
 

 

 

 
 
 

สมัผสัดนิแดนแหง่เทอืกเขาคอเคซสั ท่องเทีย่วเสน้ทางแหง่อารยธรรมนบัพนัปี 

โดยสายการบนิ UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES 

 

 
 

บากู-ชามาก-ีเชก-ีลาโกเดหก์-ีซกินาก-ีคาวาเรล-ีทบลิซิ ี-่มทิสเคตา้-อนานูร-ิกูดาอูร-ีคาซเบก ี

เปิดโลกกวา้งกบัอาเซอรไ์บจาน Azerbaijan Land of Fire  

ประเทศทีม่สีถานทีข่ึน้ทะเบยีนมรดกโลกหลายแหง่ สุสานนกับุญศกัดิส์ทิธิด์ริบิาบา พระราชวงัข่านเชก ี

เทีย่วประเทศจอรเ์จยี ดืม่ด ่าแสงสกีรุงทบลิซิ ี ่ลิม้ลองอาหาร Georgian Cuisine  

นั่งรถจีป๊ 4WD ชมความงามของโบสถ ์Gergeti Trinity Church 

พเิศษกบัเมนูหลากหลาย !!!  อิม่อรอ่ยกบัอาหารจนี, อาหารไทย, อาหารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชว ์
 

อาเซอรไ์บจาน อดตีเคยเป็นส่วนหน่ึงของรสัเซยี เป็นอกีหน่ึงประเทศทีน่่าท่องเทีย่ว มีทัง้ทศันียภาพทางธรรมชาตอินัสมบูรณแ์ละ
สถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรอืนสไตลย์ุโรป พรอ้มมีวฒันธรรมอาหรบัผสมผสานอยู่ดว้ย อาเซอรไ์บจานจึงมีเสน่หด์ึงดูด
นักท่องเทีย่วใหไ้ปคน้หาความสวยงามทีซ่อ่นอยู่ น าท่านสมัผสัอารยธรรมนับพนัปี ตะลงึความงามทางธรรมชาติของดนิแดนแห่ง
เทอืกเขาคอเคซสั และน าท่านท่องเทีย่วประเทศจอรเ์จยี ทีม่ีอาณาเขตทางเหนือตดิกบัรสัเซยี และทางตะวนัตกตดิกบัทะเลด า และ
ตุรก ีมีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุ่ดช ือ่กรุงทบลิิซ ิตัง้อยู่ในหุบเขา ซึง่ถูกแบ่งโดยแม่น ้ามิตควาร ีโดยมีความน่าสนใจอยู่ทีแ่หล่ง
น ้าแรแ่ละแหล่งโบราณคดมีากกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ ซึง่ในจ านวนนีม้ ี4 แห่งดว้ยกนัทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
โดยองคก์ารยูเนสโก  

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

 Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

 E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

 
       

Amazing Azerbaijan-Georgia  



 

บากู    เมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุ่ดของอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยู่ชายฝ่ังทางใตข้องคาบสมุทรเล็ก ๆ ทีย่ืน่ออกไปในทะเล
แคสเปียนชือ่อบัชริอน Abseron ฉายาของกรงุบากูก็คอื “ดูไบแห่งเอเชยีกลาง” 

ชามาก ิ เป็นเมืองหลวงของชามาก ิรายอน เมืองนีม้ีมรดกทางวฒันธรรมมากมาย และเป็นฉากหลงัของเหตุการณท์าง
การเมืองทีส่ าคญัตลอดสองพนัปีทีม่ีอยู่ มีช ือ่เสียงในดา้นการเตน้แบบดัง้เดิม การเตน้ร าแบบชามาก ิและเป็น
หน่ึงในเมอืงส าคญับนเสน้ทางสายไหม   

เชก ี ตัง้อยู่ในบรเิวณเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่และอยู่ตดิกบัจอรเ์จยี เมืองแห่งนีเ้ป็นพืน้ทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยภูเขา ชอ่งเขาที่

แคบ พรอ้มทัง้มลี าธารน ้าไหล และป่าเขาทีเ่ขยีวชอุ่มทีช่ ุม่ช ืน้ไปดว้ยน ้า มนี ้าทีผุ่ดขึน้มาจากพืน้ดนิมากมาย และ
ยงัมบ่ีอน ้าแรท่ีใ่สสะอาดดว้ย 

