Wow Azerbaijan-Georgia

สั มผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซั ส
ท่องเทีย่ วเส้นทางแห่งอารยธรรมนั บพันปี

อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจี ย 7 วั น 4 คืน
โดยสายการบินระดั บ 5 ดาว

บากู-โกบุสตาน-แหลมอั บเชรอน-Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ
ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูร-ิ กูดาอูร-ี คาซเบกี-อุพลิสชิเค่
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เปิ ดโลกกว้างกั บอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศทีม่ สี ถานทีข่ ้ นึ ทะเบียน
มรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกั บหอคอย Maiden
เทีย่ วประเทศจอร์เจี ย ดื่มดํ่าแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine นั่ งรถจี๊ ป
4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมเมืองถํ้าอุพลิสชิเค่
บริษทั ฯ ขอนําท่านเดินทางท่องเทีย่ วประเทศอาเซอร์ไบจาน ทีอ่ ดีตเคยเป็นส่วนหนึง่ ของรัสเซียแต่ปจั จุบนั ได้แยกตัว
ออกมา เป็นอีกหนึง่ ประเทศทีน่ ่าท่องเทีย่ ว มีทงั ้ ทัศนียภาพทางธรรมชาติอนั สมบูรณ์และสถาปตั ยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์
ยุโรป พร้อมมีวฒ
ั นธรรมอาหรับผสมผสานอยูด่ ว้ ย อาเซอร์ไบจานจึงมีเสน่หด์ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วให้ไปค้นหาความสวยงามทีย่ งั ซ่อน
อยู่ นําท่านสัมผัสอารยธรรมนับพันปี ตะลึงความงามทางธรรมชาติของดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส และนําท่านท่องเทีย่ ว
ประเทศจอร์เจีย ทีม่ อี าณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซียและทางตะวันตกติดกับทะเลดําและตุรกี มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ชือ่
กรุงทบิลซิ ิ ตัง้ อยูใ่ นหุบเขาซึง่ ถูกแบ่งโดยแม่น้ ํามิตควารี โดยมีความน่าสนใจอยูท่ แี ่ หล่งนํ้าแร่และแหล่งโบราณคดีมากกว่า 12,000
ซึง่ ในจํานวนนี้ มี 4 แห่งด้วยกันทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
แห่งทัวประเทศ
่
ั่
บากู
เมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของอาเซอร์ไบจาน ตัง้ อยูช่ ายฝงทางใต้
ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ทีย่ นื ่ ออกไปในทะเล
แคสเปียนชือ่ อับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพื้นที ่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปจั จุบนั และตัวเมืองที ่
สร้างขึน้ ในสมัยโซเวียตซึง่ ฉายาของกรุงบากูกค็ อื “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”
โกบุสตาน
ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็นบริเวณทีม่ ชี อื ่ เสียงมากทีส่ ดุ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ กี ารแกะสลัก
ภาพบนหินของมนุษย์ทงี ่ ดงาม เป็ นทีท่ อ่ งเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์สาํ คัญอีกทีห่ นึ่งของอาเซอร์ไบจาน
และนอกจากนัน้ ยังมีภเู ขาโคลนทีม่ รี ปู ร่างเหมือนภูเขาไฟซึง่ มีโคลนสีดาํ พลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา
แหลมอับเชรอน ทีต่ งั ้ ของยูนาร์แดก หรือทีแ่ ปลได้ในภาษาท้องถิน่ ว่า “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ไฮโดรคาร์บอนทีพ่ วยพุง่ ออกมาจากพื้นพิภพผ่านชัน้ หินทรายขึน้ มาเป็ นแหล่งไฟธรรมชาติทสี ่ วยงาม ทําให้
ประเทศอาเซอร์ไบจานถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอัคคี
ทบิ ลิซี ่
เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วามสําคัญของประวัตศิ าสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปตั ยกรรมที ่
ั ่ น้ ําคูราหรือเรียกว่าแม่น้ ํามิตควารี
สวยงามและเป็ นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝงแม่
คาซเบกี
คาซเบกี้ชอื ่ เมืองดัง้ เดิม ในปจั จุบนั ได้เปลีย่ นมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตัง้ อยูบ่ นความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลย
ทีเดียว นอกจากนี้ยงั เป็นสถานทีต่ งั ้ ของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง
อนานูริ
สถานทีต่ งั ้ ของป้อมอนานูร ี สถานทีก่ ่อสร้างอันเก่าแก่มกี าํ แพงล้อมรอบและตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ ําอรักวี ทีถ่ กู สร้างขึน้
ให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ กู สร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีส่ งู
ใหญ่ตงั ้ ตระหง่าน
มิ ทสเคต้า
เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเ่ ก่าแก่ทสี ่ ดุ ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี
อุพลิ สชิ เค่
เมืองถํ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ทีม่ หี ลักฐานการตัง้ ถิน่ ฐานในดินแดนแถบนี้กนั มานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500
ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500

