
เพราะเราคู่กนั Georgia- Azerbaijan 7D5N / XJ on 12-18 Apr 2020                           1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* บนิตรงสู่จอร์เจีย* 
สัมผัสดินแดนแห่งเทอืกเขาคอเคซัส 

ท่องเทยีวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี 
เทยีวประเทศจอร์เจีย-อาเซอร์ไบจาน 7 วัน 5คืน 

โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 
ทบลิิซี-มทิสเคต้า-อนานูร-ิคาซเบกี-ซิกนาก-ีบากู-โกบุสตานแหลม

อับเชรอน-Mud Volcano-ภูเขาแห่งไฟ-เชคี-ลาโกห์เดก ิ
เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศทมีสีถานทขีนึ

ทะเบยีนมรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย 

เพราะเราคู่กัน GEORGIA-AZERBAIJAN 
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Maiden เทยีวประเทศจอร์เจีย ดืมดาํแสงสีกรุงทบลิิซี ลิมลองอาหาร Georgian 
Cuisine นังรถจีป 4WD  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church  

อิมอร่อยกับเมนูอาหารไทย,อาหารจีน  

 

บรษิทัฯ ขอนําท่านท่องเทยีวประเทศจอรเ์จยี ทมีอีาณาเขตทางเหนือตดิกบัรสัเซยีและทางตะวนัตกตดิกบัทะเลดาํและตุรก ีมี

เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทสีุดชอืกรุงทบลิซิ ิตงัอยู่ในหบุเขาซงึถูกแบ่งโดยแม่นํามติควาร ีโดยมคีวามน่าสนใจอยู่ทแีหล่งนําแรแ่ละแหล่ง

โบราณคดมีากกว่า 12,000 แห่งทวัประเทศ ซงึในจาํนวนน ีม ี4 แห่งดว้ยกนัทไีดร้บัการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 

และนําท่านเดนิทางท่องเทยีวประเทศอาเซอรไ์บจาน ทอีดตีเคยเป็นส่วนหนึงของรสัเซยีแต่ปัจจุบนัไดแ้ยกตวัออกมา เป็นอกีหนงึ

ประเทศทน่ีาท่องเทยีว มทีงัทศันียภาพทางธรรมชาตอินัสมบรูณ์และสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรอืนสไตลย์ุโรป พรอ้มมวีฒันธรรม

อาหรบัผสมผสานอยู่ดว้ย  อาเซอรไ์บจานจงึมเีสน่หด์งึดดูนักท่องเทยีวใหไ้ปคน้หาความสวยงามทยีงัซ่อนอยู่    

ทบิลิซี เมอืงหลวงของ ประเทศจอรเ์จยี ทมีคีวามสาํคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทสีวยงาม

และเป็นเมอืงใหญ่สดุของจอรเ์จยี ตงัอยู่รมิฝังแม่นําครูาหรอืเรยีกว่าแม่นํามติควาร ี
คาซเบกี คาซเบกชีอืเมอืงดงัเดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลยีนมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ ตงัอยู่บนความสงูจากระดบันําทะเล

ประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทงัปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึ -5องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว 

นอกจากนียงัเป็นสถานทตีงัของโบสถเ์กอเกต ิGergeti Trinity Church อนัโด่งดงั 

อนานูริ สถานทตีงัของป้อมอนานูร ีสถานทกี่อสรา้งอนัเก่าแก่มกีาํแพงลอ้มรอบและตงัอยู่รมิแม่นําอรกัว ีทถีูกสรา้งขนึใหเ้ป็น

ป้อมปราการในศตวรรษท ี16-17 ภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทถีูกสรา้งไดอ้ย่างงดงามและยงัมหีอคอยทสีงูใหญ่ตงั

ตระหง่าน 

มิทสเคต้า เมอืงศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทเีก่าแก่ทสีดุของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี 

ซิกนากี เมอืงเลก็ๆทมีกีารปลกูพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพนัธุต่์างๆ จงึทาํใหเ้ป็นเมอืงทมีคีวามสาํคญัในการ

ทาํเหลา้ไวน์ และอาหารทสีาํคญัของจอรเ์จยี 
บาก ู   เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทสีุดของอาเซอรไ์บจาน ตงัอยู่ชายฝังทางใตข้องคาบสมุทรเลก็ ๆ ทยีนืออกไ ปในทะเลแค