ทบลิซิ ี ่ เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จยี มคีวามส าคญัของประวตัิศาสตรม์ากมาย มีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม
และเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าคูราหรอืเรยีกว่าแม่น ้ามติควาร ี

คาซเบก ี คาซเบกีช้ ือ่เมืองดัง้เดิม ปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นเมืองสเตพานทส์มินดา้ มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี เป็น
สถานทีต่ ัง้ของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูร ิ สถานทีต่ ัง้ของป้อมอนานูร ีป้อมเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบ และตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีสรา้งขึน้ใหเ้ป็นป้อมปราการ
ในศตวรรษที ่16-17 ภายในมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงาม และมหีอคอยทีสู่งใหญ่ตัง้ตระหง่าน 

ซกินาก ี หน่ึงในเมืองที่เล็กที่สุดของจอรเ์จยี เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเน่ืองจากที่ต ัง้อยู่ใจกลางของภูมิภาคไวนท์ี่

เติบโตของจอรเ์จยี รวมทัง้ทิวทศันง์ดงาม บา้นสีพาสเทล และ ถนนหินกรวด ซกินากตีัง้อยู่บนเนินเขาทีสู่งชนั
สามารถมองเห็นหุบเขา Alazani อนักวา้งใหญ่พรอ้มดว้ยเทอืกเขาคอเคซสัทีม่องเห็นไดใ้นระยะไกล 

ก าหนดการเดนิทาง     08-14 พ.ย. / 18-24 พ.ย. / 06-12 ธ.ค. / 20-26 ธ.ค. / 27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 
 10-16 ม.ค. / 25-31 ม.ค. / 07-13 ก.พ. / 21-27 ก.พ. 2563 

06-12 ม.ีค. / 27 ม.ีค. -02 เม.ย. / 30ม.ีค.-05 เม.ย. 2563 
06-12 เม.ย. / 13-19 เม.ย. / 04-10 พ.ค. 2563 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ  
09.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 10 สายการบินยูเครนแอรไ์ลน ์

เคานเ์ตอร ์W เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึน้เครือ่ง (กรุณามาให้
ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบนิ ท่านตอ้งมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่
ละก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร ์
เป็นรายการซรี ี ่และไดม้ีการด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการ
เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

12.05 น.  ออกจากเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิยูเครนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่PS272 
  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  
17.55 น.  เดนิทางถงึสนามบิน Boryspil International Airport กรุงเคยีฟ ประเทศยูเครนเพื่อรอเปลีย่น

เครือ่ง   
21.00 น.  ออกจากเดนิทางจากกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครนโดยสายการบนิ Ukraine International airline 

เทีย่วบนิที ่PS601 (ไม่มบีรกิารอาหาร) 

วนัทีส่อง          กรุงเคยีฟ-บากู (อาเซอรไ์บจาน)-ชมย่านเมอืงเกา่-ถา่ยรูปทีศู่นยไ์ฮดาร ์อลเิยฟ-ถนนนิซาม-ิบากู 

02.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตกิรุงบากู ประเทศอาเซอรไ์บจาน (เวลาของอาเซอรไ์บจาน ชา้กว่า
ประเทศไทย 3 ช ัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากน้ันน าท่าน
เดินทางเขา้สู่ กรุงบากู Baku เมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุ่ดของประเทศอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยู่ชายฝ่ังทางใต ้
ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ทีย่ืน่ออกไปในทะเลแคสเปียนชือ่อบัเชรอน Absheron ประกอบดว้ยพืน้ที ่3 ส่วน คอื ย่าน
เมอืงเกา่ ตวัเมอืงปัจจบุนั และตวัเมอืงทีส่รา้งขึน้ในสมยัโซเวยีต 

 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมและพกัผ่อนตามอธัยาศยั เน่ืองจากไฟลทท์ีท่่านเดนิทางมาถงึดกึ

มาก ชว่งเชา้เราจงึใหท่้านไดพ้กัผ่อนไดเ้ตม็ที ่เพือ่ทีจ่ะเดนิทางกนัตอ่ในชว่งบ่าย  
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกจากโรงแรมทีพ่กั 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 น าท่าน แวะถ่ายรูปที่ ศูนยว์ฒันธรรม Heydar Aliyev Center เป็นอาคารคอมเพล็กซข์นาด 57,500 

