
#14179 ทัวรจอรเจีย อารเซอรไบจาน 8 วัน 5 คืน
พิพิธภัณฑ ROCK ART โบสถเกอรเกตี้ บิน EK
ทัวรจอรเจีย อารเซอรไบจาน แหลมอับเชรอน ยูนารแดก หอคอยไมเดน
คาราวานซาราย 28 MALL SHOPPING CENTER JUMA MOSQUE พระรา
ชวังเชคีคาน โบสถคิชอลับาเนียน ชิมไวนคูวาเรลี วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี
ปอมอนานูรี กระเชาไฟฟาสูปอมนาริคาลา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานเฮดาร อาลิเยฟ - บากู - อับเชรอน - ยูนารแดกซ -
บากู   

Central Park
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 โกบัสตาน - พิพิธภัณฑภาพแกะสลักหินโกบัสตัน - บากู - คาราวานสไลนบากู - หาง 28
มอลล - หอคอยไมเดน   

Central Park
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 เชมาคา - มัสยิดจูมาเมืองเชมาคา - เชคี - โบสถคิชอัลบาเนียน - พระราชวังเชคี   
Sheki Saray
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ลาโกเดก้ี - ซิกนากี - ควาเรลี - รานไวนจอรเจีย - ทบิลิซี   

Best
Western Art
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 มิสเคตา - มหาวิหารจวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ปอมอันนานูรี - อางเก็บน้ําซินวาลี
- กูดาอูรี - คาซเบก้ี (สเตพานมินดา) - โบสถเกอรเกต้ี - ทบิลิซี   

Best
Western Art
Hotel หรือ
เทียบเทา

7 ปอมนาริคาลา - โบสถเมเตหคี - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทาอากาศยานดูไบ    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 ฿45,900 ฿45,900 ฿45,900 ฿4,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานเฮดาร อาลิเยฟ - บากู - อับ
เชรอน - ยูนารแดกซ - บากู

กําหนดการทั้งหมด

กรณีท่ีบางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบและเชคหมายกําหนดการเดินทางแตละครั้งกอน
ทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัวของทาน เน่ืองจากรายการทัวรเป็นรายการ SERIES และไดมีการดําเนินการไวลวงหนาหลาย
เดือน เมื่อเปล่ียน ฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอย ซ่ึงทางบริษัทฯ จะไมทําการรับผิดชอบใดๆ ทุกกรณี

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) โดยมีเจา
หนาท่ีจากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่อง

กรณีท่ีบางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบและเชคหมายกําหนดการเดินทางแตละครั้งกอน
ทําการจอง ตั๋วโดยสารสวนตัวของทาน เน่ืองจากรายการทัวรเป็นรายการ SERIES และไดมีการดําเนินการไวลวงหนาหลาย
เดือน เมื่อเปล่ียน ฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอย ซ่ึงทางบริษัทฯ จะไมทําการรับผิดชอบใดๆ ทุกกรณี

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม 01.05 น. ออกเดินทางสู เมืองบากู (BAKU) ประเทศอาเซอรไบจาน โดย สายการบินเอมิเรตส (EK) เท่ียวบินท่ี EK385

05.00 น. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองดูไบ

08.00 น. ออกเดินทางตอสูเมืองบากู (BAKU) ประเทศอาเซอรไบจาน โดยเท่ียวบินท่ี EK2198

11.00 น.(เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองบากู (BAKU) ประเทศอาเซอรไบจาน เป็นเมืองหลวงของ อะเซอรไบจานท่ีตั้งอยูบริเวณ
ริมทะเลสาบแคสเปียนบนคาบสมุทรเล็กๆ ท่ีมีชื่อวา อับเซรอน ท่ีย่ืนออกไปในทะเลฯ ประกอบดวยพ้ืนท่ี 3 สวน ยานเมืองเกา
ภายในกําแพงปอม ถนนท่ีมีลักษณะโคงและแคบ(อิชเชอร เชเคอร) ตัวเมืองท่ีสรางขึ้นในสมัยโซเวียตและตัวเมืองในปัจจุบัน
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสู แหลมอับเชรอน (ABSHERON) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีตั้งอยูบนชั้นของกาซธรรมชาติท่ีปะทุอยูใน
เปลวไฟอยางตอเน่ือง

่ ้



นําทาน ชมยูนารแดก (YANAR DAG) หรือภูเขาแหงไฟ FIRE MOUNT หรือ BURNING MOUNTAIN สถานท่ีน้ีเกิด
ขึ้นมาแตโบราณ เปลวไฟท่ีเกิดจากกาซท่ีลุกไหมตอเน่ืองกันมานาน จนเป็นท่ีรูจักกันดีและไดชื่อวาเป็นดินแดนแหงไฟ (LAND
OF FIRE) อิสระใหทานไดชมความแปลกประหลาดของเปลวไฟท่ีติดอยูและเกิดขึ้นตอเน่ืองตลอดเวลา

นําทานกลับสู เมืองบากู (BAKU)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Central Park Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ

ทาอากาศยานเฮดาร อาลิเยฟ

 เชา

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารท้ังหมด มีขนาดใหญมาก

เป็นหน่ึงในทาอากาศยานหลักประจําประเทศอารเซอรไบจาน ตั้งอยูบริเวณชานเมืองบากู
ทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือไปประมาณ 20 กิโลเมตร ชื่อทาอากาศยานตั้งตามชื่อ
ประธานาธิบดี Heydar Aliyev ประธานาธิบดีคนท่ีสามแหงอาเซอรไบจาน ทาอากาศยาน
น้ียังทําหนาท่ีเป็นฐานปฎิบัติการของสายการบินแหงชาติอาเซอรไบจานและ Buta
Airways