สเปียนชอือบัชริอน Abseron ประกอบดว้ยพนืท ี3 ส่วน คอื ย่านเมอืงเก่า ตวัเมอืงปัจจุบนั และตวัเมอืงทสีรา้งขนึใน

สมยัโซเวยีตซงึฉายาของกรุงบากกูค็อื “ดไูบแห่งเอเชยีกลาง” 

โกบสุตาน ตงัอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบาก ูเป็นบรเิวณทมีชีอืเสยีงมากทสีุด เป็นแหล่งท่องเทยีวทมีกีารแกะสลกัภาพ

บนหนิของมนุษยท์งีดงาม เป็นทที่องเทยีวทางประวตัศิาสตรส์าํคญัอกีทหีนึงของอาเซอรไ์บจาน  

 และนอกจากนนัยงัมภีูเขาโคลนทมีรีปูร่างเหมอืนภูเขาไฟซงึมโีคลนสดีําพลุ่งขนึมาตลอดเวลา  

แหลมอบัเชรอน ทตีงัของยนูารแ์ดก หรอืทแีปลไดใ้นภาษาทอ้งถนิว่า “Burning Mountain”เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาตไิฮโดรคารบ์อนที

พวยพุง่ออกมาจากพนืพภิพผ่านชนัหนิทรายขนึมาเป็นแหล่งไฟธรรมชาตทิสีวยงาม ทาํใหป้ระเทศอาเซอรไ์บจาน

ถูกขนานนามว่าเป็นดนิแดนแหง่อคัค ี

เชกี ตงัอยู่ในบรเิวณเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่และอยู่ตดิกบัจอรเ์จยี เมอืงแห่งนีเป็นพนืททีเีตม็ไปดว้ยภูเขา ช่องเขาทแีคบ

พรอ้มทงัมลีาํธารนําไหลและป่าเขาทเีขยีวชอุ่มทชีุ่มชนืไปดว้ยนํา มนํีาทผีุดขนึมาจากพนืดนิมากมายจงึทาํใหเ้กดิ

บรรยากาศและนําตกทสีวยงาม และนอกจากนนัยงัมบ่ีอนําแรท่ใีสสะอาด 
 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง   วนัที   12-18 เมษายน 2563 
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วนัแรก   (12 เม.ย.-2563) กรงุเทพฯ- (สนามบินดอนเมือง) 

23.50 น. คณะพรอ้มกนัทีสนามบินดอนเมือง ชนั 3 เคาน์เตอร.์....... เพอืเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขนัตอนการ

เชค็อิน เจ้าหน้าทีคอยต้อนรบัและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขนึเครอืง (กรณุามาให้ตรงเวลา 

เนืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) **กรณีทีบางท่านเดินทางมาจาก

ต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกาํหนดการเดินทางอีกครงัก่อนทาํการ

จองตวัโดยสารส่วนตวัของท่าน เนืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการทีมีการดาํเนินการไว้ลว่งหน้าหลายเดือน 

เมือเปลียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลยีนแปลงเลก็น้อย** 
 

วนัทีสอง (13 เม.ย.2563) ทบิลิซี (จอรเ์จีย)-อนานูริ-Memorial of Friendship-คาซเบกี- ทบิลิซี  

03.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย โดย สายการบินแอร ์เอเชียเอก็ซเ์ทียวบินที XJ008 

(มีบริการอาหารรอ้นและนําดมืบนเครอืงบิน)  **อาหารและเครอืงดมือืนๆ ต้องชาํระเงินซือเพิมเติม** 

08.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซี ประเทศจอรเ์จีย (เวลาประเทศจอรเ์จยีชา้กว่าไทยประมาณ 3 

ชวัโมง) หลงัจากผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทสีนามบนิ 

จากนนันําท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทสีาํคญัซงึเป็นเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นการทหารทเีรยีกว่า Georgian 

Military Highway ทสีรา้งขนึในสมยัทจีอรเ์จยีตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีว

ทจีะนําท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทมีคีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทเีป็นเสน้

กนัพรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยีนําท่านชมป้อมอนานูร ีAnanuri Fortress สถานทอีนัเก่าแก่มกีาํแพง

ลอ้มรอบและตงัอยู่รมิแม่นําอรกัว ีเป็นป้อมปราการในศตวรรษท ี16-17 ซงึภายในยงัมโีบสถ ์2 หลงัทถีูกสรา้งได้

อย่างงดงามและยงัมหีอคอยทสีงูใหญ่ตงัตระหง่านท่ามกลางธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนีเองทาํใหเ้หน็ภาพ