ตารางเมตรในบากู อาเซอรไ์บจาน ซึง่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิรกั – องักฤษ Zaha Hadid และ
ไดร้บัการกล่าวถึงในดา้นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และมีสไตลโ์คง้มน  ศูนยก์ลางตั้งช ือ่ตาม  Heydar 
Aliyev เลขานุการคนแรกของอาเซอรไ์บจานโซเวียตจากพ.ศ.2512 ถึง 2525 และเป็นประธานาธิบดีแห่ง

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shamakhi_Rayon&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgJmF1UeJRvXBEbnWk9FcQLe3v6Pg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Silk_Road&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgTtdWkRm4zef8G4UOZaccpxeUd-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Georgian_wine&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhFuDmhxnIbndwS5yWhw4YFZv76Uw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Georgian_wine&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhFuDmhxnIbndwS5yWhw4YFZv76Uw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cobblestone&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhgjdtz4Xnox_1snD_uvDgzdoESnQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alazani&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhGE01dmKNCm8OcUpEut7_7_Gv58Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Mountains&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhdsVpYiWq_rmEVZYd-3DpmfUJ8Tw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Baku,_Azerbaijan&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhcDRYyXHhQrRNeBHlKZtww2cPZjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiCW_N1ONoZzl7UBZsrLxUQHEbI-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Heydar_Aliyev&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgdODwIrbEX3z3Dz8q7La7Vvlsu_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Heydar_Aliyev&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgdODwIrbEX3z3Dz8q7La7Vvlsu_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Soviet_Azerbaijan&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhqQ88wf82eXfZrvRa6hBkNqqej8A


 

สาธารณรฐัอาเซอรไ์บจานตัง้แต่เดือนตุลาคม 2536 ถึงตุลาคม 2546 และน าท่านชม ย่านเมืองเก่าบากู 
Baku Old City ทีเ่รยีกว่า ย่านอเิซรเีซเคอร ์Icheri Shekher เป็นย่านทีม่ีโบราณสถานเก่าแก่ทีส่ าคญั 
และเป็นสญัลกัษณข์องเมืองบากูทีไ่ม่เหมอืนกบัทีแ่ห่งใดๆ เมอืงทีถู่กสรา้งขึน้โดยมกี าแพงป้อมลอ้มรอบ และรอบ
ก าแพงจะมีการสรา้งเป็นป้อมหอคอย ซึง่มีทัง้หมด 25 แห่ง และมีประตูทางเขา้ออกถึง 5 แห่ง ที่น่ีสรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที ่12 โดยกษตัรยิแ์ห่งราชวงศช์วีาน และภายในเป็นคอมเพล็กซม์ีสถานทีส่ าคญัภายในหลายแห่ง และ 
จากน้ันน าท่านสู่ ถนนนิซาม ิ(Nizami Street) ย่านชอ็ปป้ิงกลางแจง้ทีง่ดงามทีสุ่ดของดาวนท์าวนใ์นเมือง
บากู เป็นถนนคนเดนิทีร่ายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารมากมาย ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ชว่งศตวรรษที ่19 ใน
เวลากลางคนืจะมกีารเปิดไฟประดบัอย่างงดงาม 

 **อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านมเีวลาเดนิเล่น และชอ้ปป้ิงอย่างเตม็ที*่* 
จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า อสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม บากู-เชมาก-ิสุสานดริบิาบา-สุสานเยดดกิมับาซ-เชก ีพระราชวงัข่านเชก ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเชมาค่า Shemakha หรอืชามาก ิShamaki ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเป็นศูนยก์ลางการ

