เพราะเราคู่กัน GEORGIA-AZERBAIJAN

*

บินตรงสู่จอร์เจี ย*

สั มผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซั ส
ท่องเทียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนั บพันปี

เทียวประเทศจอร์เจี ย-อาเซอร์ไบจาน 7 วั น 5คืน
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็ กซ์ (XJ)

ทบิลิซี-มิทสเคต้า-อนานูร-ิ คาซเบกี-ซิกนากี-บากู-โกบุสตานแหลม
อั บเชรอน-Mud Volcano-ภู เขาแห่ งไฟ-เชคี-ลาโกห์ เดกิ
เปิ ดโลกกว้ างกั บอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศทีมีสถานทีขึน
ทะเบียนมรดกโลกหลายแห่ง ชมภู เขาแห่ งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกั บหอคอย
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Maiden เทียวประเทศจอร์เจี ย ดืมดําแสงสีกรุงทบิลิซี ลิมลองอาหาร Georgian
Cuisine นั งรถจี ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

อิ มอร่อยกั บเมนูอาหารไทย,อาหารจี น
บริษทั ฯ ขอนําท่านท่องเทียวประเทศจอร์เจีย ทีมีอาณาเขตทางเหนือติดกับรัสเซียและทางตะวันตกติดกับทะเลดําและตุรกี มี
เมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสุี ดชือกรุงทบิลซิ ิ ตังอยู่ในหุบเขาซึงถูกแบ่งโดยแม่นํามิตควารี โดยมีความน่าสนใจอยู่ทแหล่
ี งนําแร่และแหล่ง
โบราณคดีมากกว่า 12,000 แห่งทัวประเทศ ซึงในจํานวนนี มี 4 แห่งด้วยกันทีได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
และนําท่านเดินทางท่องเทียวประเทศอาเซอร์ไบจาน ทีอดีตเคยเป็ นส่วนหนึงของรัสเซียแต่ปัจจุบนั ได้แยกตัวออกมา เป็ นอีกหนึง
ประเทศทีน่าท่องเทียว มีทงทั
ั ศนียภาพทางธรรมชาติอนั สมบูรณ์และสถาปั ตยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรป พร้อมมีวฒ
ั นธรรม
อาหรับผสมผสานอยู่ดว้ ย อาเซอร์ไบจานจึงมีเสน่ หด์ งึ ดูดนักท่องเทียวให้ไปค้นหาความสวยงามทียังซ่อนอยู่
ทบิ ลิซี
เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ทีมีความสําคัญของประวัตศิ าสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปั ตยกรรมทีสวยงาม
และเป็ นเมืองใหญ่สดุ ของจอร์เจีย ตังอยู่รมิ ฝั งแม่นําคูราหรือเรียกว่าแม่นํามิตควารี
คาซเบกี
คาซเบกีชือเมืองดังเดิม ในปั จจุบนั ได้เปลียนมาเป็ นเมืองสเตพานท์สมินด้า ตังอยู่บนความสูงจากระดับนําทะเล
ประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึง -5องศาเซลเซียสเลยทีเดียว
นอกจากนียังเป็ นสถานทีตังของโบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church อันโด่งดัง
อนานูริ
สถานทีตังของป้ อมอนานูรี สถานทีก่อสร้างอันเก่าแก่มกี าํ แพงล้อมรอบและตังอยู่รมิ แม่นําอรักวี ทีถูกสร้างขึนให้เป็ น
ป้ อมปราการในศตวรรษที 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีสูงใหญ่ตงั
ตระหง่าน
มิ ทสเคต้า
เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเก่าแก่ทสุี ดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี
ซิ กนากี
เมืองเล็กๆทีมีการปลูกพืชพันธุไ์ ม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุต์ ่างๆ จึงทําให้เป็ นเมืองทีมีความสําคัญในการ
ทําเหล้าไวน์ และอาหารทีสําคัญของจอร์เจีย
บากู
เมืองหลวงและเมืองใหญ่ทสุี ดของอาเซอร์ไบจาน ตังอยู่ชายฝั งทางใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ทียืนออกไ ปในทะเลแค
สเปี ยนชืออับชิรอน Abseron ประกอบด้วยพืนที 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า ตัวเมืองปั จจุบนั และตัวเมืองทีสร้างขึนใน
สมัยโซเวียตซึงฉายาของกรุงบากูกค็ อื “ดูไบแห่งเอเชียกลาง”
โกบุสตาน
ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็ นบริเวณทีมีชอเสี
ื ยงมากทีสุด เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีการแกะสลักภาพ
บนหินของมนุษย์ทงดงาม
ี
เป็ นทีท่องเทียวทางประวัตศิ าสตร์สาํ คัญอีกทีหนึงของอาเซอร์ไบจาน
และนอกจากนันยังมีภูเขาโคลนทีมีรปู ร่างเหมือนภูเขาไฟซึงมีโคลนสีดําพลุ่งขึนมาตลอดเวลา
แหลมอับเชรอน ทีตังของยูนาร์แดก หรือทีแปลได้ในภาษาท้องถินว่า “Burning Mountain”เป็ นแหล่งก๊าซธรรมชาติไฮโดรคาร์บอนที
พวยพุง่ ออกมาจากพืนพิภพผ่านชันหินทรายขึนมาเป็ นแหล่งไฟธรรมชาติทสวยงาม
ี
ทําให้ประเทศอาเซอร์ไบจาน
ถูกขนานนามว่าเป็ นดินแดนแห่งอัคคี
เชกี
ตังอยู่ในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสใหญ่และอยู่ตดิ กับจอร์เจีย เมืองแห่งนีเป็ นพืนทีทีเต็มไปด้วยภูเขา ช่องเขาทีแคบ
พร้อมทังมีลาํ ธารนําไหลและป่ าเขาทีเขียวชอุ่มทีชุ่มชืนไปด้วยนํา มีนําทีผุดขึนมาจากพืนดินมากมายจึงทําให้เกิด
บรรยากาศและนําตกทีสวยงาม และนอกจากนันยังมีบ่อนําแร่ทใสสะอาด
ี

