สั มผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซั ส
ท่องเทียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนั บพันปี

อั ศจรรย์ อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจี ย 7 วั น 5 คืน
โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES
บากู-โกบุสตาน-Mud Volcano- แหลมอั บเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ
ทบิลิซี-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี
เปิ ดโลกกว้างกั บอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศทีมีสถานทีขึEนทะเบียน
มรดกโลกหลายแห่ง ชมภู เขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกั บหอคอย Maiden
เทียวประเทศจอร์เจี ย ดืมดําแสงสีกรุงทบิลิซี ลิEมลองอาหาร Georgian Cuisine นั งรถจีM ป
4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

พิเศษกับเมนูหลากหลาย !!!
อิมอร่อยกับอาหารจีน, อาหารไทย, อาหารพืนเมืองพร้อมชมโชว์
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ั บนั ได้แยกตัว
บริษทั ฯ ขอนําท่านเดินทางท่องเทียวประเทศอาเซอร์ไบจาน ทีอดีตเคยเป็ นส่วนหนึงของรัสเซียแต่ปจจุ
ออกมา เป็ นอีกหนึงประเทศทีน่าท่องเทียว มีทงั ( ทัศนียภาพทางธรรมชาติอนั สมบูรณ์และสถาปตั ยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์
ยุโรป พร้อมมีวฒ
ั นธรรมอาหรับผสมผสานอยู่ดว้ ย อาเซอร์ไบจานจึงมีเสน่หด์ งึ ดูดนักท่องเทียวให้ไปค้นหาความสวยงามทียังซ่อน
อยู่ นําท่านสัมผัสอารยธรรมนับพันปี ตะลึงความงามทางธรรมชาติของดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส และนําท่านท่องเทียว
ประเทศจอร์เจีย ทีมีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซียและทางตะวันตกติดกับทะเลดําและตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสุี ดชือ
กรุงทบิลซิ ิ ตัง( อยูใ่ นหุบเขาซึงถูกแบ่งโดยแม่น( ํามิตควารี โดยมีความน่าสนใจอยู่ทแหล่
ี งนํ(าแร่และแหล่งโบราณคดีมากกว่า 12,000
แห่งทัวประเทศ ซึงในจํานวนนี( มี 4 แห่งด้วยกันทีได้รบั การขึ(นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
ั
บากู
เมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสุี ดของอาเซอร์ไบจาน ตัง( อยู่ชายฝงทางใต้
ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ทียืนออกไปในทะเล
ั บนั และตัวเมืองที
แคสเปี ยนชืออับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพื(นที 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปจจุ
สร้างขึ(นในสมัยโซเวียตซึงฉายาของกรุงบากูกค็ อื “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”
โกบุสตาน
ตัง( อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็ นบริเวณทีมีชอเสี
ื ยงมากทีสุด เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีการแกะสลัก
ภาพบนหินของมนุษย์ทงดงาม
ี
เป็ นทีท่องเทียวทางประวัตศิ าสตร์สาํ คัญอีกทีหนึงของอาเซอร์ไบจาน
และนอกจากนัน( ยังมีภูเขาโคลนทีมีรปู ร่างเหมือนภูเขาไฟซึงมีโคลนสีดาํ พลุ่งขึ(นมาตลอดเวลา
แหลมอับเชรอน ทีตัง( ของยูนาร์แดก หรือทีแปลได้ในภาษาท้องถินว่า “Burning Mountain”เป็ นแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ไฮโดรคาร์บอนทีพวยพุ่งออกมาจากพื(นพิภพผ่านชัน( หินทรายขึน( มาเป็ นแหล่งไฟธรรมชาติทสวยงาม
ี
ทําให้
ประเทศอาเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็ นดินแดนแห่งอัคคี
ั
ทบิ ลิซี
เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีมีความสําคัญของประวัตศิ าสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปตยกรรมที
ั น( ําคูราหรือเรียกว่าแม่น( ํามิตควารี
สวยงามและเป็ นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตัง( อยู่รมิ ฝงแม่
ั บนั ได้เปลียนมาเป็ นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตัง( อยู่บนความสูงจากระดับนํ(าทะเล
คาซเบกี
คาซเบกี(ชอเมื
ื องดัง( เดิม ในปจจุ
ประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง( ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลย
ทีเดียว นอกจากนี(ยงั เป็ นสถานทีตัง( ของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง
อนานูริ
สถานทีตัง( ของป้อมอนานูรี สถานทีก่อสร้างอันเก่าแก่มกี าํ แพงล้อมรอบและตัง( อยู่รมิ แม่น( ําอรักวี ทีถูกสร้างขึ(น
ให้เป็ นป้อมปราการในศตวรรษที 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีสูง
ใหญ่ตงั ( ตระหง่าน
มิ ทสเคต้า
เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเ( ก่าแก่ทสี ( ดุ ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