บากู

อับเชรอน

ยูนารแดกซ

 บาย

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศอาเซอรไบจาน ตั้งอยูชายฝ่ังทางใตของ
คาบสมุทรเล็ก ๆ ท่ีย่ืนออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน (Abşeron) กรุงบากู
ประกอบดวยพ้ืนท่ีสามสวน ไดแก ยานเมืองเกา (อิตแชรีแชแฮร) ตัวเมืองปัจจุบัน และตัว
เมืองท่ีสรางขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียต

เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงของอาเซอรไบจานท่ีมีชื่อเสียงในฐานะท่ีเป็นท่ีตั้งอยูบนชั้นของกาซ
ธรรมชาติท่ีบางจุดสรางลักษณะการปะทุอยูในเปลวไฟอยางตอเน่ือง ซ่ึงเป็นภาพปรากฎ
การณทางธรรมชาติอันแปลกใหมท่ีนาสนใจอยางหน่ึง

เป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีไฟลุกท่ีเกิดมาจากชั้นกาซธรรมชาติใตดินรั่วขึ้นมาบนเนินเขา ณ
คาบสมุทร Absheron ซ่ึงอยูไมไกลมากจากบากู บริเวณน้ีถูกบันทึกไววาเกิดการคนพบ
โดยบังเอิญโดยเกษตรกรเล้ียงแกะคนหน่ึงในชวงทศวรรษ 1950 เปลวไฟ ณ ตรงน้ีจะมี
การเผาไหมท่ีคอนขางคงท่ีกวาจุดอ่ืนๆ และในบางชวงตรงน้ีจะมีเปลวไฟพวยพุงสูงขึ้นสู
อากาศมากกวา 3 เมตร



วันท่ี 3 โกบัสตาน - พิพิธภัณฑภาพแกะสลักหินโกบาสตัน - บากู - คารา
วานสไลนบากู - หาง 28 มอลล - หอคอยไมเดน

บากู
เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศอาเซอรไบจาน ตั้งอยูชายฝ่ังทางใตของ
คาบสมุทรเล็ก ๆ ท่ีย่ืนออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน (Abşeron) กรุงบากู
ประกอบดวยพ้ืนท่ีสามสวน ไดแก ยานเมืองเกา (อิตแชรีแชแฮร) ตัวเมืองปัจจุบัน และตัว
เมืองท่ีสรางขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Central Park Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดนทางสู เมืองโกบัสตาน (GOBUSTAN) (37 กม.) แหลงทองเท่ียงท่ีมีการแกะสลักภาพบนหิน (ROCK
PETROGLYPHS) ของมนุษยท่ีงดงามและมีประวัติศาสตรสําคัญอีกท่ีหน่ึงของอาเซอรไบจาน

นําทาน ชมพิพิธภัณฑ ROCK ART ชมเรื่องราวความเป็นมาของภาพท่ีแกะสลักบน หินในสมัยโบราณ

ชม ROCK PAINTING OPEN-AIR MUSEUM ชมความสวยงามของหินภูเขาท่ีมีการ แกะสลักภาพท่ีเป็นรูปตางๆ ณ
ซ่ึงไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 เชน ภาพการลาสัตว รูป คนเตนรํา เรือ หมูดาวและสัตวตางๆ เพราะเคย
เป็นสถานท่ีท่ีมนุษยยุคหินตั้งรกรากไวเมื่อประมาณ 30,000 ปีท่ีแลว ภายในอุทยานมีหินสลักกวา 6,000 ชิ้น มีอายุราว 5,000
– 30,000 ปี รวมท้ังถํ้าท่ีพักอาศัยและหลุมศพของมนุษยในยุคหินเกาจนถึงยุคกลาง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองบากู (BAKU)

ชมเมืองเกาบากู (OLD CITY) ท่ีเรียกวายานอิเซรีเซเคอร ICHERI SHEKHER หรือยานเมืองเกา ซ่ึงเป็นยานท่ีมีโบราณ
สถานเกาแกท่ีสําคัญและเป็นสัญลักษณของเมือง ถูกสรางขึ้นโด ยมีกําแพงปอมลอมรอบและมีการสรางเป็นปอมหอคอยซ่ึงมี
ท้ังหมด 25 แหง และมีประตูทางเขาออกถึง 5 แหง สถานท่ีแหงน้ีถูกสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 12 โดย กษัตริยแหงราชวงศชีวาน
และภายในเป็นคอมเพล็กซมีสถานท่ี สําคัญภายในหลายแหง

นําทาน ชมและถายรูปกับหอคอยไมเดนหรือหอคอยพรมจันทร (MAIDEN TOWER) หอคอยซ่ึงถือวาเป็นสวนท่ี เกาแก
ของเมืองบากูสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษท่ี 12 และถูกลอมรอบดวยหองอาบน้ําโบราณในยุคอดีต

ชม คาราวานซาราย (CARAVANSERAI) หรือท่ีพักแรมของกองคาราวานในยุคคาขายแหงเสนทางสายไหม

จากนั้นนําทานสู 28 MALL SHOPPING CENTER ศูนยการคาท่ีเต็มไปดวย รานคา รานอาหาร คาเฟ และสินคาแบ
รนดเนมและทองถิ่นใหเลือกซ้ือหลากหลายแบรนด...อิสระตามอัธยาศัย..