กําหนดการเดิ นทาง

วันที 12-18 เมษายน 2563
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วันแรก

(12 เม.ย.-2563) กรุงเทพฯ- (สนามบิ นดอนเมือง)

23.50 น.

คณะพร้อมกันทีสนามบิ นดอนเมือง ชัน 3 เคาน์ เตอร์........ เพือเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขันตอนการ
เช็คอิ น เจ้าหน้ าทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึนเครือง (กรุณามาให้ตรงเวลา
เนื องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) **กรณี ทีบางท่านเดิ นทางมาจาก
ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละกําหนดการเดิ นทางอีกครังก่อนทําการ
จองตัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ นรายการทีมีการดําเนิ นการไว้ลว่ งหน้ าหลายเดือน
เมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมีการเปลียนแปลงเล็กน้ อย**

วันที สอง

(13 เม.ย.2563) ทบิ ลิซี (จอร์เจีย)-อนานูริ-Memorial of Friendship-คาซเบกี - ทบิลิซี

03.00 น.

ออกเดิ นทางสู่ กรุงทบิ ลิซี ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบิ นแอร์ เอเชียเอ็กซ์เที ยวบิ นที XJ008
(มีบริ การอาหารร้อนและนําดืมบนเครืองบิ น) **อาหารและเครืองดืมอืนๆ ต้องชําระเงิ นซือเพิ มเติ ม**
เดิ นทางถึงสนามบิ นนานาชาติ กรุงทบิ ลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาประเทศจอร์เจียช้ากว่าไทยประมาณ 3
ชัวโมง) หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีสนามบิน
จากนันนําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีสําคัญซึงเป็ นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหารทีเรียกว่า Georgian
Military Highway ทีสร้างขึนในสมัยทีจอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็ นถนนเส้นทางเดียว
ทีจะนําท่านเดินทางสูเ่ ทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ทีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ทีเป็ นเส้น
กันพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจียนําท่านชมป้ อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอันเก่าแก่มกี าํ แพง
ล้อมรอบและตังอยู่รมิ แม่นําอรักวี เป็ นป้ อมปราการในศตวรรษที 16-17 ซึงภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังทีถูกสร้างได้
อย่างงดงามและยังมีหอคอยทีสูงใหญ่ตงตระหง่
ั
านท่ามกลางธรรมชาติอนั งดงาม จากป้ อมนีเองทําให้เห็นภาพ
ทิวทัศน์อนั สวยงามของเบืองล่างและอ่างเก็บนําซินวาลี จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองกูดาอูรี Gudauri (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัวโมง) เมืองสําหรับสกีรสี อร์ททีมีชอเสี
ื ยงทีตังอยู่บริเวณทีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส
ใหญ่ทมีี ความสูงจากระดับนําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแห่งนีเป็ นแหล่งทีพักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที
จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน นําท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรือ
อีกชือคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุ สรณ์สถานทีสร้างขึนมาในปี ค.ศ. 1983 เพือเป็ น
สัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อนั ดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย โดยอนุ สรณ์สถานนีตังอยู่บน Devil’s
Valley ระหว่างเมืองกูดาอูรแิ ละคาซเบกี เป็ นอนุ สรณ์สถานขนาดใหญ่ทมีี ความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพ
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซียละด้วยความทีอนุ สรณ์สถานแห่งนีตังเด่นเป็ นสง่าอยู่บนหุบเขา
ทีมีความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส ประกอบกับตังอยู่ใกล้ถนนใหญ่ จึงทําให้สถานทีแห่งนีมีผคู้ นแวะมาเยียม
เยียนและถ่ายรูปกันตลอดทังวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกีชือเมืองดังเดิม ในปั จจุบนั ได้เปลียนมาเป็ นเมืองสเตพานท์
สมินด้า ตังอยู่บนความสูงจากระดับนําทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี โดยในฤดูหนาว
จะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นําท่านเปลียนเป็ นนังรถจีป 4WD เพือชมความสวยงามของโบสถ์
เกอร์เกตี Gergeti Trinity Church ซึงถูกสร้างขึนในราวศตวรรษที 14 หรือมีอกี ชือเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา
Tsminda Sameba ซึงเป็ นชือเรียกทีนิยมกันของโบสถ์ศกั ดิแห่งนีสถานทีแห่งนีตังอยู่รมิ ฝั งขวาของแม่นําชคเฮรี อยู่
บนเทือกเขาของคาซเบกี (การเดิ นทางมายังสถานที แห่งนี ขึนอยู่กบั สภาพ อากาศ ซึงเส้นทางอาจจะถูกปิ ด
่ รือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ ทางธรรมชาติ ซึงอาจจะเป็ นอุปสรรคแก่
กันด้วยหิ มะทีปกคลุมอยูห
การเดิ นทาง ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ เปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ) จนได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองทบิลซิ ี
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

08.25 น.