กําหนดการเดินทาง

08-14 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 06-12 ธ.ค. / 20-26 ธ.ค.2562

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

09.00 น.

คณะพร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูทางหมายเลข 10 สายการบิ นยูเครนแอร์ไลน์
เคาน์เตอร์ W เจ้าหน้ าทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึนเครือง (กรุณามาให้ตรง
เวลา เนื องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
**กรณี ทีบางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดิ นทางอีกครังก่อนทําการจองตั 7วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรีและได้มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลียนแปลงเล็กน้ อย**
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นยูเครนแอร์ไลน์ เทียวบิ นที PS272

12.05 น.

(บริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครืองบิน)
17.55 น.
21.00 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ น กรุงเคียฟ ประเทศยูเครนเพือรอเปลียนเครือง
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเคียฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบิ น Ukraine International airline
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เทียวบิ นที PS601 (ไม่มีบริการอาหารและเครืองดืมต้องชําระเงินซือเพิมเติม)

วันที สอง

กรุงเคียฟ - บากู (อาเซอร์ไบจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden Tower-บากู

02.20 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นนานาชาติ กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน (เวลาของอาเซอร์ไบจาน ช้ากว่าประเทศ
ไทย 3 ชัวโมง) หลังผ่านขัน+ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนันนําท่านเดิน
ั
ทางเข้าสูก่ รุงบากู Baku เมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสุี ดของประเทศอาเซอร์ไบจาน ตัง+ อยูช่ ายฝงทางใต้
ของ
คาบสมุทรเล็ก ๆ ทียืนออกไปในทะเลแคสเปี ยนชืออับเชรอน Absheron ประกอบด้วยพืน+ ที 3 ส่วน คือ ย่าน
ั บนั และตัวเมืองทีสร้างขึน+ ในสมัยโซเวียต
เมืองเก่า ตัวเมืองปจจุ
จากนัน( นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ทีพ/ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย
จนได้เวลาอันสมควรนําท่านออกจากโรงแรมทีพัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านชมย่านเมืองเก่าบากู Baku Old City ทีเรียกว่าย่านอิเซรีเซเคอร์ Icheri Shekher หรือย่านเมืองเก่า
ซึงเป็ นย่านทีมีโบราณสถานเก่าแก่ทสํี าคัญ และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองบากูทไม่
ี เหมือนกับทีแห่งใดๆ เมืองที
ถูกสร้างขึนโดยมีกาํ แพงป้อมล้อมรอบและรอบกําแพงจะมีการสร้างเป็ นป้อมหอคอยซึงมีทงหมด
ั
25 แห่ง และมี
ประตูทางเข้าออกถึง 5 แห่ง สถานทีแห่งนีถูกสร้างขึนในศตวรรษที 12 โดยกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ชวี าน และ
ภายในเป็ นคอมเพล็กซ์มสี ถานทีสําคัญภายในหลายแห่ง อาทิ พระราชวังแห่งและสุสานแห่ง Shirvanshahs
Dynasty Palace and Tomb พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน สถานทีพํานักของกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์เชอร์วาน
ผูซ้ งครองราชย์
ึ
มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที 14-17 สุเหร่าและเสาหอคอยมินาเรต์ ห้องอาบนําและทีพัก
ของกองคาราวาน หรือคาราวานซาราย Caravanserai ทีพักแรมของกองคาราวานในยุคค้าขายแห่งเส้นทาง
สายไหม และทีสําคัญคือหอคอยพรมจันทร์ หรือ Maiden Tower ซึงต่อมาได้รบั ให้ขนทะเบี
ึ
ยนเป็ นมรดกโลก
ั
จากองค์การยูเนสโก UNESCO และถูกยกย่องให้เป็ นหนึงในไข่มุกทางสถาปตยกรรมแห่
งอาเซอร์ไบจาน นํา
ท่านแวะชมภายนอกและถ่ายรูปกับหอคอยไมเด้นหรือหอคอยพรมจันทร์ Maiden Tower หอคอยซึงถือว่า
เป็ นส่วนทีเก่าแก่ของเมืองบากู สร้างขึนตังแต่ศตวรรษที 12 และถูกล้อมรอบด้วยห้องอาบนําโบราณในยุคอดีต
รับประทานอาหารคํา% ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนัน+ นําท่านเข้าสูท่ พั
ี ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า
เที%ยง
บ่าย

