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สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 
ท่องเที�ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 

โดยสายการบนิ UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES 
บากู-ชามากี-เชกี-ลาโกเดห์กี-ซิกนากี-คาวาเรลี 

ทบลิิซี�-มทิสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี 
เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที�มสีถานที�ขึ;นทะเบยีนมรดกโลก

หลายแห่ง สุสานนักบุญศักดิ>สิทธิ>ดิริบาบา พระราชวังข่านเชกี 
เที�ยวประเทศจอร์เจีย ดื�มดํ�าแสงสีกรุงทบลิิซี� ลิ;มลองอาหาร Georgian Cuisine นั�งรถจีEป 4WD ชม

ความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church 
พิเศษกบัเมนูหลากหลาย !!! 

 อิ �มอร่อยกบัอาหารจีน, อาหารไทย, อาหารพื�นเมืองพร้อมชมโชว ์

Amazing Azerbaijan-Georgia  
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บรษิทัฯ ขอนําท่านเดนิทางท่องเที �ยวประเทศอาเซอรไ์บจาน ที �อดตีเคยเป็นส่วนหนึ �งของรสัเซยีแต่ปจัจุบนัไดแ้ยกตวัออกมา เป็นอกี
หนึ �งประเทศที �น่าท่องเที �ยว มทีั (งทศันียภาพทางธรรมชาตอินัสมบรูณ์และสถาปตัยกรรมอาคารบา้นเรอืนสไตลย์ุโรป พรอ้มมวีฒันธรรมอาหรบั
ผสมผสานอยู่ดว้ย  อาเซอรไ์บจานจงึมเีสน่หด์งึดดูนกัท่องเที �ยวใหไ้ปคน้หาความสวยงามที �ยงัซ่อนอยู่   นําท่านสมัผสัอารยธรรมนบัพนัปี ตะลงึ
ความงามทางธรรมชาตขิองดนิแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซสั และนําท่านท่องเที �ยวประเทศจอรเ์จยี ที �มอีาณาเขตทางเหนือตดิกบัรสัเซยีและทาง
ตะวนัตกตดิกบัทะเลดาํและตุรก ีมเีมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที �สดุชื �อกรุงทบลิซิ ิตั (งอยู่ในหุบเขาซึ �งถูกแบ่งโดยแม่นํ(ามติควาร ีโดยมคีวามน่าสนใจ
อยู่ที �แหล่งนํ(าแร่และแหล่งโบราณคดมีากกว่า 12,000 แห่งทั �วประเทศ ซึ �งในจาํนวนนี( ม ี4 แห่งดว้ยกนัที �ไดร้บัการขึ(นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโก  
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที �สดุของอาเซอรไ์บจาน ตั (งอยู่ชายฝ ั �งทางใตข้องคาบสมุทรเลก็ ๆ ที �ยื �นออกไปในทะเลแคสเปียนชื �อ

อบัชริอน Abseron ประกอบดว้ยพื(นที � 3 ส่วน คอื ย่านเมอืงเก่า ตวัเมอืงปจัจุบนั และตวัเมอืงที �สรา้งขึ(นในสมยัโซเวยีตซึ �ง
ฉายาของกรุงบากกูค็อื “ดไูบแห่งเอเชยีกลาง” 

ชามากิ เป็นเมอืงหลวงของ ชามาก ิรายอน  เมอืงนี(มมีรดกทางวฒันธรรมมากมายและเป็นฉากหลงัของเหตุการณ์ทางการเมอืงที �
สําคญัตลอดสองพนัปีที �มอียู่ มชีื �อเสยีงในด้านการเต้นแบบดั (งเดมิการเต้นรําแบบชามากิและเป็นหนึ �งในเมอืงสําคญับน
เสน้ทางสายไหม   

เชกี ตั (งอยู่ในบรเิวณเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่และอยู่ตดิกบัจอรเ์จยี เมอืงแหง่นี(เป็นพื(นที �ที �เตม็ไปดว้ยภูเขา ช่องเขาที �แคบพรอ้มทั (ง
มลีาํธารนํ(าไหลและปา่เขาที �เขยีวชอุ่มที �ชุม่ชื(นไปดว้ยนํ(า มนํี(าที �ผุดขึ(นมาจากพื(นดนิมากมายจงึทาํใหเ้กดิบรรยากาศและ
นํ(าตกที �สวยงาม และนอกจากนั (นยงัมบี่อนํ(าแร่ที �ใสสะอาด 

ทบิลิซี � เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ที �มคีวามสาํคญัของประวตัิศาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปตัยกรรมที �สวยงามและ
เป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตั (งอยู่รมิฝ ั �งแม่นํ(าครูาหรอืเรยีกว่าแม่นํ(ามติควาร ี