ทวิทศัน์อนัสวยงามของเบอืงล่างและอ่างเกบ็นําซนิวาล ี จากนนันําท่านเดนิทางสูเ่มืองกดูาอรีู Gudauri (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมอืงสาํหรบัสกรีสีอรท์ทมีชีอืเสยีงทตีงัอยู่บรเิวณทรีาบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสั

ใหญ่ทมีคีวามสงูจากระดบันําทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทแีห่งนีเป็นแหล่งทพีกัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีที

จะนิยมมาเล่นในเดอืนธนัวาคมจนถงึเดอืนเมษายน นําท่านแวะชมและถ่ายรปูกบั Memorial of Friendship หรอื

อีกชือคอื Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทสีรา้งขนึมาในปี ค.ศ. 1983 เพอืเป็น

สญัลกัษณ์บ่งบอกถงึความสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์สถานนีตงัอยู่บน Devil’s 

Valley  ระหว่างเมอืงกดูาอูรแิละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ทมีคีวามสวยงามมาก ภายในมกีารวาดภาพ

ประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยีละดว้ยความทอีนุสรณ์สถานแห่งนีตงัเด่นเป็นสง่าอยู่บนหุบเขา

ทมีคีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั ประกอบกบัตงัอยู่ใกลถ้นนใหญ่ จงึทาํใหส้ถานทแีห่งนีมผีูค้นแวะมาเยยีม

เยยีนและถ่ายรปูกนัตลอดทงัวนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืนเมือง 

บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกชีอืเมอืงดงัเดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลยีนมาเป็นเมอืงสเตพานท์

สมนิดา้ ตงัอยู่บนความสงูจากระดบันําทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทงัปี โดยในฤดหูนาว

จะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีว  นําท่านเปลยีนเป็นนังรถจีป 4WD เพือชมความสวยงามของโบสถ์

เกอรเ์กตี Gergeti Trinity Church ซงึถูกสรา้งขนึในราวศตวรรษท ี14 หรอืมอีกีชอืเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา 

Tsminda Sameba ซงึเป็นชอืเรยีกทนิียมกนัของโบสถศ์กัดแิห่งนีสถานทแีห่งนีตงัอยู่รมิฝังขวาของแม่นําชคเฮร ีอยู่

บนเทอืกเขาของคาซเบก ี(การเดินทางมายงัสถานทีแห่งนี ขนึอยู่กบัสภาพ อากาศ ซึงเส้นทางอาจจะถกูปิด

กนัดว้ยหิมะทีปกคลมุอยูห่รอืสภาพของการจราจร หรอืเหตกุารณ์ทางธรรมชาติ  ซึงอาจจะเป็นอปุสรรคแก่

การเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั)  จนไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงทบลิซิ ี 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองขา้งทาง หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
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คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมือง 

 นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสาม        (14 เม.ย.2563) ทบิลิซี-มิทสเคต้า-โบสถท์รินิตี-นังกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา สะพาน

สนัติภาพ-ถนนชารเ์ดนี- สนามบินทบิลิซี - บาก ู(อาเซอรไ์บจาน)                      

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

จากนนันําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมิทสเคต้า Mtskheta  ศนูยก์ลางทางศาสนาของประเทศจอรเ์จยี เมอืงทเีก่าแกท่สีุด

ของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี ตงัอยู่ห่างจากกรุงทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี  

นําท่านชมเมอืงมทิสเคต้าทเีคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซงึเป็นราชอาณาจกัรเก่าของจอรเ์จยีในชว่ง 

400-500 ปี ก่อนครสิตกาล  นําท่านชมวิหารจวาร ีJvari Monastery ซงึเป็นวหิารในรปูแบบของครสิตศ์าสนานิกาย

ออรโ์ธดอกทถีูกสรา้งขนึในราวศตวรรษท ี6 วหิารแห่งนีตงัอยู่บนภูเขาทมีแีม่นําสองสายไหลมาบรรจบกนั คอื แม่นํา

มคิวาร ีและแม่นําอรกัว ีซงึถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทกีวา้งใหญ่ซงึในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี 

จากนนันําท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทสีรา้งราวศตวรรษท ี11 ถอืเป็นศนูยก์ลางทาง

ศาสนาทศีกัดสิทิธทิสีุดของจอรเ์จยีสรา้งขนึโดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชอื Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของ

ประเทศ อกีทงัยงัเป็นศนูยก์ลางททีาํใหช้าวจอรเ์จยีเปลยีนความเชอืและหนัมานับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนา

ครสิต์มาเป็นศาสนาประจาํชาตขิองจอรเ์จยีเมอืปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสงิก่อสรา้งยุคโบราณทมีขีนาดใหญ่ทสีุดของ

ประเทศจอรเ์จยี ภายในมภีาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนนันําท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทสีาํคญัซงึ

เป็นเสน้ทางสาํหรบัใชใ้นดา้นการทหารทเีรยีกว่า Georgian Military Highway ทสีรา้งขนึในสมยัทจีอรเ์จยีตกอยู่

ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวทจีะนําท่านเดนิทางสูเ่ทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื 

Greater Caucasus ทมีคีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทเีป็นเสน้กนัพรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมือง 

บ่าย นําท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงทบลิซิ ีจากนนันําท่านเทยีวชมยา่นเมอืงเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซงึจะ

ทาํท่านไดพ้บเหน็ความสวยงามและสสีนัของอาคารบา้นเรอืนทเีป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนั

ระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ทาํใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณแ์ละสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกใน

ประเทศเดยีว นําท่านชมโบสถเ์ซนตท์รีนิตี Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดสิทิธขิองทบลิซิ ีทเีรยีกกนัว่า 

Sameba เป็นโบสถ์หลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตงัอยู่ในทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขนึระหว่างปี 

1995 ถงึ ปี 2004 และเป็นวหิารทสีงูทสีุด อนัดบัท ี3 ของโบสถอ์อรโ์ธดอกในโลก  จากนนันําท่านนังกระเช้าไฟฟ้า 

Cable Car ขนึชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขนึครงัแรกช่วงครสิต์วรรษท ี4 ในรูปแบบของ

ชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรูปแบบทไีมม่คีวามสมาํเสมอกนั และต่อมาในราวศตวรรษท ี7 สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดได้

มกีารก่อสรา้งส่วนต่อขยายออกไปอกี ซงึต่อมาในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 ไดม้กีารสรา้งเพมิเตมิ 

และเมอืพวกมองโกลไดเ้ขา้มายดึครอง กไ็ดเ้รยีกชอืป้อมแห่งนีวา่นารนิกาลา Narin Qala ซงึมคีวามหมายถงึป้อม

อนัเลก็ Little Fortress โดยบางส่วนไดพ้งัทลายลงเพราะว่าเกดิแผ่นดนิไหวและถูกรอืทาํลายไปจากนนันําท่าน

ถ่ายรูปกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซงึเชอืมระหว่างตวัเมอืงเก่าและ

เมอืงใหม่ เปิดใชง้านครงัแรกเมอืปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทสีวยงามชนิหนึงซงึพาดผ่าน

แม่นําครูา จากนนัใหท้่านเดนิเล่นย่านถนนคนเดินชารเ์ดนี Shardeni Street ซงึเป็นถนนใหญ่ของเมอืงทมีี

ชอืเสยีงและกลนิไอแบบยุโรป และอาคารทถีูกสรา้งขนึทมีรีปูร่างลกัษณะใหญ่โตแขง็แรง เดมิถนนแห่งนชีือ Jan 

Shardeni Kucha เป็นศนูยร์วมทางสงัคมและวฒันธรรมหลงัฟืนฟูในศรรตวรรษท ี9 ต่อมาจงึไดเ้ปลยีนชอืถนนมา

เป็นชารเ์ดน ีเพอืเป็นเกยีรตแิก่นกัท่องเทยีวชาวฝรงัเศส Jean Chardin ปัจจุบนัถนนสายนเีตม็ไปดว้ยรา้นคา้แฟชนั 

รา้นอาหาร รา้นกาแฟเกม๋ากมาย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นพกัผ่อนและเลอืกซอืสนิคา้ต่างๆตามอธัยาศยั 

**เพอืความสะดวกในการเดินเล่นและเลอืกซือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั** 

จนได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินทบิลิซี 

23.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน โดยเทียวบิน................. 
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01.05 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุบาก ูประเทศอาเซอรไ์บจาน หลงัผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทสีนามบนิ 

 จากนนันําท่านเขา้สูท่พีกัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี  (15 เม.ย.2563) บาก-ูชมย่านเมืองเก่า -โกบสุตาน-ภเูขาโคลน-บาก-ูถนนนิซามิ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

จากนนันําท่านชมยา่นเมืองเก่าบาก ูBaku Old City ทเีรยีกว่าย่านอเิซรเีซเคอร ์Icheri Shekher หรอืย่านเมอืงเก่า 