คํา%

วันที สาม

บากู-โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ-บากู-ช้อปปิ ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองโกบุสตาน Gobustan ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็ นบริเวณทีมีอุทยาน
ทีมีชอเสี
ื ยงมากทีสุด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นําท่านเดินทางสูเ่ มืองโกบุสตาน Gobustan ตังอยู่
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็ นบริเวณทีมีอุทยานทีมีชอเสี
ื ยงมากทีสุด นําท่านชมพิ พิธภัณฑ์
Gobustan Rock Art Museum เพือชมเรืองราวความเป็ นมาของภาพทีแกะสลักบนหินในสมัยโบราณ
จากนันชม Rock Painting Open-Air Museum ชมความสวยงามของหินภูเขาทีมีการแกะสลักภาพทีเป็ นรูป
ต่างๆ ณ ซึงได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เช่น ภาพการล่าสัตว์ รูปคนเต้นรํา เรือ หมู่
ดาวและสัตว์ต่างๆ เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ทงดงาม
ี
เป็ นทีท่องเทียวทาง
ประวัตศิ าสตร์สาํ คัญอีกทีหนึงของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคยเป็นสถานทีทีมนุษย์ยุคหินตังรกรากไว้เมือ
ประมาณ 30,000 ปี ทแล้
ี ว ภายในอุทยานมีหนิ สลักกว่า 6,000 ชิน มีอายุราว 5,000 – 30,000 ปี รวมทังถําที
พักอาศัยและหลุมศพของมนุษย์ในยุคหินเก่าจนถึงยุคกลาง จากนันนําท่านชมภูเขาโคลนหรือ Mud Volcano
ทีมีรปู ร่างเหมือนภูเขาไฟซึงมีโคลนสีดาํ พลุ่งขึนมา นักธรณีวทิ ยาได้เรียกสิงทีเกิดขึนว่าการพลุ่งของก๊าซ GasOil Volcanoes จนกลายเป็ น Mud Volcano นันเอง (ปรากฏการณ์ภเู ขาโคลน เป็ นปรากฏการณ์ทาง
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กลางวัน
บ่าย

วันที สี
เช้าตรู่
09.30 น.
10.40 น.