กําหนดการเดินทาง

22 – 28 ต.ค.2562
04 – 10 ธ.ค.2562
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วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.

นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิ น Qatar
Airways เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
(กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดิ นทางอีกครัง้ ก่อนทําการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง

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

02.10

ออกเดิ นทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR837
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดิ นทางอีกครัง้ ก่อนทําการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
นําท่านออกเดิ นทางสู่เมืองบากู โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR351
เดิ นทางถึงสนามบิ นนานาชาติ กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน (เวลาของอาเซอร์ไบจาน ช้ากว่าประเทศ
ไทย 3 ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นําท่านเดิน
ั่
ทางเข้าสูก่ รุงบากู Baku เมืองหลวงและเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศอาเซอร์ไบจาน ตัง้ อยูช่ ายฝงทางใต้
ของ
คาบสมุทรเล็ก ๆ ทีย่ น่ื ออกไปในทะเลแคสเปียนชื่ออับเชรอน Abseron ประกอบด้วยพืน้ ที่ 3 ส่วน คือ ย่าน
เมืองเก่า ตัวเมืองปจั จุบนั และตัวเมืองทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยโซเวียต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านชมย่านเมืองเก่าบากู Baku Old City ทีเ่ รียกว่าย่านอิเซรีเซเคอร์ Icheri Shekher หรือย่านเมืองเก่า
ซึง่ เป็ นย่านทีม่ โี บราณสถานเก่าแก่ทส่ี าํ คัญ และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองบากูทไ่ี ม่เหมือนกับทีแ่ ห่งใดๆ เมืองที่
ถูกสร้างขึน้ โดยมีกาํ แพงป้อมล้อมรอบและรอบกําแพงจะมีการสร้างเป็ นป้อมหอคอยซึง่ มีทงั ้ หมด 25 แห่ง และมี
ประตูทางเข้าออกถึง 5 แห่ง สถานทีแ่ ห่งนี้ถกู สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ชวี าน และ
ภายในเป็ นคอมเพล็กซ์มสี ถานทีส่ าํ คัญภายในหลายแห่ง อาทิ พระราชวังแห่งและสุสานแห่ง Shirvanshahs
Dynasty Palace and Tomb พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน สถานทีพ่ าํ นักของกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์เชอร์วาน
ผูซ้ ง่ึ ครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่ 14-17 สุเหร่าและเสาหอคอยมินาเรต์ ห้องอาบนํ้าและทีพ่ กั
ของกองคาราวาน หรือคาราวานซาราย Caravanserai ทีพ่ กั แรมของกองคาราวานในยุคค้าขายแห่งเส้นทาง
สายไหม และทีส่ าํ คัญคือหอคอยพรมจันทร์ หรือ Maiden Tower ซึง่ ต่อมาได้รบั ให้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโก UNESCO และถูกยกย่องให้เป็ นหนึ่งในไข่มกุ ทางสถาปตั ยกรรมแห่งอาเซอร์ไบจาน นํา
ท่านแวะชมภายนอกและถ่ายรูปกับหอคอยไมเด้นหรือหอคอยพรมจันทร์ Maiden Tower หอคอยซึง่ ถือว่า
เป็ นส่วนทีเ่ ก่าแก่ของเมืองบากู สร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12 และถูกล้อมรอบด้วยห้องอาบนํ้าโบราณในยุคอดีต
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า อิสระให้ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย

05.30 น.

07.35 น.
11.20 น.