ปกครองของจงัหวดัเชมาค่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) น าท่านชม สุสานนกับุญศกัดิส์ทิธิด์ริบิา
บา Diri Baba Mausoleum สรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่14 เป็นงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมของราชวงศช์ ี
วาน ผูป้กครองอาเซอรไ์บจานระหว่างศตวรรษที ่9-16 มีลกัษณะเป็นอาคารสองช ัน้เจาะเขา้ในในหนา้ผาหิน 
ภายในมีการตกแต่งดว้ยภาพโมเสกสวยงาม ถือเป็นสถานทีศ่กัดิส์ิทธิส์ าหรบันักแสวงบุญขาวอาเซอรไ์บจาน 
ที่มาสกัการะท่านนักบุญเชคดิรบิาบาเป็นประจ าทุกปี และน าท่านชม สุเหรา่ Yeddi Gumbez Mosque 
สุเหรา่ใหญ่ประจ าเมอืง สรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่10 จากน้ันเราก็จะไปต่อกนัที ่พระราชวงัแห่งและสุสานแห่ง 
Shirvanshahs Dynasty Palace and Tomb พระราชวงัแห่งราชวงศเ์ชอรว์าน สถานทีพ่ านักของกษตัรยิ ์
แห่งราชวงศเ์ชอรว์านผูซ้ ึง่ครองราชยม์าอย่างยาวนาน ในชว่งศตวรรษที ่14-17 สุเหรา่และเสาหอคอยมินาเรต ์
หอ้งอาบน ้าและทีพ่กัของกองคาราวาน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านชมความสวยงามของเมอืงเชก ีเมอืงทีม่ธีรรมชาตทิีส่วยงาม ในอดตีเมอืงนีเ้คยเป็นเมอืงใหญ่เมอืงหน่ึงใน

ยุคของรฐัอลับาเนียนในราวศตวรรษที ่1 ท าใหม้ีโบราณสถานหลงเหลอืใหเ้ห็นอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากน้ัน
เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในการแกะสลกัไม ้ทีม่ีการคา้ขายเกีย่วกบัเสน้ทางสายไหมในอดตี น าท่านชม พระราชวงั
ข่านเชกี (Sheki Khan Palace) สรา้งเสร็จในปี 1762 โดยมูหะหมัด ฮัสซนั ข่าน ผูค้รองดินแดนใน
ขณะน้ัน ตวัพระราชวงัสวยงามทัง้ภายในและภายนอก ภายในมีภาพวาดลวดลายตามผนังและเพดานสวยงาม
แตกต่างกนัไปในแต่ละหอ้ง ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งหลากสี ทัง้สีน ้าเงินเขม้ สีฟ้าคราม สีเหลือง ตามรูปทรง
เรขาคณิตแบบอิสลาม ส่วนภายนอกมาพรอ้มน ้าพุ สระน ้า และการจดัสวนอนัหรูหรา ทัง้ยงัสามารถมองเห็น
ทิวทศันอ์นังดงามของเมืองเชคี ซ ึง่ตัง้อยู่ในบรเิวณเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ อุดมไปดว้ยภูเขา ล าธารน ้าไหล 
น ้าตก และป่าเขาอนัเขยีวชอุ่ม 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี ่  เชก-ีลาโกเดก-ิซกินาก(ีจอรเ์จยี)-ควาเรล-ีชมิไวน-์ทบลิซิ ี ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงลาโกเดก ิLagodekhi เมืองที่เป็นพรมแดนของประเทศจอรเ์จียกบัอาเซอรไ์บจาน 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) จากน้ันน าท่านเดินทางขา้มด่านตรวจคนเขา้เมืองที่เมืองลาโกเดก ิ
Lagodekhi   

  หมายเหตุ: เน่ืองจากกฎของกองตรวจคนเขา้เมือง รถโคช้น าเทีย่วของอาเซอรไ์บจานน าส่งท่านทีด่่านขา้ม
พรมแดน และรถโคช้จากจอรเ์จยีรอรบัท่านหลงัจากขา้มพรมแดนระหว่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ในส่วนของ
กระเป๋าเดินทาง ผู เ้ดินทางจ าเป็นตอ้งขนกระเป๋าและถือสัมภาระดว้ยตนเอง เพื่อเดินขา้มจากฝ่ังประเทศ
อาเซอรไ์บจานเพือ่ไปฝ่ังประเทศจอรเ์จยี หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซกินาก ีSighnaghi ซึง่เป็นเมอืงศูนยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดัคาเคตี
ทีอ่ยู่ทางดา้นใตข้องประเทศจอรเ์จยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) เป็นเมืองเล็กๆ ทีม่ีพืน้ทีป่ระมาณ 
2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มกีารปลูกพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่น
พนัธุต์่างๆ จงึท าใหเ้ป็นเมืองทีม่ีความส าคญัทีม่ีการท าเหลา้ไวน ์ผลติพรม และผลติอาหารทีส่ าคญัของจอรเ์จยี 
ซึง่ต่อมาไดร้บัการบูรณะและปรบัปรงุใหม้ีความเจรญิรุง่เรอืง พรอ้มกบัสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย จงึ
ท าใหม้ีช ือ่เสยีงส าหรบันักท่องเทีย่ว ใหท่้านไดช้มความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซกินาก ีเมืองทีไ่ดช้ ือ่ว่า 
“เมอืงแห่งความรกั” ตัง้อยู่บนทวิทศันส์วยงามของแม่น ้าเลซานิกลางหุบเขาคอเคซสั ทีถู่กสรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่