กลางวัน
บ่าย

คํา

ธรรมชาติ และโคลนทีพุ่งออกมานันไม่สามารถยืนยันได้วา่ จะพุ่งออกมาตลอดเวลา ทังนี ขึนอยู่กบั
สภาพอากาศในช่วงเวลานัน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านเดินทางต่อสูแ่ หลมอับเชรอน Absheron ซึงเป็ นสถานที ทีตัง+ อยู่บนชัน+ ของก๊าซธรรมชาติทปะทุ
ี อยู่ใน
เปลวไฟอย่างต่อเนือง จากนัน+ นําท่านชมยูนาร์แด๊ก Yanar Dag หรือภูเขาแห่งไฟ Fire Mount หรือ Burning
Mountains สถานทีนี+เกิดขึน+ มาแต่โบราณ เปลวไฟทีเกิดจากก๊าซทีลุกไหม้ต่อเนืองกันมานาน จนเป็ นทีรูจ้ กั กัน
ดีและได้ชอว่
ื าเป็ นดินแดนแห่งไฟ Land of Fire อิสระให้ท่านได้ชมความแปลกประหลาดของเปลวไฟทีติดอยู่
และเกิดขึน+ ต่อเนืองตลอดเวลา ซึงบางแห่งจะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึงเกิดจากก๊าซใต้ดนิ ซึม
ผ่านชัน+ ของหินทรายทีเป็ นรูพลุ่งขึน+ มาเหนือพืน+ ดินและติดไฟได้ จึงแสดงให้เห็นว่า ประเทศอาเซอร์ไบจาน
เป็ นประเทศทีเต็มไปด้วยก๊าชธรรมชาติมากมาย จากนันนําท่านชมอะเทห์กาห์ Ateshgah หรือวิ หารแห่งไฟ
Fire Temple วิหารทีถูกสร้างขึนใช้สาํ หรับประกอบพิธกี รรมทางศาสนา ทีมีรปู ทรงสีเหลียมและมีกระถางไฟอยู่
ตรงกลาง และบริเวณรอบๆด้านนอกมีหอ้ ง 26 ห้อง เป็ นศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร์ เป็ นวิหารที
ตังอยู่บนหลุมแก๊สธรรมชาติ สร้างขึนราวศตวรรษที 6-7 มีรปู ทรงสีเหลียมและมีกระถางไฟอยูต่ รงกลาง เมือ
ศาสนาอิสลามเผยแพร่เข้ามา วิหารหลายแห่งก็ถูกทําลาย พวกโซโรแอสเตรียนได้หลบหนีไปอยู่ทอิี นเดีย แต่
จากการติดต่อค้าขายพวกบูชาไฟได้กลับมายังถินเดิมในช่วงศตวรรษที 17-18 แล้วมาฟืนฟูวหิ ารขึนมาใหม่
ั บนั จึงมีสถาปตั ยกรรมผสมผสานระหว่างอินเดียและอาร์เซอร์ไบจาน จนได้เวลาอันสมควร
วิหารแห่งไฟในปจจุ
นําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองบากู จากนันนําท่านสู่ ถนนนิ ซามิ (Nizami Street) ย่านช็อปปิ งกลางแจ้งทีงดงาม
ทีสุดของดาวน์ทาวน์ในเมืองบากู เป็ นถนนคนเดินทีรายล้อมไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมายซึงสร้างขึน
ตังแต่ช่วงศตวรรษที 19 ในเวลากลางคืนจะมีการเปิ ดไฟประดับอย่างงดงาม **เพือความสะดวกในการเดิ น
เล่นและเลือกซือสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย**
จากนันนําท่านเข้าสูท่ พั
ี ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