เที่ยง
บ่าย

คํา่
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วันทีส่ าม

บากู-โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ-บากู-ช้อปปิ้ ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองโกบุสตาน Gobustan ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็ นบริเวณทีม่ อี ุทยาน
ทีม่ ชี ่อื เสียงมากทีส่ ดุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) จากนัน้ นําท่านชมภูเขาโคลนหรือ Mud Volcano ที่
มีรปู ร่างเหมือนภูเขาไฟซึง่ มีโคลนสีดาํ พลุง่ ขึน้ มา นักธรณีวทิ ยาได้เรียกสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ว่าการพลุง่ ของก๊าซ GasOil Volcanoes จนกลายเป็ น Mud Volcano นันเอง
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางต่อสูแ่ หลมอับเชรอน Absheron ซึง่ เป็ นสถานที่ ทีต่ งั ้ อยูบ่ นชัน้ ของก๊าซธรรมชาติทป่ี ะทุอยูใ่ น
เปลวไฟอย่างต่อเนื่อง จากนัน้ นําท่านชมยูนาร์แด๊ก Yanar Dag หรือภูเขาแห่งไฟ Fire Mount หรือ Burning
Mountains สถานทีน่ ้ีเกิดขึน้ มาแต่โบราณ เปลวไฟทีเ่ กิดจากก๊าซทีล่ ุกไหม้ต่อเนื่องกันมานาน จนเป็ นทีร่ จู้ กั กัน
ดีและได้ช่อื ว่าเป็ นดินแดนแห่งไฟ Land of Fire อิสระให้ทา่ นได้ชมความแปลกประหลาดของเปลวไฟทีต่ ดิ อยู่
และเกิดขึน้ ต่อเนื่องตลอดเวลา ซึง่ บางแห่งจะพวยพลุง่ ออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึง่ เกิดจากก๊าซใต้ดนิ ซึม
ผ่านชัน้ ของหินทรายทีเ่ ป็ นรูพลุ่งขึน้ มาเหนือพืน้ ดินและติดไฟได้ จึงแสดงให้เห็นว่า ประเทศอาเซอร์ไบจาน
เป็ นประเทศทีเ่ ต็มไปด้วยก๊าชธรรมชาติมากมาย จากนัน้ นําท่านชมอะเทห์กาห์ Ateshgah หรือวิ หารแห่งไฟ
Fire Temple วิหารทีถ่ กู สร้างขึน้ ใช้สาํ หรับประกอบพิธกี รรมทางศาสนา ทีม่ รี ปู ทรงสีเ่ หลีย่ มและมีกระถางไฟอยู่
ตรงกลาง และบริเวณรอบๆด้านนอกมีหอ้ ง 26 ห้อง เป็ นศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร์ เป็ นวิหารที่
ตัง้ อยูบ่ นหลุมแก๊สธรรมชาติ สร้างขึน้ ราวศตวรรษที่ 6-7 มีรปู ทรงสีเ่ หลีย่ มและมีกระถางไฟอยูต่ รงกลาง เมือ่
ศาสนาอิสลามเผยแพร่เข้ามา วิหารหลายแห่งก็ถกู ทําลาย พวกโซโรแอสเตรียนได้หลบหนีไปอยูท่ อ่ี นิ เดีย แต่
จากการติดต่อค้าขายพวกบูชาไฟได้กลับมายังถิน่ เดิมในช่วงศตวรรษที่ 17-18 แล้วมาฟื้นฟูวหิ ารขึน้ มาใหม่
วิหารแห่งไฟในปจั จุบนั จึงมีสถาปตั ยกรรมผสมผสานระหว่างอินเดียและอาร์เซอร์ไบจาน จนได้เวลาอันสมควร
นําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองบากู จากนัน้ นําท่านสู่ 28 Mall Shopping Center ศูนย์การค้าทีเ่ ต็มไปด้วยร้านค้า
ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมและแบรนด์ทอ้ งถิน่ ให้เลือกซือ้ หลากหลายแบรนด์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คํา่

วันทีส่ ี ่
เช้าตรู่
09.30 น.
10.40 น.