คาซเบกี คาซเบกี(ชื �อเมอืงดั (งเดมิ ในปจัจุบนัไดเ้ปลี �ยนมาเป็นเมอืงสเตพานท์สมนิด้า ตั (งอยู่บนความสูงจากระดบันํ( าทะเลประมาณ 
1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทั (งปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึ -5องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว นอกจากนี(ยงัเป็น
สถานที �ตั (งของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถานที �ตั (งของป้อมอนานูร ีสถานที �ก่อสร้างอนัเก่าแก่มกีําแพงลอ้มรอบและตั (งอยู่รมิแม่นํ( าอรกัว ีที �ถูกสรา้งขึ(นใหเ้ป็นป้อม
ปราการในศตวรรษที � 16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัที �ถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยที �สงูใหญ่ตั (งตระหง่าน 

ซิกนากี แมว้่ามนัจะเป็นหนึ �งในเมอืงที �เลก็ที �สดุของจอรเ์จยี แต่ซกินากกีท็าํหน้าที �เป็นแหล่งท่องเที �ยวยอดนิยมเนื �องจากที �ตั (ง 
 อยู่ใจกลางของภมูภิาคไวน์ที �เตบิโตของจอรเ์จยี รวมทั (งทวิทศัน์งดงามบา้นสพีาสเทล และ ถนนหนิกรวด ซกินากตีั (งอยู ่
 บนเนินเขาที �สงูชนัสามารถมองเหน็หุบเขา Alazani อนักวา้งใหญ่พรอ้มดว้ย เทอืกเขาคอเคซสั ที �มองเหน็ไดใ้นระยะไกล 

กาํหนดการเดินทาง     08-14 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 06-12 ธ.ค. / 20-26 ธ.ค.2562  
   27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู   
09.00 น. คณะพร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั �น 4 ประตูทางหมายเลข 10 สายการบินยูเครนแอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์W 

เจ้าหน้าที�คอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ�นเครื�อง (กรณุามาให้ตรงเวลา เนื�องจากกฎของสาย
การบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีที�บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครั �งก่อนทาํการจองตั 7วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื�องจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซีรี�และ
 ได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื�อเปลี�ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงเลก็น้อย** 

12.05 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินยูเครนแอรไ์ลน์ เที�ยวบินที� PS272 

  (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน)  
17.55 น.  เดินทางถึงสนามบิน Boryspil International Airport กรงุเคียฟ ประเทศยูเครนเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง   
21.00 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเคียฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบิน Ukraine International airline 

เที�ยวบินที� PS601 (ไม่มีบริการอาหาร) 
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วนัที �สอง          กรงุเคียฟ - บาก ู(อาเซอรไ์บจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรปูที �ศนูยไ์ฮดาร ์อลิเยฟ-ถนนนิซามิ-บาก ู
02.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน (เวลาของอาเซอร์ไบจาน ช้ากว่าประเทศไทย 3 

ชั �วโมง) หลงัผ่านขั "นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบร้อยแล้ว จากนั �นนําท่านเดนิทางเขา้สู่กรงุบาก ู
Baku เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที�สุดของประเทศอาเซอรไ์บจาน ตั "งอยู่ชายฝ ั �งทางใต้ของคาบสมุทรเลก็ ๆ ที�ยื�นออกไปใน
ทะเลแคสเปียนชื�ออบัเชรอน Absheron ประกอบดว้ยพื"นที� 3 สว่น คอื ย่านเมอืงเก่า ตวัเมอืงปจัจุบนั และตวัเมอืงที�สรา้งขึ"น
ในสมยัโซเวยีต 

 จากนั"นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที )พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าที�โรงแรมและพกัผ่อนตามอธัยาศยั เนื�องจากว่าไฟลท์ที�ท่านเดินทางมาถึงดึกมากช่วงเช้า
  เราจึงให้ท่านได้พกัผ่อนได้เตม็ที�  เพื�อที�เราจะเดินทางกนัต่อในช่วงบ่าย  จนได้เวลาอนัสมควรนําท่านออกจาก
  โรงแรมที�พกั 

เที%ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 นําท่าน แวะถ่ายรปูที� ศนูยว์ฒันธรรม Heydar Aliyev Center  เป็นอาคารคอมเพลก็ซ ์ขนาด 57,500 ตารางเมตร ในบากู