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Central Park Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



่

โกบัสตาน

พิพิธภัณฑภาพแกะสลักหินโกบัสตัน

เป็นพ้ืนท่ีเมืองชนบทหน่ึงท่ีตั้งอยูทางใตของบากู ท่ีน่ีมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานตั้งแต 8
พันปีกอนคริสตกาลซ่ึงถือไดวามีความเกาแกมากๆ นอกจากน้ียังเป็นท่ีรูจักกันดีในฐานะ
เป็นเมืองท่ีตั้งของพิพิธภัณฑหินแกะสลักกลางแจงซ่ึงถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญในอาเซอรไบจานแถบน้ี

เป็นภาพแกะสลักท่ีถือเป็นสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรแหงชาติ ภาพแกะสลักน้ีมี
พ้ืนเพมาจากกอนหินท่ีโผลขึ้นมาจากกึ่งทะเลทรายของอาเซอรไบจานตอนกลางท่ีมีการ
รวบรวมงานแกะสลักหินกวา 6,000 รายการท่ีมีหลักฐานถึง 40,000 ปีของศิลปะหิน
ท้ังหมดสะทอนใหเห็นถึงการใชชีวิตมนุษยในยุคเกาแก ณ พ้ืนท่ีน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บากู

คาราวานสไลนบากู

หาง 28 มอลล

หอคอยไมเดน

 บาย

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศอาเซอรไบจาน ตั้งอยูชายฝ่ังทางใตของ
คาบสมุทรเล็ก ๆ ท่ีย่ืนออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับชิรอน (Abşeron) กรุงบากู
ประกอบดวยพ้ืนท่ีสามสวน ไดแก ยานเมืองเกา (อิตแชรีแชแฮร) ตัวเมืองปัจจุบัน และตัว
เมืองท่ีสรางขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียต

เป็นอาคารพักผอนสําหรับกองคาราวานในเมืองบากู ถูกสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 12 ท่ีพัก
คาราวานน้ีมีอาคารรูปทรงสี่เหล่ียมและลานภายในรูปสี่เหล่ียมมุมฉากท่ีมีมุมตัด มีระเบียง
ยาวซ่ึงลอมรอบอาคารหลัก ปัจจุบันมีสวนรมรื่น รวมถึงหอศิลปการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของชางฝีมือ และรานอาหารอยูรอบๆ

เป็นหน่ึงในหางสรรพสินคาท่ีเป็นสถานท่ีชอปป้ิง แหลงความบันเทิง และจุดนัดพบท่ีตั้ง
อยูในทําเลสะดวกของเมืองบากู มีพ้ืนท่ีกวา 25,000 ตารางเมตร หางสรรพสินคา 5 ชั้นน้ี
ใหบริการรานคาแบรนดเนมตางประเทศกวา 70 ราน ซูเปอรมารเก็ต รานอาหาร และราน
กาแฟมากมาย รวมถึงโรงภาพยนตรอยูชั้นบน

เป็นอาคารหอคอยในพ้ืนท่ีเมืองโบราณอิเชรี เชอรเคอร ถูกสรางขึ้นมาประมาณชวง
ศตวรรษท่ี 12 เป็นหอคอยอันสําคัญท่ีมีเรื่องเลาตํานานลึกลับของประวัติศาสตรอาเซ
อรไบจานท่ีนาสนใจ เป็นหน่ึงในสัญลักษณประจําชาติท่ีโดดเดนท่ีสุดของอาเซอรไบจาน
ในฐานะเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีปรากฎอยูในธนบัตรของประเทศ

 คํ่า  Central Park Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 เชมาคา - มัสยิดจูมาเมืองเชมาคา - เชคี - โบสถคิชอัลบาเนียน -
พระราชวังเชคี

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเชมาคา (Shemakha) ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเป็นศูนยกลางการปกครองของเมือง

ชม Juma Mosque มัสยิดเกาแกตั้งอยูใจกลางเขตเมืองเกาเป็นมัสยิดท่ีสวยงาม สรางขึ้นในศตวรรษท่ี 12 ภายในตกแตง
และประดับดาดวยหินและโมเสก รวมท้ังโดมท่ีมีความสวยงามมาก มีหองสวดมนตแยกตางหากสําหรับสุภาพสตรีและบุรุษ ซ่ึงใน
ชวงยุคโซเวียตมัสยิดแหงน้ีไดรับการชวยเหลือจากการถูกทําลายและถูกเปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ

นําทานออกเดินทางตอสู เมืองเชคี (Sheke) เมืองท่ีเต็มไปดวยภูเขา ซ่ึงเป็นชองแคบท่ีมีลําธารน้ําไหลและปาเขาท่ีเขียวชอุม
ชุมชื่นไปดวยน้ําท่ีผุดขึ้นมากจากพ้ืนดินมากมายและเป็นเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดของอาเซอรไบจาน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทาน ชมความสวยงามของเมือง ในอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองใหญเมืองหน่ึง ยุคของรัฐอัลบาเนียนในราวศตวรรษท่ี 1
ทําใหมีโบราณสถานหลงเหลือใหเห็นอยูเป็นจํานวนมาก นอกจากนั้นเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในการแกะสลักไม ท่ีมีการคาขาย
เกี่ยวกับเสนทางสายไหมในอดีต