 

18 ดว้ยพระราชโองการแห่งกษตัรยิ ์Kakheti Erekle II ผูท้ีป่กป้องเมอืงจากการโจมตขีองพวกมุสลมิทางเหนือ 
และยงัเป็นที่ต ัง้ของอารามสงฆแ์ห่งบอดบี Monastery of St. Nino at Bodbe ในนิกายจอรเ์จียนออรโ์ธ
ดอกซ ์สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 แต่ไดร้บัการบูรณะใหม่ทัง้หมดในศตวรรษที ่17 ปัจจุบนัเป็นอารามนางช ีอุทศิ
ใหนั้กบุญนีโน่ สตรผูีป้ระกาศศาสนาครสิตใ์นศตวรรษที ่4 โดยหลุมศพของนักบุญนีโนก็ถูกบรรจุไวใ้นอาราม
แห่งนีเ้ชน่กนั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านสู่ เขตควาเรล ีKvareli ที่แปลว่า “ไวน”์ ของแควน้คาเคติทีเ่ป็น 1 ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวนข์อง

จอรเ์จยี ทีท่ีม่ีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นท าไวน ์โดยมีการท าอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหมึา 
จ านวน 15 อุโมงค ์และมีเสน้ทางเช ือ่มแต่ละอุโมงค ์เพือ่ใหเ้ป็นทีเ่ก็บไวนใ์นอุณหภูมเิหมาะสม (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ช ัว่โมง) จากน้ันใหท่้านได ้ชมิไวนคู์วาเรล ีรสเลศิ ไวนท์อ้งถิน่ทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดในภูมภิาค จนได ้
เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงทบลิซี ี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้ ทบลิซิ ี-่มสิทเคตา้-อนานูร-ีกูดาอูร-ีคาซเบก-ีทบลิซิ ี ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมือง มิทสเคตา้ Mtskheta ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมืองทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด
ของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ตัง้อยู่ห่างจากกรุงทบลิซิปีระมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาที) 
น าท่านชมเมืองมิทสเคตา้ทีเ่คยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรอิเบเรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จีย
ในชว่ง 400-500 ปี กอ่นครสิตกาล  น าท่านชม วหิารจวาร ีJvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรูปแบบของ
ครสิตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนีต้ ัง้อยู่บนภเูขาทีม่ีแม่น ้าสองสายไหล
มาบรรจบกนั คอื แม่น ้ามิควาร ีและแม่น ้าอรกัวี ซ ึง่ถดัจากเมืองมิทสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ ซึง่ในอดีต
เคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี จากน้ันน าท่านชม วหิารสเวสเคอเวร ีSvetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้ง
ราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี 
ช ือ่ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางที่ท าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่น
ความเชือ่และหนัมานับถือศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จยีเมือ่ปี ค.ศ.
337 และถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่าง
งดงาม   จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่ส าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารที่

เรยีกว่า Georgian Military Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพ
โซเวียต เป็นถนนเสน้ทางเดียวที่จะน าท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ที่มี
ความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเสน้กัน้พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ช ัว่โมง)น าท่าน ชมป้อมอนานูร ีAnanuri Fortress สถานทีอ่นัเกา่แกม่กี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอ
รกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษที ่16-17 ซึง่ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทีถู่กสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอย
ทีสู่งใหญ่ตัง้ตระหง่านท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนีเ้องท าใหเ้ห็นภาพทวิทศันอ์นัสวยงามของเบือ้ง
ล่างและอ่างเก็บน ้าซนิวาล ีจากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกูดาอูร ีGudauri เมอืงส าหรบัสกรีสีอรท์ทีม่ชี ือ่เสยีง
ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่ีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร 
สถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคาซเบก ีKazbegi โดยคาซเบกีช้ ือ่เมืองดัง้เดมิ ในปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมาเป็นเมืองสเต