กลางวัน
บ่าย
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คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านเข้าสูท
่ พั
ี ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที สาม

(14 เม.ย.2563) ทบิ ลิซี-มิ ทสเคต้า-โบสถ์ทริ นิตี -นังกระเช้าไฟฟ้ า-ป้ อมปราการนาริ กาลา สะพาน
สันติ ภาพ-ถนนชาร์เดนี - สนามบิ นทบิลิซี - บากู (อาเซอร์ไบจาน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองมิ ทสเคต้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองทีเก่าแก่ทสุี ด
ของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตังอยู่ห่างจากกรุงทบิลซิ ี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)
นําท่านชมเมืองมิทสเคต้าทีเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึงเป็ นราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจียในช่วง
400-500 ปี ก่อนคริสตกาล นําท่านชมวิ หารจวารี Jvari Monastery ซึงเป็ นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกาย
ออร์โธดอกทีถูกสร้างขึนในราวศตวรรษที 6 วิหารแห่งนีตังอยู่บนภูเขาทีมีแม่นําสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่นํา
มิควารี และแม่นําอรักวี ซึงถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณทีกว้างใหญ่ซงในอดี
ึ
ตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรีย
จากนันนําท่านชมวิ หารสเวติ สเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีสร้างราวศตวรรษที 11 ถือเป็ นศูนย์กลางทาง
ศาสนาทีศักดิสิทธิทีสุดของจอร์เจียสร้างขึนโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชือ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของ
ประเทศ อีกทังยังเป็ นศูนย์กลางทีทําให้ชาวจอร์เจียเปลียนความเชือและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนา
คริสต์มาเป็ นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมือปี ค.ศ.337 และถือเป็ นสิงก่อสร้างยุคโบราณทีมีขนาดใหญ่ทสุี ดของ
ประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนันนําท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงทีสําคัญซึง
เป็ นเส้นทางสําหรับใช้ในด้านการทหารทีเรียกว่า Georgian Military Highway ทีสร้างขึนในสมัยทีจอร์เจียตกอยู่
ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็ นถนนเส้นทางเดียวทีจะนําท่านเดินทางสูเ่ ทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ
Greater Caucasus ทีมีความยาวประมาณ1,100 กม.ทีเป็ นเส้นกันพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลซิ ี จากนันนําท่านเทียวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิ ลิซี Old Town of Tbilisi ซึงจะ
ทําท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสนั ของอาคารบ้านเรือนทีเป็ นสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกัน
ระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทําให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกใน
ประเทศเดียว นําท่านชมโบสถ์เซนต์ทรีนิตี Holy Trinity Cathedral วิหารศักดิสิทธิของทบิลซิ ี ทีเรียกกันว่า
Sameba เป็ นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตังอยู่ในทบิลซิ เี มืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึนระหว่างปี
1995 ถึง ปี 2004 และเป็ นวิหารทีสูงทีสุด อันดับที 3 ของโบสถ์ออร์โธดอกในโลก จากนันนําท่านนังกระเช้าไฟฟ้ า
Cable Car ขึนชมป้ อมปราการนาริ กาลา Narikala Fortress สร้างขึนครังแรกช่วงคริสต์วรรษที 4 ในรูปแบบของ
ชูรสิ ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบทีไม่มคี วามสมําเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที 7 สมัยของราชวงศ์อูมยั ยาดได้
มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึงต่อมาในสมัยของกษัตริยเ์ ดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มกี ารสร้างเพิมเติม
และเมือพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชือป้ อมแห่งนีว่านารินกาลา Narin Qala ซึงมีความหมายถึงป้ อม
อันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พงั ทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรือทําลายไปจากนันนําท่าน
ถ่ายรูปกับสะพานสันติ ภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึงเชือมระหว่างตัวเมืองเก่าและ
เมืองใหม่ เปิ ดใช้งานครังแรกเมือปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็ นงานสถาปั ตยกรรมยุคใหม่ทสวยงามชิ
ี
นหนึงซึงพาดผ่าน
แม่นําคูรา จากนันให้ท่านเดินเล่นย่านถนนคนเดิ นชาร์เดนี Shardeni Street ซึงเป็ นถนนใหญ่ของเมืองทีมี
ชือเสียงและกลินไอแบบยุโรป และอาคารทีถูกสร้างขึนทีมีรปู ร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง เดิมถนนแห่งนีชือ Jan
Shardeni Kucha เป็ นศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื นฟูในศรรตวรรษที 9 ต่อมาจึงได้เปลียนชือถนนมา
เป็ นชาร์เดนี เพือเป็ นเกียรติแก่นกั ท่องเทียวชาวฝรังเศส Jean Chardin ปั จจุบนั ถนนสายนีเต็มไปด้วยร้านค้าแฟชัน
ร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนและเลือกซือสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย
**เพือความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซือสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย**
จนได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นทบิ ลิซี
ออกเดิ นทางสู่เมืองบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน โดยเทียวบิ น.................