นําทาน ชมพระราชวังเชคีคาน (Palace of Shaki Khans) อนุสรณสถานท่ี ทรงคุณคา สรางขึ้นในปีค.ศ. 1761-1762
ใชเป็นท่ีประทับของขาน เป็นพระราชวังสองชั้นตกแตงดวยภาพเฟรสโก ความยาวกวา 24 เมตร.และงานกระจกสีอันงดงามท่ี
เรียกวา Shebeke ท่ีตกแตงอยางงดงามท้ังภายในและภายนอก บางสวนของจิตรกรรมฝาผนังมีลายดอกไมนานาพันธุ ซ่ึงการ
สรางพระราชวังจะใชอิฐหินแมน้ําและตนโอก

นําทาน ชมโบสถคิชอลับาเนียน (Kish Albanian Church) ในหมูบานคิช ท่ีอยูหางจากเมืองเชกีไปทางตอน เหนือ
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีความสําคัญในแงของศาสนาเน่ืองจากชาวอาเซอรไบจาน สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม โบสถคริสต
แหงน้ีจึงมีความสําคัญสําหรับชาวคอเคเชียอัลเบเนียเป็นอยางมากเน่ืองจากนักประวัติศาสตรไดสันนิษฐานวาสถานท่ีแหงน้ีครั้ง
หน่ึงเคยถูกเปล่ียนใหเป็นท่ีพักอาศัยของบิชอบ แหงจอรเจียตั้งแตศตวรรษท่ี17

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Sheki Saray Hotel หรือเทียบเทา

เชมาคา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงในเขต Shamakhi Rayon ของอาเซอรไบจาน เมืองน้ีมีมรดกทาง
วัฒนธรรมมากมายและเป็นฉากหลังของเหตุการณทางการเมืองท่ีสําคัญตลอด 2,000 ปีท่ี
ผานมา อันรวมไปถึงการเป็นเมืองสําคัญบนทางผานเสนทางสายไหม



วันท่ี 5 ลาโกเดก้ี - ซิกนากี - ควาเรลี - รานไวนจอรเจีย - ทบิลิซี

มัสยิดจูมาเมืองเชมาคา

เชคี

เป็นมัสยิดประจําเมืองเชมาคาของอาเซอรไบจาน ถูกสรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษท่ี 8
ซ่ึงเป็นตัวอยางทางประวัติศาสตรของสถาปัตยกรรมอิสลามโบราณนั้นเกี่ยวของกับการ
ปกครองของชาวอาหรับในอาเซอรไบจานอดีต สภาพท่ีเห็นในปัจจุบันมาจากคําสั่งการ
บูรณะใหญในปี 2009 จากความเสื่อมตามกาลเวลาท่ียาวนาน

เป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของอาเซอรไบจาน ตั้งอยูตรงบริเวณทางใตของเทือก
เขาคอเคซัส เมืองน้ีมีประวัติศาสตรยอนไปกวา 2700 ปี ท่ีวากันวามีคาราวานชาวอิหราน
พยายามเดินทางผานเทือกเขาคอเคซัสเพ่ือเขาสูพ้ืนท่ีแถบเอเชียไมเนอรแตทกวาเลือกจะ
ตั้งถิ่นฐานท่ีน่ีแทน ซ่ึงเมืองน้ีถือเป็นอีกเมืองเล็กๆ ในพ้ืนท่ีเทือกเขาคอเคซัสท่ีเป็นจุด
เชื่อมตอสองวัฒนธรรมระหวางอารเมเนียและอาเซอรไบจาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โบสถคิชอัลบาเนียน

พระราชวังเชคี

 บาย

เป็นโบสถคริสตแบบคอเคเชี่ยนแอลเบเนีย ตั้งอยูทางเหนือของเมืองเชคิไปประมาณ 5
กิโลเมตร ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นประมาณชวงศตวรรษท่ี 10-12 ท่ีน่ีถูกเรียกวาเป็นหน่ึงในศูนย
จิตวิญญาณท่ีเกาแกท่ีสุดในคอเคซัส ตั้งแตเซนตเอลิชาเป็นผูเฒาคนแรกของคริสตจักร
เพราะเขาเป็นหน่ึงในบาทหลวงชุดแรกๆ ท่ีเผยแพรศาสนาในแถบเทือกเขาคอเคซัส

มีลักษณะเป็นบานพักฤดูรอนของผูปกครองเมือง ถูกสรางขึ้นในปี 1789 โดย
Muhammed Hasan Khan สภาพท่ีเห็นในปัจจุบันมาจากการบูรธครั้งใหญประมาณปี
1955 ท่ีน่ีมีความโดดเดนทางดานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทองถิ่น กับการตกแตง
อยางดงามและอาคารรูปทรงแปลกตาพรอมดวยกล่ินไอแหงความเป็นดินแดนเกาแก ท่ีน่ี
ไดรับการจารึกใหเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sheki Saray Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองลาโกเดกิ (LAGODEKHI) เมืองท่ีเป็นพรมแดนของประเทศอาเซอรไบจานกับจอรเจีย เพ่ือ
ขามดานตรวจคนเขาเมือง หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว

หมายเหตุ: เน่ืองจากกฎของกองตรวจคนเขาเมืองรถโคชนําเท่ียวของอาเซอรไบจาน นําสงทานท่ีดานขามพรมแดนและรถโคช
จากจอรเจียรอรับทานหลังจากขามพรมแดนระหวางประเทศเรียบรอย แลว ซ่ึงในสวนของกระเปาเดินทางผูเดินทางจําเป็นตอง
ขนกระเปาและถือสัมภาระดวยตนเอง เพ่ือเดินขาม จากฝ่ังประเทศอาเซอรไบจานเพ่ือไปฝ่ังประเทศจอรเจีย



นําทานออกเดินทางสู เมืองซิกนากี (SIGHNAGHI) (109 กม.) เมืองศูนยกลางการปกครองเขตซิกนากีใน จังหวัด คาเคตี
ท่ีอยูทางดานใตของประเทศ มีการปลูกพืชพันธุไมหลายอยางโดยเฉพาะตนองุนพันธุตางๆ เป็นเมืองท่ีมีความสําคัญท่ีมีการทํา
เหลาไวนผลิตพรมและผลิตอาหารท่ีสําคัญของจอรเจีย ซ่ึงตอมาไดรับการบูรณะและปรับปรุงใหมีความเจริญรุงเรือง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู เมืองควาเรลี (KVARELI) (61 กม.) แปลวา ไวน ของแควนคาเคติท่ีเป็น 1 ในเขตท่ีเป็นแหลงผลิต
ไวนของจอรเจีย มีดินฟาอากาศเหมาะตอการปลูกองุนทําไวนโดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปในภูเขาขนาดมหึมา จํานวน 15
อุโมงคและมีเสนทางเชื่อมแตละอุโมงคเพ่ือใหเป็นท่ีเก็บไวนในอุณหภูมิเหมาะสม

จากนั้นใหทาน ไดชิมไวนคูวาเรลีรสเลิศ ไวนทองถิ่นท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในภูมิภาคและสามารถซ้ือกลับไดในราคายอมเยาว
ประเทศจอรเจียมีชื่อเสียงเรื่อง ไวนโดยท่ีทานไมเคยไดทราบมากอน ไวนดํา หรือ ไวนเหลือง เน่ืองดวยวีธีการทําไวนและพันธุ
องุนของจอรเจียจะมีความพิเศษไวนแดงจะเขมจนสีออกดําสวนไวนขาวจะเขมจนออกเหลือง

นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (TBILISI) (141 กม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝ่ัง
แมน้ําคูรา (KURA) หรือเรียกวาแมน้ํามตควารี (MTKVARI) เมืองน้ีถูกสรางโดยวาคตัง จอรกาซาลี (VAKHTANG
GORGASALI) กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี (ไอบีเรีย) ไดกอตั้งเมืองน้ีขึ้นในค.ศ.ท่ี 4 เป็นศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคม
และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา

ลาโกเดกี้

ซิกนากี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่ีเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส ตรงระหวางแมน้ํา Lagodekhiskhevi
และ Shromiskhevi ใกลๆ กับชายแดนฝ่ังประเทศอาเซอรไบจาน กอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี
8 ภายใตชื่อ Lakuasti เป็นท่ีตั้งของโบสถออรโธดอกซในนามของการคุมครองของ
พระแมมารีผูบริสุทธิ ์เขตอนุรักษธรรมชาติลาโกเดกี้ท่ีเพ่ิงกอตั้งมาในปี 1912

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในภูมิภาคฝ่ังตะวันออกสุดของประเทศจอรเจีย เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเล็ก
ท่ีสุดของจอรเจีย ท่ีทําหนาท่ีเป็นแหลงทองเท่ียวยอดนิยมเน่ืองจากท่ีตั้งอยูใจกลางภูมิภาค
ปลูกไวนของจอรเจีย เชนเดียวกับภูมิทัศน ท่ีงดงามของหุบเขาอลาซานนีและเทือกเขาคอ
เคซัสท่ีอยูหางออกไป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ควาเรลี บาย

เป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือตรงบริเวณหุบเขาอลาซานนีท่ีจุดใกลๆ กับเทือกเขาคอ
เคซัส เมืองน้ีขึ้นชื่อในเรื่องการเป็นแหลงผลิตไวนแดงคุณภาพชั้นเย่ียมแหงหน่ึงของ
ประเทศ



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 มิสเคตา - อารามจิวารี - มหาวิหารสเวติสเคอเวรี - ปอมอัน
นานูรี - อางเก็บน้ําซินวาลี - กูดาอูรี - คาซเบก้ี (สเตพานมินดา)
- โบสถเกอรเกตี้ - ทบิลิซี

หมายเหตุ: เน่ืองจากกฎของกองตรวจคนเขาเมืองรถโคชนําเท่ียวของอาเซอรไบจาน นําสงทานท่ีดานขามพรมแดนและรถโคช
จากจอรเจียรอรับทานหลังจากขามพรมแดนระหวางประเทศเรียบรอย แลว ซ่ึงในสวนของกระเปาเดินทางผูเดินทางจําเป็นตอง
ขนกระเปาและถือสัมภาระดวยตนเอง เพ่ือเดินขาม จากฝ่ังประเทศอาเซอรไบจานเพ่ือไปฝ่ังประเทศจอรเจีย