อาเซอร์ไบจาน ซึ+งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิรัก - อังกฤษZaha Hadid และได้รับการกล่าวถึงในด้าน
สถาปตัยกรรมที+โดดเด่นและมสีไตลโ์คง้มน ศูนยก์ลางตั �งชื+อตาม Heydar Aliyev เลขานุการคนแรกของ อาเซอรไ์บจานโซ
เวยีต จาก พ.ศ.2512 ถงึ 2525 และเป็นประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัอาเซอรไ์บจานตั �งแต่ เดอืนตุลาคม 2536 ถงึตุลาคม 
2546 และนําท่าน ชมย่านเมืองเก่าบาก ูBaku Old City ที+เรยีกว่าย่านอเิซรเีซเคอร ์Icheri Shekher หรอืย่านเมอืงเก่า 
ซึ+งเป็นย่านที+มโีบราณสถานเก่าแก่ที+สาํคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบากูที+ไม่เหมอืนกบัที+แห่งใดๆ เมอืงที+ถูกสรา้งขึ�น
โดยมกีาํแพงป้อมลอ้มรอบและรอบกาํแพงจะมกีารสรา้งเป็นป้อมหอคอยซึ+งมทีั �งหมด 25 แห่ง และมปีระตูทางเขา้ออกถงึ 5 
แห่ง สถานที+แห่งนี�ถูกสรา้งขึ�นในศตวรรษที+ 12 โดยกษตัรยิแ์ห่งราชวงศช์วีาน และภายในเป็นคอมเพลก็ซม์สีถานที+สาํคญั
ภายในหลายแห่ง และ จากนั �นนําท่านสู่ ถนนนิซามิ (Nizami Street) ย่านชอ็ปปิ�งกลางแจง้ที+งดงามที+สุดของดาวน์ทาวน์
ในเมอืงบากู เป็นถนนคนเดนิที+รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารมากมายซึ+งสรา้งขึ�นตั �งแต่ช่วงศตวรรษที+ 19 ในเวลา
กลางคนืจะมกีารเปิดไฟประดบัอย่างงดงาม 

 **อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อให้ท่านมีเวลาเดินเล่น และ ช้อปปิ� งอย่างเตม็ที�** 
จากนั "นนําท่านเขา้สูท่ี�พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที �สาม บาก-ูเชมากิ-สสุานดิริบาบา-สสุานเยดดิกมับาซ-เชกี พระราชวงัข่านเชกี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที+โรงแรม 
  นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเชมาค่า Shemakha หรอืชามาก ิShamaki ซึ�งตั "งอยู่ทางทศิตะวนัตกเป็นศนูยก์ลางการ 
  ปกครองของจงัหวดัเชมาค่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั �วโมง นําท่านชม สุสานนักบุญศกัดิ @สทิธิ @ดริบิาบา Diri Baba 

  Mausoleum สรา้งขึ"นราวศตวรรษที� 14 เป็นงานชิ"นเอกของสถาปตัยกรรมของราชวงศช์วีาน ผูป้กครองอาเซอร์ไบจาน
  ระหว่างศตวรรษที� 9-16 มลีกัษณะเป็นอาคารสองชั "นเจาะเขา้ในในหน้าผาหนิ ภายในมกีารตกแต่งดว้ยภาพโมเสก 
  สวยงาม  ถอืเป็นสถานที�ศกัดิ @สทิธิ @สาํหรบันกัแสวงบุญขาวอาเซอรไ์บจาน ที�มาสกัการะท่านนกับุญเชคดริบิาบาเป็น
  ประจําทุกปี และนําท่านชม ชมสุเหร่า Yeddi Gumbez Mosque สุเหร่าใหญ่ประจําเมอืง สร้างขึ"นเมื�อศตวรรษที� 10 
  จากนั "นเรากจ็ะไปต่อกนัที� พระราชวงัแห่งและสุสานแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and Tomb  พระราชวงัแห่ง
  ราชวงศเ์ชอรว์าน สถานที+พาํนกัของกษตัรยิแ์ห่งราชวงศเ์ชอรว์านผูซ้ึ+งครองราชยม์าอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที+  
  14-17  สเุหร่าและเสาหอคอยมนิาเรต ์หอ้งอาบนํ�าและที+พกัของกองคาราวาน  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 
บ่าย  นําท่านชมความสวยงามของเมอืงเชก ีเมอืงที�มธีรรมชาตทิี�สวยงาม ในอดตีเมอืงนี"เคยเป็นเมอืงใหญ่เมอืงหนึ�งในยุคของ
  รฐัอลับาเนียนในราวศตวรรษที� 1 ทําให้มีโบราณสถานหลงเหลอืให้เหน็อยู่เป็นจํานวนมาก นอกจากนั "นเป็นเมอืงที�มี
  ชื�อเสยีงในการแกะสลกัไม้ ที�มกีารค้าขายเกี�ยวกบัเสน้ทางสายไหมในอดตี นําท่านชมพระราชวงัข่านเชก ี(Sheki Khan 
  Palace) สรา้งเสรจ็ในปี 1762 โดยมูหะหมดั ฮสัซนั ข่าน ผูค้รองดนิแดนในขณะนั "น ตวัพระราชวงัสวยงามทั "งภายในและ
  ภายนอก ภายในมภีาพวาดลวดลายตามผนงัและเพดานสวยงามแตกต่างกนัไปในแต่ละหอ้ง ตกแต่งดว้ยกระเบื"องหลาก 
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  ส ีทั "งสนํี"าเงนิเขม้ สฟ้ีาคราม สเีหลอืง ตามรูปทรงเรขาคณิตแบบอสิลาม ส่วนภายนอกมาพร้อมนํ"าพุ สระนํ"า และการจดั
  สวนอนัหรูหรา ทั "งยงัสามารถมองเหน็ทวิทศัน์อนังดงามของเมอืงเชค ีซึ�งตั "งอยู่ในบรเิวณเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ อุดมไป
  ดว้ยภูเขา ลาํธารนํ"าไหล นํ"าตก และปา่เขาอนัเขยีวชอุ่ม 
คํ%า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื"นเมอืง 

 จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี+พกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที �สี �  เชกี-ลาโกเดกิ-ซิกนากี(จอรเ์จีย)-ควาเรลี-ชิมไวน์-ทบิลิซี � 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที+โรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่เมืองลาโกเดกิ Lagodekhi เมอืงที+เป็นพรมแดนของประเทศจอรเ์จยีกบัอาเซอรไ์บจาน  
  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั +วโมง) จากนั �นนําท่านเดนิทางขา้มด่านตรวจคนเขา้เมอืงที+เมอืงลาโกเดก ิLagodekhi   
  (หมายเหต:ุ เนื+องจากกฎของกองตรวจคนเขา้เมอืงรถโคช้นําเที+ยวของอาเซอรไ์บจานนําสง่ท่านที+ด่านขา้มพรมแดน 
  และ รถโคช้จากจอรเ์จยีรอรบัท่านหลงัจากขา้มพรมแดนระหว่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้  ซึ+งในสว่นของกระเป๋าเดนิทาง 
  ผูเ้ดนิทางจาํเป็นตอ้งขนกระเป๋าและถอืสมัภาระดว้ยตนเอง เพื+อเดนิขา้มจากฝ ั +งประเทศอาเซอรไ์บจานเพื+อไปฝ ั +งประเทศ
   จอรเ์จยี)  หลงัผ่านขั "นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้   

นําท่านเดนิทางสูเ่มืองซิกนากี Sighnaghi  ซึ+งเป็นเมอืงศนูยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดัคาเคตทีี+อยู่ทางดา้น
ใตข้องประเทศจอรเ์จยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั +วโมง) เป็นเมอืงเลก็ๆที+มพีื�นที+ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมี
ประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มกีารปลกูพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่นพนัธุต่์างๆ จงึทาํใหเ้ป็นเมอืงที+มี
ความสาํคญัที+มกีารทาํเหลา้ไวน์ ผลติพรม และผลติอาหารที+สาํคญัของจอรเ์จยี ซึ+งต่อมาไดร้บัการบรูณะและปรบัปรุงใหม้ี
ความเจรญิรุ่งเรอืง พรอ้มกบัสิ+งอาํนวยความสะดวกต่างๆมากมาย จงึทาํใหม้ชีื+อเสยีงสาํหรบันกัท่องเที+ยวใหท้่านไดช้ม
ความสวยงามและบรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืงที+ไดช้ื+อว่า “เมอืงแห่งความรกั” ตั �งอยู่บนทวิทศันนัสวยงามของแม่นํ�าเล
ซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ที+ถูกสรา้งขึ�นเมื+อศตวรรษที+ 18 ดว้ยพระราชโองการแห่งกษตัรยิ ์Kakheti Erekle II ผูท้ี+ปกป้อง
เมอืงจากการโจมตขีองพวกมุสลมิทางเหนือ และยงัเป็นที+ตั �งของอารามสงฆแ์ห่งบอดบ ีMonastery of St. Nino at Bodbe 
อารามสงฆใ์นนิกายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ ์สรา้งขึ�นในศตวรรษที+ 9 แต่ไดร้บัการบรูณะใหม่ทั �งหมดในศตวรรษที+ 17 ปจัจุบนั
เป็นอารามนางช ีอุทศิใหน้กับุญนีโน่ สตรผีูป้ระกาศศาสนาครสิตใ์นศตวรรษที+ 4 โดยหลุมศพของนกับุญนีโนกถ็ูกบรรจุไวใ้น
อารามแห่งนี�เช่นกนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 
บ่าย นําท่านสูเ่ขตควาเรลี Kvareli ที+แปลว่า “ไวน์” ของแควน้คาเคต ิที+เป็น 1ในเขตที+เป็นแหล่งผลติไวน์ของจอรเ์จยี ที+ที+มดีนิ

ฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลกูองุน่ทาํไวน์ โดยมกีารทาํอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหมึา จาํนวน 15 อุโมงค ์และมี
เสน้ทางเชื+อมแต่ละอุโมงค ์เพื+อใหเ้ป็นที+เกบ็ไวน์ในอุณหภมูเิหมาะสม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั +วโมง) จากนั �นใหท่้าน
ได้ชิมไวน์ควูาเรลีรสเลิศ ไวน์ทอ้งถิ+นที+มชีื+อเสยีงที+สดุในภมูภิาค จนไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางกลบัสูก่รุง 

 ทบลิซีี+ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั +วโมง) 
คํ�า  รบัประทานอาหารคํ+า ณ ภตัตาคารไทย 
  นําท่านเขา้สูท่ี+พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที �ห้า ทบิลิซี �-มิสทเคต้า-อนานูรี-กดูาอรีู-คาซเบกี-ทบิลิซี � 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ที+โรงแรม 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta  ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงที+เก่าแก่ที+สุดของจอรเ์จยีอายุ
กว่า3,000 ปี ตั �งอยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี นําท่านชมเมอืงมทิสเคต้าที+
เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรอเิบเรยี ซึ+งเป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จยีในช่วง 400-500 ปี ก่อนครสิตกาล  นําท่าน
ชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ+งเป็นวหิารในรปูแบบของครสิต์ศาสนานิกายออรโ์ธดอกที+ถูกสรา้งขึ�นในราวศตวรรษที+ 
6 วหิารแห่งนี�ตั �งอยู่บนภูเขาที+มแีม่นํ�าสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่นํ�ามคิวาร ีและแม่นํ�าอรกัว ีซึ+งถดัจาก 
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เมอืงมทิสเคต้าไปยงับรเิวณที+กวา้งใหญ่ซึ+งในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี จากนั �นนําท่านชมวิหารสเวสเคอเวรี 
Svetitkhoveli Cathedral ที+สรา้งราวศตวรรษที+ 11 ถอืเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาที+ศกัดิ lสทิธิ lที+สดุของจอรเ์จยี 
สรา้งขึ�นโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื+อ Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทั �งยงัเป็นศูนยก์ลางที+ทําให้
ชาวจอรเ์จยีเปลี+ยนความเชื+อและหนัมานบัถอืศาสนาครสิต์ และใหศ้าสนาครสิต์มาเป็นศาสนาประจําชาตขิองจอรเ์จยีเมื+อปี 
ค.ศ.337 และถอืเป็นสิ+งก่อสรา้งยุคโบราณที+มขีนาดใหญ่ที+สดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม   
จากนั �นนําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที+สําคญัซึ+งเป็นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหารที+เรียกว่า Georgian 
Military Highway ที+สรา้งขึ�นในสมยัที+จอรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนน 
เสน้ทางเดยีวที+จะนําท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ที+มคีวามยาวประมาณ1,100 กม.ที+เป็น
เสน้กั �นพรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั +วโมง) 
นําท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานที+อนัเก่าแก่มกีาํแพงลอ้มรอบและตั �งอยู่รมิแม่นํ�าอรกัว ีเป็นป้อมปราการ
ในศตวรรษที+ 16-17 ซึ+งภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัที+ถูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยที+สงูใหญ่ตั �งตระหง่านท่ามกลาง
ธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี�เองทําใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบื�องล่างและอ่างเกบ็นํ�าซนิวาล ี จากนั �นนําท่าน
เดนิทางสูเ่มืองกดูาอรีู Gudauri  เมอืงสาํหรบัสกรีสีอรท์ที+มชีื+อเสยีงที+ตั �งอยู่บรเิวณที+ราบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่
ที+มคีวามสงูจากระดบันํ�าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที+แห่งนี�เป็นแหล่งที+พกัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีที+จะนิยมมา
เล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกี�ชื+อเมอืงดั �งเดมิ ในปจัจุบนัไดเ้ปลี+ยนมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ 