กลางวัน
บ่าย

23.55 น.
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01.05 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีสนามบิน
จากนันนําท่านเข้าสูท
่ พั
ี กโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที สี

(15 เม.ย.2563) บากู-ชมย่านเมืองเก่า -โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-บากู-ถนนนิ ซามิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนันนําท่านชมย่านเมืองเก่าบากู Baku Old City ทีเรียกว่าย่านอิเซรีเซเคอร์ Icheri Shekher หรือย่านเมืองเก่า
ซึงเป็ นย่านทีมีโบราณสถานเก่าแก่ทสํี าคัญ และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองบากูทไม่
ี เหมือนกับทีแห่งใดๆ เมืองทีถูก
สร้างขึนโดยมีกาํ แพงป้ อมล้อมรอบและรอบกําแพงจะมีการสร้างเป็ นป้ อมหอคอยซึงมีทงหมด
ั
25 แห่ง และมีประตู
ทางเข้าออกถึง 5 แห่ง สถานทีแห่งนีถูกสร้างขึนในศตวรรษที 12 โดยกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ชวี าน และภายในเป็ นคอม
เพล็กซ์มสี ถานทีสําคัญภายในหลายแห่ง อาทิ พระราชวังแห่งและสุสานแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and
Tomb สถานทีพํานักของกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์เชอร์วานผูซ้ งครองราชย์
ึ
มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที 14-17
สุเหร่าและเสาหอคอยมินาเรต์ ห้องอาบนําและทีพักของกองคาราวาน หรือคาราวานซาราย Caravanserai ทีพักแรม
ของกองคาราวานในยุคค้าขายแห่งเส้นทางสายไหม จากนันนําท่านแวะชมภายนอกและถ่ายรูปกับหอคอยไม
เด้นหรือหอคอยพรมจันทร์ Maiden Tower หอคอยซึงถือว่าเป็ นส่วนทีเก่าแก่ของเมืองบากู สร้างขึนตังแต่
ศตวรรษที 12 และถูกล้อมรอบด้วยห้องอาบนําโบราณในยุคอดีต จากนันนําท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับ Heydar
Aliyev Center อาคารสถาปั ตยกรรมลํายุคทีเป็ นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของบากู ซึงเป็ นผลงานการออกแบบของซาฮา
ฮาดิด สถาปนิกลูกครึงอิรกั -อังกฤษ ทีต้องการสร้างอาคารทีมีความโค้งเว้าและดูพลิวไหว โดยสร้างเสร็จสมูบรณ์เมือ
กลางปี ค.ศ.2012 ทีผ่านมา ตัวอาคารเป็ นอาคารหอประชุมขนาด 619,000 ตารางฟุต ให้ทา่ นได้ถ่ายรูปภายนอกกับ
ตัวอาคาร พร้อมกับถ่ายรูปเช็คอิ น กับป้ าย I LOVE BAKU Sign สถานทีถ่ายรูปเชคอินสุดฮิตของชาวเมืองบากู
และนักท่องเทียวต่างชาติทมีี ฉากหลังเป็ นอาคาร Heydar Aliyev Center
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองโกบุสตาน Gobustan ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็ นบริเวณทีมีอุทยานทีมี
ชือเสียงมากทีสุด จากนันชม Rock Painting Open-Air Museum ชมความสวยงามของหินภูเขาทีมีการแกะสลัก
ภาพทีเป็ นรูปต่างๆ ณ ซึงได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เช่น ภาพการล่าสัตว์ รูปคนเต้นรํา เรือ
หมู่ดาวและสัตว์ต่างๆ เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ทงดงาม
ี
เป็ นทีท่องเทียวทาง
ประวัตศิ าสตร์สาํ คัญอีกทีหนึงของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคยเป็ นสถานทีทีมนุ ษย์ยุคหินตังรกรากไว้เมือประมาณ
30,000 ปี ทแล้
ี ว ภายในอุทยานมีหนิ สลักกว่า 6,000 ชิน มีอายุราว 5,000 – 30,000 ปี รวมทังถําทีพักอาศัยและ
หลุมศพของมนุษย์ในยุคหินเก่าจนถึงยุคกลาง จากนันนําท่านชมภูเขาโคลนหรือ Mud Volcano ทีมีรปู ร่างเหมือน
ภูเขาไฟซึงมีโคลนสีดาํ พลุ่งขึนมา นักธรณีวทิ ยาได้เรียกสิงทีเกิดขึนว่าการพลุ่งของก๊าซ Gas- Oil Volcanoes จน
กลายเป็ น Mud Volcano นันเอง (ปรากฏการณ์ภเู ขาโคลน เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และโคลนทีพุ่ง
ออกมานันไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะพุ่งออกมาตลอดเวลา ทังนี ขึนอยู่กบั สภาพอากาศในช่วงเวลานัน)
จนได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองบากู จากนันนําท่านสู่ ถนนนิ ซามิ (Nizami Street) ย่านช้อปปิ ง
กลางแจ้งทีงดงามทีสุดของดาวน์ทาวน์ในเมืองบากู เป็ นถนนคนเดินทีรายล้อมไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย
ซึงสร้างขึนตังแต่ช่วงศตวรรษที 19 ในเวลากลางคืนจะมีการเปิ ดไฟประดับอย่างงดงาม
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คํา