กลางวัน
บ่าย

บากู – ทบิลิซี ่ (จอร์เจีย) -ชมย่านเมืองเก่า-นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า-ป้ อมนาริ กาลา-ทบิลิซี ่
นําท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พกั เดิ นทางสู่สนามบินบากู
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นเมืองบากู สู่สนามบิ นเมืองทบิ ลิซี่ ประเทศจอร์เจียโดยเที่ยวบิ น J2-9223
เดิ นทางถึงสนามบิ นเมืองทบิ ลิซี่ ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีส่ นามบิน จากนัน้ นําท่านเดินทางสูก่ รุงทบิ ลิซี่ Tbilisi เมืองหลวง
ของประเทศจอร์เจีย ทีม่ คี วามสําคัญของประวัตศิ าสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปตั ยกรรมทีส่ วยงามและ
ั ่ น้ําคูราหรือเรียกว่าแม่น้ํามิตควารี
เป็ นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตัง้ อยูร่ มิ ฝงแม่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านชมกรุงทบิลซิ ่ี ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการทําอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมภิ าคคอเคซัส ในประวัตศิ าสตร์
เมืองนี้อยูใ่ นเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และปจั จุบนั ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและ
การค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ทต่ี งั ้ ทีเ่ ป็ นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป
จากนัน้ นําท่านเทีย่ วชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิ ลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่ จะทําให้ทา่ นได้พบเห็นความ
สวยงามและสีสนั ของอาคารบ้านเรือนทีเ่ ป็ นสถาปตั ยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของ
เปอร์เซียและยุโรป ทําให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว
จากนัน้ นําท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ า Cable Car ขึน้ ชมป้ อมปราการนาริ กาลา Narikala Fortress สร้างขึน้ ครัง้
แรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูรสิ ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบทีไ่ ม่มคี วามสมํ่าเสมอกัน และต่อมาใน
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ราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อมู ยั ยาดได้มกี ารก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึง่ ต่อมาในสมัยของ
กษัตริยเ์ ดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มกี ารสร้างเพิม่ เติม และเมือ่ พวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ
ป้อมแห่งนี้วา่ นารินกาลา Narin Qala ซึง่ มีความหมายถึงป้อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พงั ทลาย
ลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรือ้ ทําลายไป จากนัน้ นําท่านถ่ายรูปกับสะพานสันติ ภาพ The Bridge of
Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่ เชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครัง้ แรกเมือ่ ปี ค.ศ.
2010 จัดว่าเป็นงานสถาปตั ยกรรมยุคใหม่ทส่ี วยงามชิน้ หนึ่งซึง่ พาดผ่านแม่น้ําคูรา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห่ ้า

ทบิลิซี-่ อนานูริ-คาซเบกี-กูดาอูรี-ทบิลิซี ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีส่ าํ คัญซึง่ เป็ นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหารทีเ่ รียกว่า Georgian
Military Highway ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยทีจ่ อร์เจียตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็ นถนนเส้นทาง
เดียวทีจ่ ะนําท่านเดินทางสูเ่ ทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ทีม่ คี วามยาวประมาณ1,100 กม.ที่
เป็ นเส้นกัน้ พรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นําท่านชมป้ อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่ นั เก่าแก่มกี าํ แพงล้อมรอบและตัง้ อยูร่ มิ แม่น้ําอรัก
วี เป็ นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึง่ ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถ่ กู สร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่
สูงใหญ่ตงั ้ ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม จากป้อมนี้เองทําให้เห็นภาพทิวทัศน์อนั สวยงามของเบือ้ ง
ล่างและอ่างเก็บนํ้าซินวาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองสเตพานท์สมิ นด้า Stepantsminda หรือทีร่ จู้ กั กันในนามเมืองคาซเบกี Kazbegi ซึง่
คาซเบกีเ้ ป็ นชื่อเมืองดัง้ เดิมนันเอง
่
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยูบ่ นความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5
องศาเซลเซียสเลยทีเดียว จากนัน้ นําท่านเปลีย่ นเป็ นนัง่ รถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์
เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึง่ ถูกสร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอกี ชือ่ เรียกกันว่าทสมินดาซามีบา
ั่
Tsminda Sameba ซึง่ เป็ นชื่อเรียกทีน่ ิยมกันของโบสถ์ศกั ดิ ์แห่งนี้สถานทีแ่ ห่งนี้ตงั ้ อยูร่ มิ ฝงขวาของแม่
น้ําชคเฮรี
อยูบ่ นเทือกเขาของคาซเบกี้ (การเดิ นทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึน้ อยู่กบั สภาพ อากาศ ซึ่งเส้นทางอาจจะ
ถูกปิ ดกัน้ ด้วยหิ มะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็ น
อุปสรรคแก่การเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะ
คํานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ)
จากนัน้ นําท่านเดินทางสูเ่ มืองกูดาอูรี Gudauri (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองสําหรับสกีรสี อร์ทที่
มีช่อื เสียงทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณทีร่ าบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ทม่ี คี วามสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,100
เมตร สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นแหล่งทีพ่ กั ผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียทีจ่ ะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือน
เมษายน จนได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทบิลซิ ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
ระหว่างทาง
ให้ทา่ นได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย
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ทบิลิซี ่ - มิ ทสเคต้า-อุพลิ สชิ เค่-ทบิลิซี-่ สนามบิน- โดฮา (กาต้าร์)

เช้า

21.25 น.
23.35 น.