บากู - ทบิลิซี (จอร์เจีย) - มิ ทสเคต้า-ทบิลิซี
นําท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที% พกั เดิ นทางสู่สนามบินบากู
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นเมืองบากู สู่สนามบิ นเมืองทบิ ลิซี ประเทศจอร์เจียโดยเทียวบิ น J2-9223
เดิ นทางถึงสนามบิ นเมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขัน+ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีสนามบิน จากนัน+ นําท่านเดินทางสูเ่ มืองมิทสเคต้า Mtskheta
ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเก่าแก่ทสุี ดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตังอยูห่ ่างจาก
กรุงทบิลซิ ี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านชมเมืองมิทสเคต้าทีเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึงเป็ นราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจีย
ในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล จากนันนําท่านชมวิ หารจวารี Jvari Monastery ซึงเป็ นวิหารในรูปแบบ
ของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกทีถูกสร้างขึนในราวศตวรรษที 6 วิหารแห่งนีตังอยู่บนภูเขาทีมีแม่นําสอง
สายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่นํามิควารี และแม่นําอรักวี ซึงถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณทีกว้างใหญ่ซงึ
ในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย จากนันนําท่านชมวิ หารสเวติ สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที
สร้างราวศตวรรษที 11 ถือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาทีศักดิสิc ทธิทีc สุดของจอร์เจียสร้างขึนโดยสถาปนิกชาว
จอร์เจีย ชือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทังยังเป็ นศูนย์กลางทีทําให้ชาวจอร์เจีย
เปลียนความเชือและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมือปี
ค.ศ.337 และถือเป็ นสิงก่อสร้างยุคโบราณทีมีขนาดใหญ่ทสุี ดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้
อย่างงดงาม จากนันนําท่านเดินทางกลับสูก่ รุงทบิลซิ ี
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง พร้อมชมโชว์พนเมื
ื อง
นําท่านเข้าสูท่ พั
ี ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันที ห้า

ทบิลิซี-อนานูริ-คาซเบกี-กูดาอูรี-ทบิลิซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีสําคัญซึงเป็ นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหารทีเรียกว่า Georgian
Military Highway ทีสร้างขึนในสมัยทีจอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทาง
เดียวทีจะนําท่านเดินทางสูเ่ ทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ทีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ที
เป็ นเส้นกันพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
จากนันนําท่านชมป้ อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอันเก่าแก่มกี าํ แพงล้อมรอบและตังอยู่รมิ แม่นําอรัก
วี เป็ นป้อมปราการในศตวรรษที 16-17 ซึงภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที
สูงใหญ่ตงตระหง่
ั
านท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม จากป้อมนีเองทําให้เห็นภาพทิวทัศน์อนั สวยงามของเบือง
ล่างและอ่างเก็บนําซินวาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองสเตพานท์สมิ นด้า Stepantsminda หรือทีรูจ้ กั กันในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง
คาซเบกีเป็ นชือเมืองดังเดิมนันเอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) ตังอยูบ่ นความสูงจาก
ระดับนําทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5
องศาเซลเซียสเลยทีเดียว จากนันนําท่านเปลียนเป็ นนังรถจีoป 4WD เพือชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์
เกตี Gergeti Trinity Church ซึงถูกสร้างขึนในราวศตวรรษที 14 หรือมีอกี ชือเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา
ั
Tsminda Sameba ซึงเป็ นชือเรียกทีนิยมกันของโบสถ์ศกั ดิแห่
นําชคเฮรี
c งนีสถานทีแห่งนีตังอยู่รมิ ฝงขวาของแม่
อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี (การเดิ นทางมายังสถานทีแห่งนี ขึนอยู่กบั สภาพ อากาศ ซึงเส้นทางอาจจะ
ถูกปิ ดกันด้วยหิ มะทีปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ซึงอาจจะเป็ น
อุปสรรคแก่การเดิ นทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิr เปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
คํานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ)
จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองกูดาอูรี Gudauri (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง) เมืองสําหรับสกีรสี อร์ททีมี
ชือเสียงทีตังอยู่บริเวณทีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทมีี ความสูงจากระดับนําทะเลประมาณ 2,100
เมตร สถานทีแห่งนีเป็ นแหล่งทีพักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือน
เมษายน จนได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทบิลซิ ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) ระหว่างทาง
ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําท่านเข้าสูท่ พั
ี ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คํา