ตั �งอยู่บนความสงูจากระดบันํ�าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทั �งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจดัถงึ
ลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  นําท่านเปลี+ยนเป็นนั �งรถจีlป 4WD เพื�อชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี� Gergeti 
Trinity Church ซึ+งถูกสรา้งขึ�นในราวศตวรรษที+ 14 หรอืมอีกีชื+อเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา Tsminda Sameba ซึ+งเป็นชื+อ
เรียกที+นิยมกนัของโบสถ์ศกัดิ lแห่งนี�สถานที+แห่งนี�ตั �งอยู่ริมฝ ั +งขวาของแม่นํ�าชคเฮร ีอยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี� (การ
เดินทางมายงัสถานที�แห่งนี�  ขึ�นอยู่กบัสภาพ อากาศ ซึ�งเส้นทางอาจจะถกูปิดกั �นด้วยหิมะที�ปกคลุมอยู่หรือสภาพ
ของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซึ�งอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิp
เปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคาํนึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
สาํคญั)  
นําท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ีระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ+า ณ ภตัตาคารพื�นเมือง พรอ้มชมโชว ์
 นําท่านเขา้สูท่ี+พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที �หก ทบิลิซี �-ชมย่านเมืองเก่า-นั �งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - อิสระช้อปปิ� ง -สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ที+โรงแรม   

นําท่านเที+ยวชมย่านเมืองเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึ+งจะทําท่านไดพ้บเหน็ความสวยงามและสสีนัของ
อาคารบ้านเรอืนที+เป็นสถาปตัยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอร์เซยีและยุโรป ทําให้จอรเ์จยีมี
เอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว นําท่านนั �งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ�นชมป้อม
ปราการนาริกาลา Narikala Fortress ที+สรา้งขึ�นครั �งแรกช่วงครสิต์วรรษที+ 4 มกีารเปลี+ยนมอืผูป้กครองมากมายทั �งช่วง
อาหรบั มองโกล เปอรเ์ซยี เตริก์ รสัเซยี ตวัอาคารที+มอียู่ในปจัจุบนันี�สรา้งขึ�นมาตั �งแต่ช่วงครสิต์ศตวรรษที+ 8 สมัผสัความ
งามของโบสถท์ี+อยู่ภายในคอื โบสถน์กับุญนิโคลาส St.Nicholas Church ที+สรา้งขึ�นในศตวรรษที+12-13   
จากนั �นนําท่านเดนิทางสู ่Galleria Mall ศนูยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิี+ที+เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ และสนิคา้แบ
รนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 
 
 **เพื�อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื�อสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั**  

 

 จากนั�นได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี  
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17.15 น.  นําท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุทบิลิซี โดยสายการบิน Ukraine International Airline  
 เที�ยวบินที� PS516 (ไม่มีบริการอาหาร) 

18.20 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุเคียฟ ประเทศยูเครน  เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 
19.55 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน Ukraine International Airline เที�ยวบินที� 

PS271 (มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน) 

วนัที �เจด็ กรงุเทพฯ 

09.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
**กรณีที�บางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครั �งก่อนทาํการจองตั 7วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื�องจากรายการทวัรเ์ป็น รายการ
ซีรี�และได้มีการดาํเนินการไวล้่วงหน้าหลายเดือน เมื�อเปลี�ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี 

การเปลี�ยนแปลงเลก็น้อย** 
 

 

 

หมายเหต ุ    สถานที%ท่องเที%ยวต่างๆในอาเซอรไ์บจานและจอรเ์จีย 

อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์โบสถแ์ละสถานที%สาํคญั ปิดในวนัสาํคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที%ท่องเที%ยวสาํคญัอื%นๆ อาจจะ
ปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมที% เป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล,หรือกรณีที%
ผู้ปกครองรฐัเข้าเยี%ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เนื%องจากเป็นประเทศจอรเ์จีย ที%เคยถกูปกครองจากหลายเชื;อชาติทั ;งรสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันั;นอาหาร
ส่วนใหญ่จะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  และประเทศอาเซอรไ์บจานเคยถกูปกครองทั ;งจาก
รสัเซีย ชาวอาหรบั ดงันั;นอาหารจะได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั อาจมีส่วนผสมของผกัและ
เครื%องเทศ 

- เนื%องจากประเทศจอรเ์จียประชากรนับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตั �งแต่ในอดีต ทาํให้ประเทศแห่งนี� มี
โบสถแ์ละวิหารที�เก่าแก่ที�เปิดให้นักท่องเที�ยวเข้าชม  ซึ�งเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะ ดงันั �นกรณุาเตรียม
ผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีที�ไม่ได้นําติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผ้าคลุมให้ สําหรบัประเทศอาเซอร์ไบจาน
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เวลาเข้าชมทั �งมสัยิด โบสถแ์ละวิหารต่างๆ ต้องใช้ผา้คลุมศรีษะด้วย ดงันั�นกรณุาเตรียม
ผา้คลุมศรีษะไปหรอืกรณีที�ไม่ได้นําติดตวัไปทางโบสถห์รอืวิหารจะมีผา้คลุมให้เช่นกนั 