รานไวนจอรเจีย

ทบิลิซี

ทดลองชิมไวน ซ่ึงประเทศจอรเจียเป็นหน่ึงในแหลงกําเนิดไวนอันสําคัญ ท่ีผลิตเครื่องด่ืม
มาอยางนอย 8,000 ปี ท่ีน่ีสามารถลองทําไวนไดท้ังในโรงงานและโรงงานขนาดเล็กท่ี
ครอบครัวเป็นเจาของ ประเภทไวนแตกตางจากไวนแหงกึ่งหวานและหวานขาวและแดง
ซ่ึงบางพ้ืนท่ีไวนจะมีความเขมขนมากจนสีดูผิดปกติ ถือเป็นเอกลักษณอยางหน่ึงของไวน
จอรเจีย

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู เมืองมิทสเคตา (MTSKHETA) (26 กม.) เป็นเมืองท่ีมีความเกาแหงหน่ึงของประเทศและใน
ปัจจุบันเป็นศูนยกลางการปกครองของแควนมอสเคตาและเทียนิตื้เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดานประวัติศาสตรมากมายหลาย
แหง จึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994

ชมวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) เป็นวิหารแบบของคริสตศาสนาออรโธดอกท่ีถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี6 วิหาร
แหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีแมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แมน้ํามิควารีและแมน้ําอรักวีและบริเวณท่ีกวางใหญซ่ึงในอดีตเคย
เป็นอาณาจักรของไอบีเรีย(KINGDOM OF IBERIA) ซ่ึงไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต 400 ปี กอนคริสตกาล
จนถึงราวคริสตศตวรรษท่ี5

ชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) เป็นโบสถอีกแหงหน่ึงท่ีอยูในบริเวณของมิทสเคตา ท่ีมี
รูปแบบของจอรเจียออรโธดอกซ่ึงถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 11

นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีสําคัญซ่ึงเป็นเสนทางสําหรับใชในดานการทหารท่ีเรียกวา GEORGIAN MILITARY
HIGHWAY ไดถูกสรางขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยท่ีจอรเจียตกอยูภายใตการปกครองสําหรับใชเป็นเสนทางมายังภูมิภาค
แหงน้ี

นําทานเดินทางสูเทือกเขา คอเคซัสใหญ (GREATER CAUCASUS) (80 กม.)ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม.ท่ีเป็น
เสนกั้นพรมแดนระหวางรัสเซียและจอรเจีย

นําทาน ชมปอมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานท่ีกอสรางอันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและตั้งอยูริม แมน้ํา
อรักวี ท่ีตั้งอยูหางจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสราง ขึ้นใหเป็นปอมปราการในศตวรรษท่ี16-17 ภายในยังมีโบสถ 2 หลังท่ี
ถูกสรางไดอยางงดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญตั้งตระหงานอยู ทําใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของเบื้องลาง และอางเก็บน้ํา
ซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR)



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) (35 กม.) เมืองสําหรับสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขา ของ
เทือกเขาคอเคซัสใหญท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100เมตร สถานท่ีแหงน้ีเป็นแหลงท่ีพักผอนเลนสกีของชาว
จอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นชวงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) (90 กม.) ซ่ึงเป็นชื่อเมืองด้ังเดิมแตปัจจุบันไดเปล่ียนมาเป็นชื่อ สเตพา
นทสมินดา (STEPANTSMINDA)หลังจากนักบุญในนิกายออรโธดอก ชื่อ สเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและกอสรางสถานท่ี
สําหรับจําศีลภาวนา ตั้งอยูตามริมฝ่ังแมน้ําเทอรกี้ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยูบนความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร

จากนั้นนําทาน ขึ้นรถ 4WD (รถขับเคล่ือน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS)

นําทาน ชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซ่ึงถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือ
มีอีกชื่อเรียกกันวา ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซ่ึงเป็นชื่อท่ีเรียกท่ีนิยมกันของโบสถศักดิแ์หงน้ีสถานท่ีแหงน้ี
ตั้งอยูริมฝ่ังขวาของแมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบกี้

การเดินทางมายังสถานท่ีแหงน้ี ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดดวยหิมะท่ีปกคลุมอยู และการเดินทาง
อาจจะเป็นอุปสรรคได แตจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางใหมากท่ีสุด

นําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (TBILISI) (121 กม.)

ชมยานเมืองเกาของทบิลิซี (OLD TOWN OF TBILISI) ทานไดพบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบานเรือนท่ีเป็น
สถาปัตยกรรมอันโดดเดนโดยผสมผสานกันระหวางศิลปะของเปอรเซียและยุโรป ทําใหจอรเจียมีเอกลักษณและสัญลักษณของ
ตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา

มิสเคตา

มหาวิหารจวารี

มหาวิหารสเวติสเคอเวรี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดของรัฐจอรเจีย ตั้งอยูประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางเหนือ
ของทบิลิซีท่ีจุดบรรจบของแมน้ํา Mtkvari และ Aragvi เน่ืองจากความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและอนุสรณสถานทางวัฒนธรรมหลายแหงท่ีอยูในเมืองน้ี จึงถูกขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1994

