เน่ืองจำกประเทศจอรเ์จียประชากรนับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม  ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รอืวิหารต้องใช้ผา้คลมุ
ศรีษะ ดงันัน้กรณุาเตรียมผา้คลุมศรีษะไปด้วย หรอืกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รอืวิหารจะมีผา้คลุมให้ 
ส าหรบัประเทศอำเซอรไ์บจำนประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เวลาเข้าชมทัง้มสัยิด โบสถแ์ละวิหารต่างๆ 
ต้องใช้ผา้คลุมศรีษะด้วยเช่นกนั  

- โดยปกติร้ำนอำหำรส่วนใหญ่ในจอรเ์จียและอำเซอรไ์บจำน โดยเฉพำะมือ้กลำงวนัอำจจะเร่ิมท่ี 13.00-
14.00 น. ส่วนมือ้ค ำ่เรว็ท่ีสุดคือเร่ิมเวลำ 19.00 น. เป็นต้นไป 

 
 

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

 
 
 
 
 

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

อตัรำค่ำทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 53,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 5,000 
ท่ำนท่ีมีตัว๋โดยสำรอยู่แล้ว ท่ำนละ 24,500 
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**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 

 

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

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภำยหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญำตให้เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมำยเหตุ 
 อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 25 ท่ำน **ไม่มีรำคำเดก็**และจะต้อง

ช ำระมดัจ ำ หลงัจำกยืนยนักำรจองทวัรท์นัที 
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อตัราน้ีรวมบริการ 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วย ์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-บาก ู // ทบลิซิ-ีโดฮา-กรุงเทพฯ และค่าภาษี
น ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ  

 ค่าตัว๋เครื่องบนิโดยสาร เสน้ทางบาก-ูทบลิซิ ีและค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จาก
สายการบนิ  

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

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าดื่มแจกบนรถ 2 ขวด/ทา่น/วนั  
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่น

ตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่
22 พ.ย.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและ
เงือ่นไขของสายการบนิ   

อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดัสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วย ์ในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิ
ก าหนด จ ากดั 1ใบ/ ทา่น (น ้าหนกัไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั) 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตัว๋โดยสารชัน้ประหยดั เสน้ทางบาก-ูทบลิซิ ี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 าระพรอ้มค่าทวัรง์วด

สดุทา้ย 
 ค่าทปิคนขบั,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาททีจ่ะเรยีกเกบ็ในอนิวอยซพ์รอ้มค่าทวัรง์วดสดุทา้ย 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  กรณีทีม่สีญัญาณจะไมเ่สถยีร โดยทา่นสามารถซือ้ซมิ

การด์ทีส่นามบนิทบลิซิแีละบากไูด ้ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

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



Wow Azerbaijan-Georgia 7D4N /QR on 12-18 Mar, 26Mar-01 Apr 2020 13 

 คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง 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 ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าคา่ตัว๋โดยสารซึง่เงือ่นไขเป็นไป
ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30  วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด

และไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทางได ้และคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, คา่มดัจ า
หอ้งพกัและคา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 

 กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้า่นตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์อ่นออกบตัรโดยสาร
ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

หมำยเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทาง
สายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 
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o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการดแูล
เป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบลว่งหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์
เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่า
เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
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. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่ง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าอาเซอรไ์บจาน 
o หนังสือเดินทำงมีอำยไุม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
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o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตู
ไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  ***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่า
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่
ระบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                   
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