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จียและอาเซอรไ์บจาน โดยเฉพาะมื;อกลางวนัอาจจะเริ%มที%  13.00-14.00 น. 
ส่วนมื;อคํ%าเรว็ที%สดุคือเริ%มเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี%ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื%นๆ ที%ไม่คาดคิดหรือมีผล
กบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานที%ใดที%ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที%ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลี%ยนแปลงสถานที%อื%นๆ ทดแทนให้ ทั ;งนี; เพื%อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าเดินทาง 08-14 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 06-12 ธ.ค. / 20-26 ธ.ค.2562   
  27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 

**ราคานี� รวมรายการทวัร ์ตั �วเครื�องบิน** 
 

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

โดยเรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิG ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ;ามนั ในกรณีที%สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ%มเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํ%ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ

• อตัราค่าเดินทางนี;ต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที%เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ%ากว่า 30 ท่าน **ไม่มีราคาเดก็**และจะต้องชาํระมดัจาํ 
หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

อตัรานี�รวมบริการ 

• ค่าตั \วเครื�องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิยเูครนแอรไ์ลน์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-กรุงเคยีฟ-บาก ู // ทบลิซิ-ีกรุงเคยีฟ-กรุงเทพฯ และค่าภาษี
นํ"ามนัเชื"อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ  

• ค่าตั \วเครื�องบนิโดยสายการบนิบากแูอรไ์ลน์ เสน้ทางบาก-ูทบลิซิ ี และค่าภาษนํี"ามนัเชื"อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเกบ็
จากสายการบนิ  

• คา่โรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื�องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที�
เดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระคา่พกัเดี�ยวเพิ�ม 

• คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
• คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
• คา่นํ"าดื�มแจกบนรถ 1 ขวด/ทา่น/วนั  
• คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ที�คอยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการ

เดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ที�อายุเกนิ 75 ปี กรมธรรม ์500,000 บาท 

(เงื�อนไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านั "น ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื�นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตั \ว
โดยสาร, ค่าที�พกั, ค่าอาหาร หรอือื�นๆ ทั "งนี"เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• คา่ภาษนํี"ามนัเชื"อเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 16 ส.ค.2562 
หากมเีพิ�มเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่นํ"ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิ�มตามกฎและเงื�อนไขของสายการบนิ   

 

Amazing Azerbaijan-Georgia 
ทวัรอ์าเซอรไ์บจาน – จอรเ์จีย 

 7 วนั 5 คืน / PS 

อตัราค่าทวัร ์

08-14 พ.ย. / 19-25 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 
ทา่นที�ตอ้งการพกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 6,900 6,900 6,900 
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อตัรานี;ไม่รวมบริการ 

• คา่นํ"าหนกัของกระเป๋าเดนิทางสาํหรบัตั \วโดยสารชั "นประหยดัสายการบนิยเูครนแอรไ์ลน์ ในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด 
จาํกดั 1ใบ/ ทา่น (นํ"าหนกัไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั) 

• คา่นํ"าหนกัของกระเป๋าเดนิทางสาํหรบัตั \วโดยสารชั "นประหยดัสายการบนิอาเซอรไ์บจานแอรไ์ลน์ ในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิ
กาํหนด จาํกดั 1ใบ/ ทา่น (นํ"าหนกัไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั) 

• คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาอาเซอรไ์บจานและบรกิารดา้นเอกสาร ท่านละ 1,500 บาท เรยีกเกบ็และชาํระพรอ้มค่าทวัรง์วดสดุทา้ย 
• ค่าทปิคนขบั,ค่าทปิไกดท์อ้งถิ�น,ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาทที�จะเรยีกเกบ็ในอนิวอยซพ์รอ้มค่าทวัรง์วดสดุทา้ย 

• คา่ทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึ�งขึ"นอยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ย

ตวัทา่นเอง 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของที�ระลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม  ซึ�งทา่นสามารถซื"อซมิการด์โทรศพัทไ์ดท้ี�สนามบนิ 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�ส ั �งเพิ�มเองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอืคา่ใชจ้่าย

อื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่นํ"ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าที�นอกเหนือจากที�ระบุหรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารที�เกี�ยวกบัวซี่า หรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  
• ไม่รวม VAT 7% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% 

การชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจําเป็นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ+งท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์่วนที+เหลอืจะขอเกบ็
ทั �งหมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 25 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ lในการไมค่นืเงนิคา่มดัจาํทั �งหมด 