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองมิ ทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ
ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้ อยูห่ า่ งจากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)
จากนัน้ นําท่านชมเมืองมิทสเคต้าทีเ่ คยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึง่ เป็ นราชอาณาจักรเก่าของ
จอร์เจียในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล จากนัน้ นําท่านชมวิ หารจวารี Jvari Monastery ซึง่ เป็ นวิหารใน
รูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกทีถ่ กู สร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตงั ้ อยูบ่ นภูเขาทีม่ แี ม่น้ํา
สองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ํามิควารี และแม่น้ําอรักวี ซึง่ ถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณทีก่ ว้าง
ใหญ่ซง่ึ ในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย จากนัน้ นําท่านชมวิ หารสเวติ สเคอเวรี Svetitkhoveli
Cathedral ทีส่ ร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทีส่ ดุ ของจอร์เจียสร้างขึน้ โดย
สถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางทีท่ าํ ให้
ชาวจอร์เจียเปลีย่ นความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็ นศาสนาประจําชาติของ
จอร์เจียเมือ่ ปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิง่ ก่อสร้างยุคโบราณทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศจอร์เจีย ภายในมี
ภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองอุพลิ สชิ เค่ Uplistsikhe (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นําท่านชมเมืองถํา้ อุพลิ สชิ เค่ Uplistsikhe Cave - Town หนึ่งในเมืองถํ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย ทีม่ หี ลักฐานการ
ตัง้ ถิน่ ฐานในดินแดนแถบนี้กนั มานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองนี้
เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่ 9 -11 ก่อนจะถูกรุกราน
โดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานทีม่ ี
ห้องโถงขนาดใหญ่ทช่ี าวเพเก้น Pagan ใช้เป็ นทีป่ ระกอบพิธกี รรมซึง่ เป็ นลัทธิบชู าไฟ เป็ นลัทธิของคนในแถบนี้
ก่อนทีศ่ าสนาคริสต์จะเข้าเมือ่ 1700 ปีก่อน และยังมีหอ้ งต่างๆ ซึง่ คาดว่าเป็ นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ทีส่ ร้าง
ขึน้ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับสูก่ รุงทบิลซิ ่ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
จากนัน้ อิสระให้ทา่ นเดินเล่นชมเมืองทบิลซิ ่ี หรือเดินเล่นช้อปปิ้ งที่ Galleria Mall ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลซิ ่ี
ทีเ่ ต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ **เพื่อความสะดวกในการ
เดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
จากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นกรุงทบิ ลิซี
นําท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นกรุงทบิ ลิซี โดยสายการบิ น Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR358
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันทีเ่ จ็ด

โดฮา- กรุงเทพฯ

02.15 น.
12.55 น.

ออกจากเดิ นทางจากสนามบิ นโดฮา โดยสายการบิ น Qatar Airways เที่ยวบิ นที่ QR980
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

กลางวัน
บ่าย

หมายเหตุ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอาเซอร์ไบจานและจอร์เจีย
อาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น
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- อนุสาวรีย,์ โบสถ์และสถานที่สาํ คัญ ปิ ดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ
อื่นๆ อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมที่เป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน่ วยงานของ
รัฐบาล,หรือกรณี ที่ผปู้ กครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า เป็ นต้น
- เนื่ องจากประเทศจอร์เจีย ที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติ ทงั ้ รัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนัน้
อาหารส่วนใหญ่จะได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน และประเทศอาเซอร์ไบจานเคยถูก
ปกครองทัง้ จากรัสเซีย ชาวอาหรับ ดังนัน้ อาหารจะได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชีย อาจมี
ส่วนผสมของผักและเครื่องเทศ
- เนื่ องจากประเทศจอร์เจียประชากรนับถือศาสนาคริ สต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตัง้ แต่ในอดีต ทําให้
ประเทศแห่งนี้ มีโบสถ์และวิ หารที่เก่าแก่ที่เปิ ดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งเวลาเข้าโบสถ์หรือวิ หารต้องใช้ผา้ คลุม
ศรีษะ ดังนัน้ กรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณี ที่ไม่ได้นําติ ดตัวไปทางโบสถ์หรือวิ หารจะมีผ้าคลุมให้
สําหรับประเทศอาเซอร์ไบจานประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิ ม เวลาเข้าชมทัง้ มัสยิ ด โบสถ์และวิ หารต่างๆ
ต้องใช้ผา้ คลุมศรีษะด้วยเช่นกัน