วันที หก

ทบิลิซี-ชมย่านเมืองเก่า-นังกระเช้า-ป้ อมนาริ กาลา-อิ สระช้อปปิ ง-สนามบิน- กรุงเคียฟ (ยูเครน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสูก่ รุงทบิ ลิซี% Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ทีมีความสําคัญของประวัตศิ าสตร์
ั
ั นําคูราหรือ
มากมาย และมีโครงสร้างสถาปตยกรรมที
สวยงามและเป็ นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตังอยู่รมิ ฝงแม่
เรียกว่าแม่นํามิตควารี นําท่านชมกรุงทบิลซิ ี ซึงเป็ นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมภิ าค
คอเคซัส ในประวัตศิ าสตร์เมืองนีอยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และปจั จุบนั ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะ
ศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนืองจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ทตัี งทีเป็ นจุดตัดระหว่างทวีป
เอเชียกับ นําท่านเทียวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิ ลิซี Old Town of Tbilisi ซึงจะทําท่านได้พบเห็นความ
สวยงามและสีสนั ของอาคารบ้านเรือนทีเป็ นสถาปตั ยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของ
เปอร์เซียและยุโรป ทําให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว
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นําท่านนังกระเช้าไฟฟ้ า Cable Car ขึนชมป้ อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress ทีสร้างขึนครังแรก
ช่วงคริสต์วรรษที 4 มีการเปลียนมือผูป้ กครองมากมายทังช่วงอาหรับ มองโกล เปรอ์เซีย เติรก์ รัสเซีย ตัว
อาคารทีมีอยูใ่ นปจั จุบนั นีสร้างขึนมาตังแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที 8 สัมผัสความงามของโบสถ์ทอยู
ี ่ภายในคือ
โบสถ์นกั บุญนิโคลาส St.Nicholas Church ทีสร้างขึนในศตวรรษที12-13 จากนัน+ อิสระให้ท่านเดินเล่นชม
เมืองทบิลซิ ี หรือเดินเล่นช้อปปิงที Galleria Mall ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลซิ ทีี เต็มไปด้วยร้านค้า
ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ **เพือความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือก
ซือสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
จากนันได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นกรุงทบิ ลิซี
นําท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นกรุงทบิ ลิซี โดยสายการบิ น Ukraine International Airline
เทียวบิ นที PS516 (ไม่มีอาหารและเครื%องดื%ม ต้องชําระเงิ นซืHอเพิ% มเติ ม)
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน เพือรอเปลียนเครือง
ออกจากเดิ นทางจากสนามบินกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิ น Ukraine International
Airline เทียวบิ นที PS271 (มีบริ การอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครืองบิน)

17.15 น.
18.20 น.
19.55 น.

วันที เจ็ด

กรุงเทพฯ

09.55 น.

เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณี ทีบางท่านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดิ นทางอีกครังก่อนทําการจองตั 7วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรีและได้มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลียนแปลงเล็กน้ อย**

หมายเหตุ

สถานที%ท่องเที%ยวต่างๆในอาเซอร์ไบจานและจอร์เจีย
อาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น

- อนุสาวรีย,์ โบสถ์และสถานที% สาํ คัญ ปิ ดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที% ท่องเที% ยวสําคัญ
อื%นๆ อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมที% เป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน่ วยงานของ
รัฐบาล,หรือกรณี ที%ผ้ปู กครองรัฐเข้าเยี%ยมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า เป็ นต้น
- เนื% องจากประเทศจอร์เจีย ที% เคยถูกปกครองจากหลายเชืHอชาติ ทงั H รัสเซี ย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนันH
อาหารส่วนใหญ่จะได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน และประเทศอาเซอร์ไบจานเคยถูก
ปกครองทังH จากรัสเซี ย ชาวอาหรับ ดังนันH อาหารจะได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชีย อาจมี
ส่วนผสมของผักและเครื%องเทศ
- เนื% องจากประเทศจอร์เจียประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตังแต่ในอดีต ทําให้
ประเทศแห่งนี มีโบสถ์และวิ หารทีเก่าแก่ทีเปิ ดให้นักท่องเทียวเข้าชม ซึงเวลาเข้าโบสถ์หรือวิ หารต้องใช้ผา้ คลุม
ศรีษะ ดังนันกรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณี ทีไม่ได้นําติ ดตัวไปทางโบสถ์หรือวิ หารจะมีผา้ คลุมให้
สําหรับประเทศอาเซอร์ไบจานประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิ ม เวลาเข้าชมทังมัสยิ ด โบสถ์และวิ หารต่างๆ
ต้องใช้ผา้ คลุมศรีษะด้วยเช่นกัน