การยกเลิกและเงื�อนไขการจองทวัร ์

� หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัทําการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ lในการไม่คนืเงนิค่ามดัจําค่าตั {วโดยสารซึ+งเงื+อนไขเป็นไปตามที+ทางสายการบนิ
เรยีกเกบ็ 

� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ lในการไม่คนืเงนิมดัจาํทั �งหมด 
� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 25 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ lในการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ั �งหมด 
� หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื+นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามที+สถานทตูเรยีกเกบ็ 
� หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตั {วโดยสารเครื+องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ lในการไม่คนืค่ามดัจาํ  
� หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั {วโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ lในการไม่คนืค่าทวัรท์ั �งหมดและไม่สามารถเลื+อนวนั

เดนิทางได ้และค่าใชจ้่ายที+เกดิขึ�นจรงิที+ไม่สามารถคนืเงนิได ้เช่น ค่าวซ่ีา,ค่าตั {วเครื+องบนิ, ค่ามดัจําหอ้งพกัและค่าเขา้ชมสถานที+ท่องเที+ยว
ต่างๆ เป็นตน้ 

� กรณีที�ตอ้งการออกตั \วภายในประเทศ กรณีที�ลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าที�ทวัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุกครั "ง หากออกบตัร
โดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที+ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ lไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที+เกดิขึ�น 
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หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทาง
การเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีที�มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั "งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผูเ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ"นและมเีหตุทําใหก้าร
เดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกําหนดได้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ @ในการคนืเงนิ จนกว่าจะได้รบัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  
หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ
ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั "งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง ทางบรษิทัฯ
ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั "งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที�
พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้
ให้บรกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิ
ตามที�สายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเที�ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเที�ยวบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ"าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากว่ามาตรฐานได ้ทั "งนี"ขึ"นอยู่กบั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ @ไม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ"าหนกัสว่นที�เกนิ 

o ท่านที�มอีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านที�ต้องการความช่วยเหลอืและการดูแลเป็นพเิศษ 
อาท ิท่านที�ตอ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตั "งแต่เริ�มจองทวัร ์เนื�องจากกฏทางดา้นการ
รกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวกสาํหรบัผูท้ี�มปีญัหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ที�มกีารรณรงคเ์รื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กําหนดที�ชดัเจนในเรื�องการสบูบุหรี� 
และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี� ทั "งนี"เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที�ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ต้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และ
ผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั �วโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั "งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั "งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที�สถานที�เขา้ชมนั "นๆ 
ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าว
ได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื�อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที�ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนั "น ๆ ตามเงื�อนไขราคาที�ไดร้บัจากทาง 
บรษิทั supplier ประเทศนั "นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ�งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที�
ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื�องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงที�เดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึ�งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันั "นขอใหพ้จิารณา
ก่อนการจองทวัร ์
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ข้อมลูเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 
1. เนื+องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี+ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเดี�ยว แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 
1 ห้องเดี�ยว กรณีที�มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื+องปรบัอากาศเนื+องจากอยูใ่นแถบที+มอีณุหภมูติํ+า  
3. กรณีที+มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ l

ในการปรบัเปลี+ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื+อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมที+มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที+เป็นหอ้งเดี+ยวอาจเป็นหอ้งที+มขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบนํ�า ซึ+ง

ขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั �นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารในการยื�นวีซ่าอาเซอรไ์บจาน           
o หนังสือเดินทางจะต้องมีอายไุม่ตํ%ากว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริ�มเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี"สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง
จะตอ้งไปยื�นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ที�กองหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ�ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี�ยนหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื�องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ�งใน

การยื�นคาํรอ้งขอวซ่ีา  

o ท่านที�มปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นต้องส่งใหก้บับรษิัททวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปก
หนงัสอืเดนิทางนั "นๆ  

 

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศ และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั "ง 
***  ***    กรณีที�ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ @ในการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เนื�องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื�อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทั "งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั "งหมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื�นวซ่ีา ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที�ตอ้ง
ใช้หนังสอืเดนิทางก่อนกําหนดวนัยื�นวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสอืเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนั "นจะต้องมายื�นเดี�ยวและแสดงตัวที�
สถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปท่องเที�ยวยงัประเทศตามที�ระบุเท่านั "น 
การปฏเิสธวซ่ีาอนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื�นขอวซ่ีาท่องเที�ยว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ @ในการ
คนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ"นจรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทั "งนี"จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                 
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