พานทส์มนิดา้ ตัง้อยู่บนความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี โดย
ในฤดูหนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว น าท่านเปลีย่นเป็น นั่งรถจีป๊ 4WD เพือ่ชมความ
สวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่14 หรอืมีอกีช ือ่
เรยีกกนัว่าทสมินดาซามีบา Tsminda Sameba ซึง่เป็นชือ่เรยีกทีนิ่ยมกนัของโบสถศ์กัดิแ์ห่งนีส้ถานทีแ่ห่งนี้

ต ัง้อยู่รมิฝ่ังขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยู่บนเทอืกเขาของคาซเบกี ้(การเดนิทางมายงัสถานทีแ่ห่งนี้ ขึน้อยู่กบั
สภาพ อากาศ ซึง่เสน้ทางอาจจะถูกปิดก ัน้ดว้ยหมิะทีป่กคลุมอยู่หรอืสภาพของการจราจร หรอื
เหตุการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบรษิ ัทขอสงวนสิทธิ ์

เปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั)  
น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงทบลิซิ ีระหว่างทางใหท่้านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มชมโชว ์
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 



 

วนัทีห่ก ทบลิซิ ี-่ชมย่านเมอืงเกา่-นั่งกระเชา้ไฟฟ้าชมป้อมนารกิาลา-อสิระชอ้ปป้ิง-สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
น าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซ ีOld Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่านไดพ้บเห็นความ
สวยงามและสีสนัของอาคารบา้นเรอืนที่เป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศิลปะของ
เปอรเ์ซยีและยุโรป ท าใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณแ์ละสญัลกัษณข์องตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว น าท่าน
นั่งกระเชา้ไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชม ป้อมปราการนารกิาลา Narikala Fortress ทีส่รา้งขึน้คร ัง้แรก
ชว่งศตวรรษที ่4 มีการเปลีย่นมอืผูป้กครองมากมายทัง้ชว่งอาหรบั มองโกล เปอรเ์ซยี เตริก์ รสัเซยี ตวัอาคารที่

มอียู่ในปัจจบุนันีส้รา้งขึน้มาตัง้แต่ชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่8 สมัผสัความงามของโบสถท์ีอ่ยู่ภายในคอื โบสถนั์กบุญ
นิโคลาส St.Nicholas Church ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที1่2-13   
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ Galleria Mall ศูนยก์ารคา้ใจกลางกรุงทบลิซิ ีท่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ 
และสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายแบรนด ์ 
 **เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซือ้สินคา้อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตาม
อธัยาศยั**  

 จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิกรุงทบลิซิ ี 
17.15 น. น าท่านออกเดนิทางจากสนามบินกรุงทบิลซิ ีโดยสายการบนิ Ukraine International Airline 

เทีย่วบนิที ่PS516 (ไม่มบีรกิารอาหาร) 
18.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
19.55 น.  ออกจากเดนิทางจากสนามบนิกรุงเคยีฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบนิ Ukraine International 

Airline เทีย่วบนิที ่PS271 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

วนัทีเ่จด็ กรุงเทพฯ 

09.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ..  
**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
 ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซรี ีแ่ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทาง
อาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

 

************************* 
 

หมายเหต ุ   
- สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ในอาเซอรไ์บจาน และจอรเ์จยี อาจจะปิดโดยไม่มกีารแจง้ล่วงหนา้ เชน่ อนุสาวรยี ์โบสถ ์และสถานที่

ส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนา และหรอื แมแ้ต่สถานทีท่่องเทีย่วส าคญัอืน่ๆ อาจจะปิดโดยไม่ไดม้ีการแจง้ล่วงหนา้ หรอื
การเขา้ชมทีเ่ป็นแขกของรฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐับาล หรอืกรณีทีผู่ป้กครองรฐัเขา้เยีย่มชม อาจจะปิดโดยไม่ไดม้ีการ
แจง้ล่วงหนา้ เป็นตน้ 