เป็นอารามจอรเจียนออรโธด็อกซในเมืองมิสเคตา อีกหน่ึงสถานท่ีมรดกโลกจากยูเนสโก
ตั้งอยูบนยอดเขาหินท่ีจุดบรรจบของแมน้ํา Mtkvari และ Aragvi ท่ีสามารถมองเห็นวิว
เมืองมิสเคตาจากมุมสูงไดอยางสวยงาม ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นในชวงประมาณศตวรรษท่ี 6 โดย
กษัตริย Mirian ท่ีสามแหงอาณาจักรไอบีเรีย ออกแบบดวยสถาปัตยกรรมแบบเฮเลนนิ
สติกกับเซซาเน่ียนท่ีสวยงาม

เป็นมหาวิหารคริสเตียนนิกายอีสเติรนออรโธด็อกซท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองมิสเคตา
ถูกสรางขึ้นประมาณราวศตวรรษท่ี 11 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจอรเจียชื่อ
Arsukisdze ซ่ึงถือผลงานชิ้นเอกท่ียอดเย่ียมอยางหน่ึงของยุคกลาง เป็นสิ่งกอสรางยุค
โบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย อีกท้ังยังเป็นหน่ึงในศูนยกลางสําคัญท่ี
ทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสตเมื่ออดีต



ปอมอันนานูรี

อางเก็บนํ้าซินวาลี

เป็นปอมปราการอันเกาแกท่ีมีกําแพงลอมรอบ ตั้งอยูริมแมน้ําอรักวี สันนิษฐานวาท่ีน่ีถูก
สรางขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 ภายในมีโบสถ 2 หลังท่ีตั้งอยูหลังกําแพง ซ่ึงเป็นโบสถ
ของชาวเวอรจ้ิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญท่ีตั้งตระหงาน ทําใหเห็นภาพ
ทิวทัศนอันสวยงามจากมุมสูงของปอมปราการน้ี

เป็นอางเก็บแมท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีแมน้ํา Aragvi มีจุดประสงคหลักในการผลิตไฟฟาดวย
พลังงานน้ํา เปิดใหบริการในปี 1986 เป็นอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ดวยลักษณะ
บรรยากาศของทะเลสาบสีฟาท่ีมีความอุดมสมบูรณกับพ้ืนท่ีธรรมชาติรอบดาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กูดาอูรี

คาซเบกี้ (สเตพานมินดา)

โบสถเกอรเกต้ี

ทบิลิซี

 บาย

เป็นเมืองสกีรีสอรทท่ีมีชื่อเสียงท่ีตั้งอยูบริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ ท่ีมี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแหงน้ีเป็นแหลงท่ีพักผอนเลน
สกีของชาวจอรเจียท่ีจะนิยมมาเลนในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซ่ึงเป็นชวงท่ี
สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลา สวนในชวงปกติท่ีน่ีก็มีธรรมชาติของท่ีราบสูง
อันสวยงาม

เมืองน้ีมีอีกชื่อทองถิ่นวาสเตพานมินดา (Stepantsminda) ตั้งอยูในแนวเทือกเขาคอ
เคซัส ทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอรเจีย บนความสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามอันเป็นเอกลักษณของเมืองบน
ธรรมชาติท่ีราบสูงท่ีเป็นหน่ึงในจุดหมายสําคัญของนักทองเท่ียว

โบสถน้ีอยูใกลกับหมูบาน Gergeti ในเมืองคาชเบกี้ของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนฝ่ังขวา
ของแมน้ํา Chkheri บนระดับความสูง 2170 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 14 โดยตั้งโดดเด่ียวบนยอดเขาสูงชันท่ีลอมรอบดวยธรรมชาติอันกวางใหญสุด
สวยงาม การเขาถึงโบสถน้ีกอนหนาน้ีจะตองเดินเขาขึ้นไปซ่ึงตองใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง กระท่ังในธันวาคม 2018 มีการทําถนนลาดยางขึ้นไป ใหพาหนะอยางรถยนต
สามารถเขาถึงไดในเวลาไมกี่นาที

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย เป็นศูนยกลางการปกครองและ
ยานเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองหลวงท่ีมีเสนหประกอบกับมีธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณเพราะมีแหลงน้ํามากมายพรอมกับมีทําเลท่ีดีในการปกครอง ทําใหเมืองน้ีกลาย
เป็นเมืองหลวงของจอรเจียในท่ีสุด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 7 ปอมนาริคาลา - โบสถเมเตหคี - ทาอากาศยานทบิลิซี - ทา
อากาศยานดูไบ

การเดินทางมายังสถานท่ีแหงน้ี ขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดดวยหิมะท่ีปกคลุมอยู และการเดินทาง
อาจจะเป็นอุปสรรคได แตจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางใหมากท่ีสุด

 Best Western Art Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทาน ขึ้นกระเชาไฟฟาสูปอมนาริคาลา (NARIKALA FORTRESS) ชมปอมปราการซ่ึงเป็นปอมโบราณท่ีถูก
สรางในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไมมีความสมํ่าเสมอกันและตอมาในราว ศตวรรษท่ี 7
สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอขยายออกไปอีกและตอมาในสมัยของกษัตริยเดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ไดมีการ
สรางเพ่ิมเติมขึ้นอีก

นําทาน ชมโบสถเมเตหคี (METEKHI CHURCH) เป็นโบสถท่ีมีประวัติศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลิซี ตั้งอยู บริเวณริม
หนาผาของแมน้ํามทวารี