วันที ห้า

(16 เม.ย.2563) บากู-แหลมอับเชรอน- ภูเขาแห่งไฟ-เชมากิ -เชกี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
นําท่านเดินทางต่อสูแ่ หลมอับเชรอน Absheron ซึงเป็ นสถานที ทีตังอยู่บนชันของก๊าซธรรมชาติทปะทุ
ี อยู่ในเปลว
ไฟอย่างต่อเนือง จากนันนําท่านชมยูนาร์แด๊ก Yanar Dag หรือภูเขาแห่งไฟ Fire Mount หรือ Burning

เพราะเราคู่กน
ั Georgia- Azerbaijan 7D5N / XJ on 12-18 Apr 2020

5

กลางวัน
บ่าย

คํา

Mountains สถานทีนีเกิดขึนมาแต่โบราณ เปลวไฟทีเกิดจากก๊าซทีลุกไหม้ต่อเนืองกันมานาน จนเป็ นทีรูจ้ กั กันดี
และได้ชอว่
ื าเป็ นดินแดนแห่งไฟ Land of Fire อิสระให้ท่านได้ชมความแปลกประหลาดของเปลวไฟทีติดอยู่และ
เกิดขึนต่อเนืองตลอดเวลา ซึงบางแห่งจะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึงเกิดจากก๊าซใต้ดนิ ซึมผ่านชันของ
หินทรายทีเป็ นรูพลุ่งขึนมาเหนือพืนดินและติดไฟได้ จึงแสดงให้เห็นว่า ประเทศอาเซอร์ไบจาน เป็ นประเทศทีเต็ม
ไปด้วยก๊าชธรรมชาติมากมาย นําท่านชมอะเทห์กาห์ Ateshgah หรือวิ หารแห่งไฟ Fire Temple วิหารทีถูกสร้าง
ขึนใช้สาํ หรับประกอบพิธกี รรมทางศาสนา ทีมีรปู ทรงสีเหลียมและมีกระถางไฟอยู่ตรงกลาง และบริเวณรอบๆด้าน
นอกมีหอ้ ง 26 ห้อง เป็ นศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร์ เป็ นวิหารทีตังอยู่บนหลุมแก๊สธรรมชาติ สร้างขึนราว
ศตวรรษที 6-7 มีรปู ทรงสีเหลียมและมีกระถางไฟอยู่ตรงกลาง เมือศาสนาอิสลามเผยแพร่เข้ามา วิหารหลายแห่งก็
ถูกทําลาย พวกโซโรแอสเตรียนได้หลบหนีไปอยู่ทอิี นเดีย แต่จากการติดต่อค้าขายพวกบูชาไฟได้กลับมายังถินเดิม
ในช่วงศตวรรษที 17-18 แล้วมาฟื นฟูวหิ ารขึนมาใหม่ วิหารแห่งไฟในปั จจุบนั จึงมีสถาปั ตยกรรมผสมผสานระหว่าง
อินเดียและอาร์เซอร์ไบจาน จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองเชมาค่า Shemakha หรือชามากิ Shamaki ซึงตังอยู่
ทางทิศตะวันตกเป็ นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชมาค่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านชมสุสานนักบุญศักดิ สิ ทธิ ดิ ริบาบา Diri Baba Mausoleum สร้างขึนราวศตวรรษที 14 เป็ นงานชินเอก
ของสถาปั ตยกรรมของราชวงศ์ชวี าน ผูป้ กครองอาเซอร์ไบจานระหว่างศตวรรษที 9-16 มีลกั ษณะเป็ นอาคารสองชัน
เจาะเข้าในในหน้าผาหิน ภายในมีการตกแต่งด้วยภาพโมเสกสวยงาม ถือเป็ นสถานทีศักดิสิทธิสําหรับนักแสวงบุญ
ขาวอาเซอร์ไบจาน ทีมาสักการะท่านนักบุญเชคดิรบิ าบาเป็ นประจําทุกปี และนําท่านชมสุเหร่าและสุสาน Yeddi
Gumbez Mosque สุสานแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and Tomb พระราชวังแห่ง ราชวงศ์เชอร์วาน
สถานทีพํานักของกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์เชอร์วานผูซ้ งครองราชย์
ึ
มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที 14-17
จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองเชกี Sheki ผ่านชมความสวยงามของเมืองเชกีทมีี ธรรมชาติทสวยงาม
ี
ซึงอดีตเมืองนี
เคยเป็ นเมืองใหญ่เมืองหนึงในยุคของรัฐอัลบาเนียนในราวศตวรรษที 1 ทําให้มโี บราณสถานหลงเหลือให้เห็นอยู่เป็ น
จํานวนมาก นอกจากนันเป็ นเมืองทีมีชอเสี
ื ยงในการแกะสลักไม้ ทีมีการค้าขายเกียวกับเส้นทางสายไหมในอดีต
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที หก