- เน่ืองจากเป็นประเทศจอรเ์จยี ทีเ่คยถูกปกครองจากหลายเชือ้ชาตทิัง้รสัเซยี เปอรเ์ซยี มองโกเลยี ดงัน้ัน อาหารส่วนใหญ่จะ
ไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยุโรปและเอเชยีผสมกนั และประเทศอาเซอรไ์บจานเคยถูกปกครองทัง้จากรสัเซยี ชาวอาหรบั ดงัน้ัน 
อาหารจะไดร้บัอทิธพิลจากอาหารยุโรปและเอเชยีผสมกนั อาจมสี่วนผสมของผกัและเคร ือ่งเทศ 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จยีประชากรนับถอืศาสนาครสิตนิ์กายออโทด็อกซเ์ป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดตี ท าใหป้ระเทศแห่งนีม้โีบสถ ์
และวหิารทีเ่ก่าแก่ทีเ่ปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชม ซึง่เวลาเขา้โบสถห์รอืวหิารตอ้งใชผ้า้คลุมศีรษะ ดงัน้ันกรุณาเตรยีมผา้คุลม
ศรีษะไปดว้ย หรอืกรณีทีไ่ม่ไดน้ าตดิตวัไป ทางโบสถห์รอืวหิารจะมีผา้คลุมให ้ส าหรบัประเทศอาเซอรไ์บจานประชากรส่วน
ใหญ่เป็นชาวมุสลมิ เวลาเขา้ชมทัง้มสัยดิ โบสถแ์ละวหิารต่างๆ ตอ้งใชผ้า้คลุมศีรษะดว้ย ดงัน้ันกรุณาเตรยีมผา้คุลมศรีษะไป 
หรอืกรณีทีไ่ม่ไดน้ าตดิตวัไป ทางโบสถห์รอืวหิารจะมผีา้คลุมใหเ้ชน่กนั 

- โดยปกตริา้นอาหารส่วนใหญ่ในจอรเ์จยีและอาเซอรไ์บจาน โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร ิม่ที ่13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ค ่า
เรว็ทีสุ่ดคอืเร ิม่เวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิ
หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตุตา่งๆ หรอืสถานทีปิ่ด
โดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า บรษิทัขออนุญาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชน์
ของคณะเป็นส าคญั 

 
 



 

อตัราคา่เดนิทาง 08-14 พ.ย. / 18-24 พ.ย. / 06-12 ธ.ค. / 20-26 ธ.ค.2562   
 27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 

 
อตัราคา่เดนิทาง  10-16 ม.ค. / 25-31 ม.ค. 2563 

07-13 ก.พ. / 21-27 ก.พ. 2563 
06-12 ม.ีค. / 27 ม.ีค.-02 เม.ย. / 30ม.ีค.-05 เม.ย. 2563 
06-12 เม.ย. / 04-10 พ.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 
**ไม่รวมคา่วซีา่ คา่บรกิาร ท่านละ 1,500 บาท และคา่ทปิท่านละ 2,000 บาท 

โดยเรยีกเกบ็และช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย** 
*** บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 
หมายเหต ุ
• อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 30 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็** และจะตอ้ง

ช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบินยูเครนแอรไ์ลน ์เสน้ทาง กรุงเทพฯ-กรุงเคียฟ-บากู // ทบิลซิ-ีกรุงเคียฟ-กรุงเทพฯ 

และค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ  
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสายการบนิบากูแอรไ์ลน ์เสน้ทางบากู-ทบลิซิ ีและค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่ี

การเรยีกเก็บจากสายการบนิ  
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ตามรายการ ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าน ้าดืม่แจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วนั  
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรม ์

500,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่าน้ัน ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ อนั
เกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตั๋วโดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหาร หรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่ีการเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่16 ส.ค.
2562 หากมีเพิม่เติมภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสาย
การบนิ   

อตัรานีไ้ม่รวมบรกิาร 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตั๋วโดยสารช ัน้ประหยดัสายการบนิยูเครนแอรไ์ลน ์ในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 

จ ากดั 1 ใบ/ ท่าน (น ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรมั) 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางส าหรบัตั๋วโดยสารช ัน้ประหยดัสายการบนิอาเซอรไ์บจานแอรไ์ลน ์ในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการ

บนิก าหนด จ ากดั 1 ใบ/ ท่าน (น ้าหนักไม่เกนิ 23 กโิลกรมั) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 

Amazing Azerbaijan-Georgia 
ทวัรอ์าเซอรไ์บจาน – จอรเ์จยี 

 7 วนั 5 คนื / PS 

อตัราคา่ทวัร ์
08-14 พ.ย. / 18-24 พ.ย. 