จากนั้นนําทานเดินทางสู Galleria Mall ศูนยการคาใจกลางเมืองทบิลิซีท่ีเต็มไปดวยรานคา รานอาหาร คาเฟ และสินคาแบ
รนดเนมหลากหลายแบรนด

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอรเจีย เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย

16.55 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK2201

ค่ํา

20.15 น. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองดูไบ

22.35 น. นําทานเดินทางตอสูสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี EK374

ปอมนาริคาลา

โบสถเมเตหคี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นปอมปราการโบราณขนาดใหญท่ีสามารถมองเห็นทบิลิซีเมืองหลวงของรัฐจอรเจียและ
แมน้ํา Mtkvari อันงดงาม ปอมปราการดังกลาวกอตั้งขึ้นในศตวรรษท่ี 4 และเป็นปอม
ปราการแบบเปอรเซีย มีการขยายอยางกวางขวางโดยชาวอูไมแยดในศตวรรษท่ี 7 ตัวปอม
ปราการประกอบดวยสองสวนท่ีมีกําแพงลอมรอบบนเนินเขาสูงชัน ท่ีน่ีเป็นสถานท่ี
โบราณท่ีถือวาเป็นหน่ึงในสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองทบิลิซี

เป็นโบสถท่ีตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ํา Mtkvari บนหนาผาราบ ซ่ึงเป็นสัญลักษณท่ีคลาย
กับโบสถท่ีสรางขึ้นบนหลุมฝังศพของพระแมมารีในกรุงเยรูซาเล็ม ตามตํานานเลาขาน
อดีตคาทอลิโกสคิริออนยายรางของนักบุญสุสานไปยังโบสถแหงน้ีในศตวรรษท่ี 7 เป็น
โบสถหน่ึงท่ีสรางอยูในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแตกอน
โดยกษัตริยวาคตังท่ี 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางปอมและโบสถไวท่ีบริเวณน้ี

 บาย



วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานทบิลิซี
เป็นทาอากาศยานหลักประจําประเทศจอรเจีย ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียงใตของเมือง
ทบิลิซีไป 17 กิโลเมตร สรางขึ้นในปี 1952 ออกแบบโดยสถาปนิก V. Beridze ในรูป
แบบของสถาปัตยกรรมสตาลินนิสต เพ่ือเชื่อมการเดินทางระหวางสหภาพโซเวียตกับดิน
แดนหางไกลอ่ืนๆ หลังโซเวียตลมสลายท่ีน่ีไดกลายเป็นทาอากาศยานประจําประเทศ
จอรเจียไป

ทาอากาศยานดูไบ คํ่า

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารท้ังหมด มีขนาดใหญมาก

 กิจกรรม เชา

07.35 น.(เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได

เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดิน
ทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14
วันกอนการเดินทาง 

เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ….

หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด

น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตอง
เป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็ค
อินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง บริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) 

และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด
หักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิม
เติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

ทางบริษัทฯ เป็นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถาน
ทูตฯเทานั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี

เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคา
ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคนสวน
ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไม
เกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเป็นสวนใหญ)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมีใบรับรอง
แพทย)

่ ่ ่



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพ่ือ
หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน)

ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการ
เดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได

ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทาน
ยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิท่ี์จะขอรับลูกคารายตอไป 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE
FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตอง

อยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปล่ียนแปลง)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู
ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงาน
แฟร,การประชุม อันเป็นผลทําใหตองการเปล่ียนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ)

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double)

หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหา
ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) 
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม) คารักษาพยาบาลสําหรับ

คนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ /
คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทานั้น)

ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท]เทานั้น

6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

7. คาวีซาอาเซอรไบจาน 



อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน 

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ คาบริการ
พิเศษตางๆ

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

7. คาทิปคนขับรถ / ไกดทองถิ่น / รานอาหาร / โรงแรม / ไกดไทย = 90.- ยูเอส / ทาน

วีซา
การการย่ืนวีซาอาเซอรไบจาน

กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการย่ืนวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหาก กรณีทานท่ี
ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันย่ืนวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานนั้นจะตองมา ย่ืนเด่ียวและ
แสดงตัวท่ีสถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ี ระบุเทานั้น
การปฎิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาอาเซอรไบจาน

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 3 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอย
กวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซา
ดวย) 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหาม
สวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง 
สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอด

เงินในบัญชีขั้นตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชี
กระโดดเดือนตองขอเป็น Statement เทานั้น)

หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนา
พาสปอรต (ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันท่ีย่ืน) (ใชท้ัง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได)

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเป็น พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ
สามีภรรยา เทานั้น)

3.2.1. ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเทานั้น

3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน
บาน

สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**

4. หลักฐานการทํางาน 
เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ

สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน
ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

่ ่ ่



นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุล
ตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ีย่ืน)

5. เอกสารสวนตัว
สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ

บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ

สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ปี ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 
หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตร
แตเพียงผูเดียว

กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี passport ***

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ัง
สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น)

7. ทานไมจําเป็นตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

หมายเหตุ
กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรท่ีทานไดรับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวาง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจาก
กงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน
หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูก
ปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเป็น
หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผล
ประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเป็นสําคัญ

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท

ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร
(หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย
เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ))

กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)
/ คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)

กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการ
บินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตาง
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ประเทศ) ท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีท่ีทานย่ืนวีซาแลว 