ซงึเป็นย่านทมีโีบราณสถานเก่าแก่ทสีาํคญั และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบากทูไีม่เหมอืนกบัทแีหง่ใดๆ เมอืงทถีูก

สรา้งขนึโดยมกีาํแพงป้อมลอ้มรอบและรอบกาํแพงจะมกีารสรา้งเป็นป้อมหอคอยซงึมทีงัหมด 25 แห่ง และมปีระตู

ทางเขา้ออกถงึ 5 แห่ง สถานทแีห่งนีถูกสรา้งขนึในศตวรรษท ี12 โดยกษตัรยิแ์ห่งราชวงศช์วีาน และภายในเป็นคอม

เพลก็ซม์สีถานทสีาํคญัภายในหลายแห่ง อาท ิพระราชวงัแหง่และสสุานแหง่ Shirvanshahs Dynasty Palace and 

Tomb  สถานทพีํานักของกษตัรยิแ์ห่งราชวงศเ์ชอรว์านผูซ้งึครองราชยม์าอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษท ี14-17  

สุเหร่าและเสาหอคอยมนิาเรต ์หอ้งอาบนําและทพีกัของกองคาราวาน หรอืคาราวานซาราย Caravanserai ทพีกัแรม

ของกองคาราวานในยุคคา้ขายแห่งเสน้ทางสายไหม  จากนนันําท่านแวะชมภายนอกและถ่ายรปูกบัหอคอยไม

เด้นหรอืหอคอยพรมจนัทร ์ Maiden Tower  หอคอยซงึถอืว่าเป็นส่วนทเีก่าแก่ของเมอืงบาก ูสรา้งขนึตงัแต่

ศตวรรษท ี12 และถูกลอ้มรอบดว้ยหอ้งอาบนําโบราณในยุคอดตี จากนนันําท่านแวะถ่ายรปูภายนอกกบั Heydar 

Aliyev Center อาคารสถาปัตยกรรมลาํยุคทเีป็นสญัลกัษณ์แห่งใหม่ของบากู ซงึเป็นผลงานการออกแบบของซาฮา 

ฮาดดิ สถาปนิกลกูครงึอริกั-องักฤษ ทตีอ้งการสรา้งอาคารทมีคีวามโคง้เวา้และดพูลวิไหว โดยสรา้งเสรจ็สมบูรณ์เมอื

กลางปีค.ศ.2012 ทผี่านมา ตวัอาคารเป็นอาคารหอประชุมขนาด 619,000 ตารางฟุต ใหท้า่นไดถ่้ายรปูภายนอกกบั

ตวัอาคาร พรอ้มกบัถ่ายรปูเชค็อิน กบัป้าย I LOVE BAKU Sign สถานทถ่ีายรูปเชคอนิสุดฮติของชาวเมอืงบากู

และนกัท่องเทยีวต่างชาตทิมีฉีากหลงัเป็นอาคาร Heydar Aliyev Center  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมือง 

บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองโกบุสตาน Gobustan ตงัอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงบาก ูเป็นบรเิวณทมีอุีทยานทมีี

ชอืเสยีงมากทสีุด จากนนัชม  Rock Painting Open-Air Museum ชมความสวยงามของหนิภูเขาทมีกีารแกะสลกั

ภาพทเีป็นรูปต่างๆ ณ ซงึไดร้บัการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 เช่น ภาพการล่าสตัว ์รูปคนเต้นรํา เรอื 

หมู่ดาวและสตัวต่์างๆ เป็นแหล่งท่องเทยีวทมีกีารแกะสลกัภาพบนหนิของมนุษยท์งีดงาม เป็นทที่องเทยีวทาง

ประวตัศิาสตรส์าํคญัอกีทหีนึงของอาเซอรไ์บจาน เพราะเคยเป็นสถานททีมีนุษยย์ุคหนิตงัรกรากไวเ้มอืประมาณ 

30,000 ปีทแีลว้ ภายในอุทยานมหีนิสลกักว่า 6,000 ชนิ มอีายุราว 5,000 – 30,000 ปี รวมทงัถําทพีกัอาศยัและ

หลุมศพของมนุษยใ์นยุคหนิเก่าจนถงึยุคกลาง จากนนันําท่านชมภเูขาโคลนหรอื Mud Volcano ทมีรีปูร่างเหมอืน