(17 เม.ย.2563) เชกี -พระราชวังข่านเชกี-ลาโกเดกิ -ซิ กนากี (จอร์เจีย)-ควาเรลี-ชิ มไวน์ -กรุงทบิลิซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
จากนันนําท่านชมพระราชวังข่านเชกี Sheki Khan Palace สร้างเสร็จในปี 1762 โดยมูหะหมัด ฮัสซัน ข่าน ผู้
ครองดินแดนในขณะนัน ตัวพระราชวังสวยงามทังภายในและภายนอก โดยภายในมีภาพวาดลวดลายตามผนังและ
เพดานสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละห้องตกแต่งด้วยกระเบืองหลากสี ทังสีนําเงินเข้ม สีฟ้าคราม สีเหลือง ตาม
รูปทรงเรขาคณิตแบบอิสลาม ส่วนภายนอกมาพร้อมนําพุ สระนํา และการจัดสวนอันหรูหรา ทังยังสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์อนั งดงามของเมืองเชคี ซึงตังอยู่ในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ อุดมไปด้วยภูเขา ลําธารนําไหล นําตก
และป่ าเขาอันเขียวชอุม่ จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองลาโกเดกิ Lagodekhi เมืองทีเป็ นพรมแดนของประเทศ
จอร์เจียกับอาเซอร์ไบจาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) นําท่านเดินทางข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองทีเมืองลา
โกห์เดกิ Lagodekhi (หมายเหตุ: เนื องจากกฎของกองตรวจคนเข้าเมืองรถโค้ชนําเทียวของอาเซอร์ไบจาน
นําส่งท่านทีด่านข้ามพรมแดนและ รถโค้ชจากจอร์เจียรอรับท่านหลังจากข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว ซึงในส่วนของกระเป๋าเดิ นทางผูเ้ ดิ นทางจําเป็ นต้องขนกระเป๋าและถือสัมภาระด้วยตนเอง
เพือเดิ นข้ามจากฝังประเทศอาเซอร์ไบจานเพือไปฝังประเทศจอร์เจีย)
หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสูเ่ มืองซิ กนากี Sighnaghi ซึงเป็ นเมือง
ศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากี ในจังหวัดคาเคตีทอยู
ี ท
่ างด้านใต้ของประเทศจอร์เจีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชัวโมง) เป็ นเมืองเล็กๆทีมีพนที
ื ประมาณ 2,978 ตร.กม. และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คน มีการ
ปลูกพืชพันธุไ์ ม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุต์ ่างๆ จึงทําให้เป็ นเมืองทีมีความสําคัญทีมีการทําเหล้าไวน์ ผลิต
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พรม และผลิตอาหารทีสําคัญของจอร์เจีย ซึงต่อมาได้รบั การบูรณะและปรับปรุงให้มคี วามเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับสิง
อํานวยความสะดวกต่างๆมากมาย จึงทําให้มชี อเสี
ื ยงสําหรับนักท่องเทียวให้ท่านได้ชมความสวยงามและ
บรรยากาศของเมืองซิกนากี เมืองทีได้ชอว่
ื า “เมืองแห่งความรัก” ตังอยู่บนทิวทัศนันสวยงามของแม่นําเลซานิกลาง
หุบเขาคอเคซัส ทีถูกสร้างขึนเมือศตวรรษที 18 ด้วยพระราชโองการแห่งกษัตริย์ Kakheti Erekle II ผูท้ ปกป้
ี องเมือง
จากการโจมตีของพวกมุสลิมทางเหนือ และยังเป็ นทีตังของอารามสงฆ์แห่งบอดบี Monastery of St. Nino at
Bodbe อารามสงฆ์ในนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ สร้างขึนในศตวรรษที 9 แต่ได้รบั การบูรณะใหม่ทงหมดใน
ั
ศตวรรษที 17 ปั จจุบนั เป็ นอารามนางชี อุทศิ ให้นักบุญนีโน่ สตรีผปู้ ระกาศศาสนาคริสต์ในศตวรรษที 4 โดยหลุมศพ
ของนักบุญนีโนก็ถูกบรรจุไว้ในอารามแห่งนีเช่นกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านเดินทางสูเ่ ขตควาเรลี Kvareli ทีแปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ทีเป็ น 1ในเขตทีเป็ นแหล่งผลิตไวน์ของ
จอร์เจีย ทีทีมีดนิ ฟ้ าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นทําไวน์ โดยมีการทําอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมา
จํานวน 15 อุโมงค์ และมีเส้นทางเชือมแต่ละอุโมงค์ เพือให้เป็ นทีเก็บไวน์ในอุณหภูมเิ หมาะสม (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง) จากนันให้ท่านได้ชิมไวน์ ควู าเรลีรสเลิ ศ ไวน์ทอ้ งถินทีมีชอเสี
ื ยงทีสุดในภูมภิ าค จนได้เวลาอัน
สมควรนําท่านเดินทางสูก่ รุงทบิลซี ี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพั
ี ก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คํา

วันที เจ็ด

(18 เม.ย.2563) สนามบิ นทบิ ลิซี- กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นกรุงทบิ ลิซี
ออกเดิ นทางสู่ กรุงเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบิ นไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เทียวบิ นที XJ009
(มีบริ การอาหารร้อนและนําดืมบนเครืองบิ น) **อาหารและเครืองดืมอืนๆ ต้องชําระเงิ นซือเพิ มเติ ม**
เดิ นทางถึง สนามบิ นนานาชาติ ดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ
**กรณี ทีบางท่านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดิ นทางอีกครังก่อนทําการจองตัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ นรายการที
ได้มีการดําเนิ นการไว้ลว่ งหน้ าหลายเดือนเมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมีการเปลียนแปลง
เล็กน้ อย**

08.30 น.
19.15 น.

รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อืนๆ ที ไม่คาดคิ ดหรือ
มีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที ใดที ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที ปิ ดโดย
มิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษท
ั ฯ ขออนุญาตทําการเปลียนแปลงสถานที อืนๆ ทดแทนให้ ทังนี เพือประโยชน์
ของคณะเป็ นสําคัญ
หมายเหตุ
-

-

สถานทีท่องเทียวต่างๆในจอร์เจียอาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า เช่น

อนุสาวรีย,์ โบสถ์และสถานทีสําคัญ ปิ ดในวันสําคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานทีท่องเทียวสําคัญอืนๆ อาจจะ
ปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า หรือการเข้าชมทีเป็ นแขกของรัฐบาลหรือหน่ วยงานของรัฐบาล,หรือกรณี ที
ผูป
้ กครองรัฐเข้าเยียมชม อาจจะปิ ดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ า เป็ นต้น
เนื องจากเป็ นประเทศทีเคยถูกปกครองจากหลายเชือชาติ ทงรั
ั สเซี ย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนันอาหารส่วนใหญ่จะ
ได้รบั อิ ทธิ พลจากอาหารยุโรปและเอเชี ยผสมกัน
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-

โดยปกติ รา้ นอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมือกลางวันอาจจะเริมที 13.00-14.00 น. ส่วนมือคําเร็วทีสุดคือ
เริมเวลา 19.00 น.เป็ นต้นไป
เนื องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็ นหลักมาตังแต่ในอดีต ทําให้
ประเทศแห่งนี มีโบสถ์และวิ หารทีเก่าแก่ทีเปิ ดให้นักท่องเทียวเข้าชม ซึงเวลาเข้าโบสถ์หรือวิ หารต้องใช้ผา้ คลุม
ศีรษะ ดังนันกรุณาเตรียมผ้าคุลมศีรษะไปด้วย หรือกรณี ทีไม่ได้นําติ ดตัวไปทางโบสถ์หรือวิ หารจะมีผา้ คลุมให้

อัตราค่าเดิ นทาง

วันที 12-18 เมษายน 2563

Charter Georgia-Azerbaijan
ทัวร์จอร์เจีย-อาเซอร์ไบจาน 7 วัน 5 คืน / XJ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านทีต้องการพักเดียวเพิมท่านละ

อัตราค่ าทัวร์

43,900.5,900.-

**ราคานี รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั
องบิน**
อัพเกรดทีนังเป็ นทีนังพรีเมียมแฟลตเบดเพิมท่านละ 15,000 บาท
แต่อาหารเหมือนชันประหยัด
**ไม่รวมค่าวีซ่า,ค่าบริ การท่านละ 1,500 บาท และค่าทิ ปท่านละ 2,500 บาท
โดยเรียกเก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**
*** บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํามัน ในกรณี ทีสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตากว่
ํ า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี ต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารที เป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตากว่
ํ า 25 ท่ าน**ไม่มีราคาเด็ก**และจะต้องชําระ
มัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทน
ั ที
 เนื องจากเป็ นตัวราคาโปรโมชัน กรณี ทีจองและออกตัวแล้วไม่สามารถยกเลิ กหรือเปลียนคนเดิ นทางได้ และไม่
สามารถทํารีฟันด์ตวได้
ั เช่นกัน
อัตรานี รวมบริ การ
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับโดยสายการบินไทยแอร์ เอเชี ยเอ็กซ์ เส้นทางกรุงเทพฯ -ทบิลซิ /ี /ทบิลซิ -ี กรุงเทพฯ ชันประหยัด
 ค่าตัวเครืองบินระหว่างประเทศ เส้นทาง ทบิลซิ -ี บากู ชันประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room)
กรณีทเดิ
ี นทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเดียวเพิม
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอด
การเดินทางในต่างประเทศ
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 ค่านําดืมแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วัน

 ค่าประกันอุบตั เิ หตุแบบหมู่คณะคุม้ ครองในวงเงิน 1,000,000 บาท เด็กอายุตํากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอายุ
ี เกิน 75 ปี กรมธรรม์
500,000 บาท (เงือนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์บริษท
ั ประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ อันเกิด
จากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตัวโดยสาร, ค่าทีพัก, ค่าอาหาร หรืออืนๆ ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกันฯ)

 ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที 22
พ.ย.2562 หากมีเพิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชําระเพิมตามกฏและเงือนไข
ของสายการบิน
อัตรานี ไม่รวมบริ การ













ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม/จํากัด 1 ใบ/ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมการยืนวีซ่าอาเซอร์ไบจานและบริการด้านเอกสาร ท่านละ 1,500 บาท เรียกเก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์งวด
สุดท้าย
ค่าทิ ปคนขับ,ค่าทิ ปไกด์ท้องถิน,ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาททีจะเรียกเก็บในอิ นวอยซ์พร้อมค่าทัวร์งวด
สุดท้าย
ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึงขึนอยู่กบั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัว
ท่านเอง
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีระลึก
ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซือซิมการ์ดได้ทสนามบิ
ี
นทบิลซิ แี ละสนามบินบากู
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จา่ ย
อืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีนอกเหนือจากทีระบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเกียวกับวีซา่ หรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ สามารถติดต่อได้จากบริษทั ประกันภัยต่าง ๆ

การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึงท่าน สําหรับการจองทัวร์สว่ นทีเหลือจะขอเก็บทังหมดก่อน
เดินทางอย่างน้อย 35 วันทําการ
การยกเลิ กและเงือนไขการจองทัวร์
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คนื เงินค่ามัดจําค่าตัวโดยสารซึงเงือนไขเป็ นไปตามทีทางสาย
การบินเรียกเก็บ
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่คนื เงินมัดจําทังหมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 35 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจํา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีสถานทูตเรียก
เก็บ

 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัวโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงหมดและไม่
ั
สามารถเลือนวันเดินทางได้ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทีไม่สามารถคืนเงินได้ เช่น ค่าตัวเครืองบิน, ค่ามัดจําห้องพักและค่า
เข้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ เป็ นต้น
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 กรณีทต้ี องการออกตัวภายในประเทศ กรณีทลูี กค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าทีทัวร์กอ่ นออกบัตรโดยสารทุกครัง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตัวโดยสารเครืองบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คนื ค่ามัดจํา
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัวโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงหมด
ั

หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษท
ั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทมีี การเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผูเ้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมีเหตุทาํ
ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการ
บิน โรงแรม หรือหน่ วยงานจากต่างประเทศทีบริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมายหรือสิงของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา
แล้ว ทางบริษท
ั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองปฏิเสธไม่ให้ผเู้ ดินทางเข้าประเทศ อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง ทาง
บริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสาย
การบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบ
ใหญ่ในวงเงินตามทีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ ทังนี
ขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักส่วนทีเกิน
o ท่านทีมีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็ น
พิเศษ อาทิ ท่านทีต้องใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตังแต่เริมจองทัวร์ เนืองจากกฏ
ทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวกสําหรับผูท้ มีี
ปั ญหาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ทีมีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีชัดเจนในเรืองการสูบ
บุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทังปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้า
ชมนันๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน ๆ ตาม
เงือนไขราคาทีได้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผล
ทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชาํ ระค่า Reservation
Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึงเป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนันขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์
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ข้อมูลเพิ มเติ มเรืองโรงแรมที พัก
1.

2.
3.
4.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดียว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดียว กรณี ทีมา 3 ท่าน
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติ ํา
กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ
ในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํา ซึง
ขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการยืนวีซ่าอาเซอร์ไบจาน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน (สามารถสแกนเป็ นภาพสี ไฟล์ PDF, JPG แบบชัดเจนส่งมาโดยไม่ต้อง
ใช้พาสปอร์ตเล่มจริ ง แต่กรณี ทีไม่สามารถสแกนไฟล์ภาพเข้าในระบบวีซ่าได้ ต้องส่งพาสปอร์ตตัวจริ งมาแทน
ทังนี ห้ามถ่ายจากกล้องหรือมือถือโดยเด็ดขาด)

o โดยนับวันเริมเดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนีสามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางจะต้องไปยืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทกองหนั
ี
งสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ตากว่
ํ า 3 หน้า
o หากท่านเปลียนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนืองจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์
อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีมีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศ และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื
ค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
*** *** กรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษท
ั ฯ
*** เมือท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืนวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านทีต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยืนวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนันจะต้องมายืนเดียวและ
แสดงตัวทีสถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจะเดิ
ี นทางไปท่องเทียวยังประเทศตามทีระบุ
เท่านัน การปฏิเสธวีซ่าอันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซา่ ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนีจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยืนขอวีซ่าอาเซอร์ไบจาน
1. ชื อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
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ชื อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลียนชื อหรื อชื อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสื อเดิ นทาง ................................ วันเกิ ด .................................. สถานทีเกิด ............................
วันออกหนังสื อเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง .......................................
2. สถานภาพ ....... โสด ....... แต่งงานจดทะเบียน ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน ....... หย่า

....... หม้าย

3. กรณี ทา่ นทีแต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานทีเกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ทีอยูป่ ัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ....................

โทรศัพท์บา้ น ................................. โทรศัพท์มือถื อ.................................

5. ชื อสถานทีทํางาน / สถานศึ กษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ทีอยูส่ ถานทีทํางาน / สถาบันศึ กษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตําแหน่งหน้าที (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................. หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) .................................
E-mail: ..................................................................(จําเป็นต้องกรอก)
7. ชื อบุคคลทีร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครังนี (ระบุ)...................................
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