- โดยปกติ ร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจียและอาเซอร์ไบจาน โดยเฉพาะมือ้ กลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.0014.00 น. ส่วนมือ้ คํา่ เร็วที่สดุ คือเริ่ มเวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ไม่คาดคิ ด
หรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่
ปิ ดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้ นี้ เพื่อ
ประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

22 - 28 ต.ค./ 4 - 10 ธ.ค. 2562

อัตราค่าเดินทาง

Wow Azerbaijan-Georgia
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน / QR

อัตราค่าทัวร์

49,900

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ท่านที่มีต ั ๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ

6,500
27,500

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบิน**
**ไม่รวมค่าวีซ่า, ค่าบริการท่านละ 1,500 บาท และค่าทิปท่านละ 1,500 บาท
โดยเรียกเก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
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*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จาํ นวนไม่ตาํ่ กว่า 20 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**และจะต้อง
ชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-บากู // ทบิลซิ -ี โดฮา-กรุงเทพฯ และค่าภาษี
นํ้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินโดยสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์ เส้นทางบากู-ทบิลซิ ี และค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการ
เดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน

 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple
Room) กรณีทเ่ี ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเดีย่ วเพิม่
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่านํ้าดืม่ แจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วัน
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ น
ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท เด็กอายุตงั ้ แต่ 1 เดือนและ
ผูใ้ หญ่อายุเกิน 70 ปีได้รบั ความคุม้ ครอง 750,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
19 มิ.ย.2562 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํ้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชําระเพิม่ ตามกฏและ
เงือ่ นไขของสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางสําหรับตั ๋วโดยสารชัน้ ประหยัดสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ ในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบิน
กําหนด จํากัด 1ใบ/ ท่าน (นํ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางสําหรับตั ๋วโดยสารชัน้ ประหยัดสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์ ในกรณีทเ่ี กินกว่า
สายการบินกําหนด จํากัด 1ใบ/ ท่าน (นํ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าอาเซอร์ไบจานและบริการด้านเอกสาร ท่านละ 1,500 บาท เรียกเก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์งวด
สุดท้าย
 ค่าทิปคนขับ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาททีจ่ ะเรียกเก็บในอินวอยซ์พร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย

 ค่าทําใบอนุ ญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและ
ทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
 ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋าหรือของทีร่ ะลึก
Azerbaijan‐Georgia 7D5N /QR on 22‐28 Oct 2019

8

 ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ต
ในโรงแรม ซึง่ ท่านสามารถซือ้ ซิมการ์ดโทรศัพท์ได้ทส่ี นามบิน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ
การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นที่
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินค่ามัด
จําทัง้ หมด
การยกเลิ กและเงื่อนไขการจองทัวร์
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินค่ามัดจําค่าตั ๋วโดยสารซึง่ เงือ่ นไขเป็ นไปตามทีส่ าย
การบินเรียกเก็บ
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินมัดจําทัง้ หมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 25 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจํา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าและค่าบริการ
1,500 บาทตามทีส่ ถานทูตเรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่ามัดจํา
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมดและไม่
สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทีไ่ ม่สามารถคืนเงินได้ เช่น ค่าวีซ่า,ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน, ค่ามัดจําห้องพัก
และค่าเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ เป็ นต้น
 กรณีทต่ี อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้

หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธไม่ให้ผเู้ ดินทางเข้าประเทศ อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
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o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทาง
สายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o บางรายการทัวร์ทต่ี อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในนํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน
o ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปญั หาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและการดูแล
เป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่เริม่ จองทัวร์
เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวก
สําหรับผูท้ ม่ี ปี ญั หาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ทีม่ กี ารรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีช่ ดั เจนในเรือ่ ง
การสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น
เนื่องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่าํ
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการยื่นวีซ่าอาเซอร์ไบจาน
o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศ และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูต
ไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** *** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่ นทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยืน่ เดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามที่
ระบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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