- โดยปกติ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจียและอาเซอร์ไบจาน โดยเฉพาะมือH กลางวันอาจจะเริ% มที% 13.0014.00 น. ส่วนมือH คํา% เร็วที% สุดคือเริ% มเวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป
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รายการทัวร์อาจมีการเปลี%ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื%นๆ ที% ไม่คาดคิ ด
หรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที% ใดที% ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที%
ปิ ดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทําการเปลี%ยนแปลงสถานที% อื%นๆ ทดแทนให้ ทังH นีH เพื%อ
ประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

08-14 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 06-12 ธ.ค.2562

อัตราค่าเดิ นทาง

อัศจรรย์ Azerbaijan-Georgia
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน / PS

อัตราค่าทัวร์

45,900

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

8,000

ท่านทีต้องการพักเดียวเพิมท่านละ

20-26 ธ.ค.2562

อัตราค่าเดิ นทาง

อัศจรรย์ Azerbaijan-Georgia
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน / PS

อัตราค่าทัวร์

49,900

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านทีต้องการพักเดียวเพิมท่านละ

8,000

**ราคานี รวมรายการทัวร์ ตัวเครืองบิน**
**ไม่รวมค่าวีซ่า,ค่าบริ การท่านละ 1,500 บาท และค่าทิ ปท่านละ 2,000 บาท
โดยเรียกเก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ\ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํHามัน ในกรณี ที%สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ% มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ% กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
• อัตราค่าเดิ นทางนีH ต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารที% เป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตาํ% กว่า 25 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**และจะต้อง
ชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
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อัตรานี รวมบริ การ
• ค่าตั Iวเครืองบินไป-กลับโดยสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-กรุงเคียฟ-บากู // ทบิลซิ -ี กรุงเคียฟ-กรุงเทพฯ
และค่าภาษีน+ํามันเชือ+ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน
• ค่าตั Iวเครืองบินโดยสายการบินบากูแอร์ไลน์ เส้นทางบากู-ทบิลซิ ี และค่าภาษีน+ํามันเชือ+ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมี
การเรียกเก็บจากสายการบิน

• ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple
Room) กรณีทเดิ
ี นทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเดียวเพิม
• ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
• ค่านํ+าดืมแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วัน
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ น
ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุตํากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอายุ
ี เกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท (เงือนไขเป็ นไปตามกรมธรรพ์บริษทั ประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน+ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ อัน
เกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั Iวโดยสาร, ค่าทีพัก, ค่าอาหาร หรืออืนๆ ทัง+ นี+เป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกันฯ)

• ค่าภาษีน+ํามันเชือ+ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที
16 ส.ค.2562 หากมีเพิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํ+ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชําระเพิมตามกฏและ
เงือนไขของสายการบิน
อัตรานีH ไม่รวมบริ การ
• ค่านํ+าหนักของกระเป๋าเดินทางสําหรับตั Iวโดยสารชัน+ ประหยัดสายการบินยูเครนแอร์ไลน์ ในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบิน
กําหนด จํากัด 1ใบ/ ท่าน (นํ+าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
• ค่านํ+าหนักของกระเป๋าเดินทางสําหรับตั Iวโดยสารชัน+ ประหยัดสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์ ในกรณีทเกิ
ี นกว่า
สายการบินกําหนด จํากัด 1ใบ/ ท่าน (นํ+าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าอาเซอร์ไบจานและบริการด้านเอกสาร ท่านละ 1,500 บาท เรียกเก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์งวด
สุดท้าย
• ค่าทิปคนขับ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาททีจะเรียกเก็บในอินวอยซ์พร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย

• ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึงขึน+ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและ
ทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
• ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋าหรือของทีระลึก
• ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม ซึงท่านสามารถซือ+ ซิมการ์ดโทรศัพท์ได้ทสนามบิ
ี
น
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ+ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีนอกเหนือจากทีระบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเกียวกับวีซ่า หรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
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• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ
การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นที
เหลือจะขอเก็บทังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ cในการไม่คนื เงินค่ามัด
จําทังหมด
การยกเลิ กและเงือนไขการจองทัวร์
หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินค่ามัดจําค่าตั vวโดยสารซึงเงือนไขเป็ นไปตามทีสาย
c
การบินเรียกเก็บ
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินมัดจําทังหมด
c
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 25 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
c
หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจํา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าและค่าบริการ
1,500 บาทตามทีสถานทูตเรียกเก็บ
หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั vวโดยสารเครืองบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื ค่ามัดจํา
c
หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั vวโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื ค่าทัวร์ทงหมดและไม่
ั
c
สามารถเลือนวันเดินทางได้ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทีไม่สามารถคืนเงินได้ เช่น ค่าวีซ่า,ค่าตั vวเครืองบิน, ค่ามัดจําห้องพัก
และค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ เป็ นต้น
กรณีทต้ี องการออกตั Iวภายในประเทศ กรณีทลูี กค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีทัวร์กอ่ นออกบัตรโดยสารทุกครัง+
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
c รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทมีี การเกิดภัยธรรมชาติ ทัง+ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน+ และมี
เหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
U
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง+ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองปฏิเสธไม่ให้ผเู้ ดินทางเข้าประเทศ อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง+ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพํานักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทาง
สายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบิน
o บางรายการทัวร์ทต้ี องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ+าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ ทัง+ นี+
ขึน+ อยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
U รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ+าหนักส่วนทีเกิน
o ท่านทีมีอาการ แพ้อาหาร, มีปญั หาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต้องการความช่วยเหลือและการดูแล
เป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต้องใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง+ แต่เริมจองทัวร์
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o
o

o

o

เนืองจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวก
สําหรับผูท้ มีี ปญั หาข้างต้น
ในประเทศต่าง ๆ ทีมีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีชัดเจนในเรือง
การสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี ทัง+ นี+เนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั + หมด
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง+ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที
สถานทีเข้าชมนัน+ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนัน+ ๆ ตามเงือนไขราคาทีได้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน+ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนืองจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
หากช่วงทีเดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึงเป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน+
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ มเติ มเรืองโรงแรมที พัก
1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดียว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดียว กรณี ทีมา 3 ท่าน
2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมติ าํ
3. กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ cในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มอี า่ ง
อาบนํา ซึงขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการยืนวีซ่าอาเซอร์ไบจาน
o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํ% กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริมเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี+สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทกองหนั
ี
งสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ตากว่
ํ า 3 หน้า
o หากท่านเปลียนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนืองจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีมีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน+ ๆ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศ และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูต
ไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง+
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*** *** กรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
U
ของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง+ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทัง+ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืนวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืนวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน+ จะต้องมา
ยืนเดียวและแสดงตัวทีสถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจะเดิ
ี นทางไปท่องเทียวยังประเทศตามที
ระบุเท่านัน+ การปฏิเสธวีซ่าอันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน+ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน
U
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง+ นี+จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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