อตัราคา่ทวัร ์
06-12 ธ.ค. 

อตัราคา่ทวัร ์
20-26 ธ.ค. 

27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 37,900 38,900 43,900 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 6,900 6,900 6,900 

Amazing Azerbaijan-Georgia 
ทวัรอ์าเซอรไ์บจาน - จอรเ์จยี 7 วนั 5 คนื / PS 

อตัราคา่ทวัร ์

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 39,900 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 8,000 



 

• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่ และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่มิไดค้าดคิด เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั ค่าธรรมเนียมวีซา่ที่

นอกเหนือจากทีร่ะบุ หรอืค่าแปลเอกสาร ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซา่อาเซอรไ์บจานและบรกิารดา้นเอกสาร ท่านละ 1,500 บาท เรยีกเก็บและช าระพรอ้มค่าทวัรง์วด

สุดทา้ย 
• ค่าทปิคนขบั,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 2,000 บาททีจ่ะเรยีกเก็บในอนิวอยซพ์รอ้มค่าทวัรง์วดสุดทา้ย 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเก็บค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ย

ตวัท่านเอง 
• ทวัรไ์ม่มแีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถ และไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยซมิทีใ่ชใ้นจอรเ์จยี ขนาด 5GB = 400 บาท / โดยซมิที่

ใชใ้นอาเซอรไ์บจาน ขนาด 5GB = 400 บาท / ซมิ 7 GB = 700 บาท / ซมิ หรอืท่านสามารถซือ้ซมิการด์โทรศพัทไ์ดท้ี่

สนามบนิ 
• ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  
• VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
การช าระเงิน  
กรุณาช าระเงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรบัการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืกรุณาช าระทัง้หมดก่อน
เดนิทางอย่างนอ้ย 25 วนัท าการ มฉิะน้ันทางบรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
การยกเลกิและเง่ือนไขการจองทวัร ์
▪ หากมีการยกเลกิ 60-90 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่ามดัจ าค่าตั๋วโดยสารซึง่เงือ่นไขเป็นไปตามทีท่าง

สายการบนิเรยีกเก็บ 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 25 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซีา่ตามทีส่ถานทูต

เรยีกเก็บ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด และไม่

สามารถเลือ่นวนัเดนิทางได ้และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทีไ่ม่สามารถคนืเงนิได ้เชน่ ค่าวซีา่ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ค่ามดัจ าหอ้งพกั
และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เป็นตน้ 

▪ กรณีทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท่้านตดิต่อเจา้หนา้ทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิบรษิทัจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณต์่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ

ท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมือง
พจิารณาแลว้ ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซึง่จะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรอืเสียหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร ือ่งการงดสูบบุหร ี ่บนรถโคช้ โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมีขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนใน
เร ือ่งการสูบบุหร ี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่ทัง้นีเ้น่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 



 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เด็ก และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่

สถานทีเ่ขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัจะสลบัรายการเพือ่ใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้
ชมน้ัน ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทางบรษิทั supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่าง
การเดนิทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัจะไม่มีการคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากได ้
ช าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร ์ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ันขอให ้
พจิารณากอ่นการจองทวัร ์

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกั
อาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แต่อาจจะไดเ้ป็น 
1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคู่และ 1 หอ้งเดีย่ว 
กรณีทีม่า 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่อาเซอรไ์บจาน 
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน  
- โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
- หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้ว่างส าหรบัวซีา่อย่างนอ้ยไม่ต ่ากว่า 3 หนา้   
- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
- ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ

ต่อปกหนังสอืเดนิทางน้ันๆ  
 
*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวี
ซา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ 
*** กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
*** เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะขอถอื
ว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
*** กรณีมีการขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหนา้ แต่
หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านน้ันจะตอ้ง
มายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั  
*** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่าน้ัน การปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรม
การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   
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