ภูเขาไฟซงึมโีคลนสดีาํพลุ่งขนึมา นักธรณีวทิยาไดเ้รยีกสงิทเีกดิขนึว่าการพลุ่งของก๊าซ Gas- Oil Volcanoes จน

กลายเป็น Mud Volcano นนัเอง (ปรากฏการณ์ภเูขาโคลน เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  และโคลนทีพุ่ง

ออกมานันไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะพุ่งออกมาตลอดเวลา ทงันีขึนอยู่กบัสภาพอากาศในช่วงเวลานัน)  

 จนไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงบาก ู จากนนันําท่านสู ่ถนนนิซามิ (Nizami Street) ย่านชอ้ปปิง

กลางแจง้ทงีดงามทสีุดของดาวน์ทาวน์ในเมอืงบาก ูเป็นถนนคนเดนิทรีายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย

ซงึสรา้งขนึตงัแต่ช่วงศตวรรษท ี19 ในเวลากลางคนืจะมกีารเปิดไฟประดบัอย่างงดงาม  

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 

  นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้า  (16 เม.ย.2563) บาก-ูแหลมอบัเชรอน- ภเูขาแห่งไฟ-เชมากิ-เชกี  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   

นําท่านเดนิทางต่อสูแ่หลมอบัเชรอน Absheron ซงึเป็นสถานท ีทตีงัอยู่บนชนัของก๊าซธรรมชาตทิปีะทุอยู่ในเปลว

ไฟอย่างต่อเนอืง จากนนันําท่านชมยูนารแ์ดก๊ Yanar Dag หรอืภูเขาแห่งไฟ Fire Mount หรอื Burning 
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Mountains สถานทนีีเกดิขนึมาแต่โบราณ เปลวไฟทเีกดิจากก๊าซทลุีกไหมต่้อเนืองกนัมานาน จนเป็นทรีูจ้กักนัดี

และไดช้อืว่าเป็นดนิแดนแห่งไฟ Land of Fire อสิระใหท้่านไดช้มความแปลกประหลาดของเปลวไฟทตีดิอยู่และ

เกดิขนึต่อเนืองตลอดเวลา ซงึบางแหง่จะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซงึเกดิจากก๊าซใต้ดนิ ซมึผ่านชนัของ

หนิทรายทเีป็นรูพลุ่งขนึมาเหนือพนืดนิและตดิไฟได ้ จงึแสดงใหเ้หน็ว่า ประเทศอาเซอรไ์บจาน เป็นประเทศทเีตม็

ไปดว้ยก๊าชธรรมชาตมิากมาย นําท่านชมอะเทหก์าห ์Ateshgah หรอืวิหารแห่งไฟ Fire Temple วหิารทถีูกสรา้ง

ขนึใชส้าํหรบัประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ทมีรีปูทรงสเีหลยีมและมกีระถางไฟอยู่ตรงกลาง และบรเิวณรอบๆดา้น

นอกมหีอ้ง 26 หอ้ง เป็นศาสนสถานของศาสนาโซโรแอสเตอร ์เป็นวหิารทตีงัอยู่บนหลุมแก๊สธรรมชาต ิสรา้งขนึราว

ศตวรรษท ี6-7 มรีปูทรงสเีหลยีมและมกีระถางไฟอยู่ตรงกลาง เมอืศาสนาอสิลามเผยแพร่เขา้มา วหิารหลายแห่งก็

ถูกทาํลาย พวกโซโรแอสเตรยีนไดห้ลบหนีไปอยู่ทอีนิเดยี แต่จากการตดิต่อคา้ขายพวกบชูาไฟไดก้ลบัมายงัถนิเดมิ

ในช่วงศตวรรษท ี17-18 แลว้มาฟืนฟูวหิารขนึมาใหม่ วหิารแห่งไฟในปัจจุบนัจงึมสีถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง

อนิเดยีและอารเ์ซอรไ์บจาน จากนนันําท่านเดนิทางสูเ่มืองเชมาคา่ Shemakha หรอืชามากิ Shamaki ซงึตงัอยู่

ทางทศิตะวนัตกเป็นศนูยก์ลางการปกครองของจงัหวดัเชมาค่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมือง 

บ่าย นําท่านชมสุสานนักบญุศกัดิสิทธิดิริบาบา Diri Baba Mausoleum สรา้งขนึราวศตวรรษท ี14 เป็นงานชนิเอก

ของสถาปัตยกรรมของราชวงศช์วีาน ผูป้กครองอาเซอรไ์บจานระหว่างศตวรรษท ี9-16 มลีกัษณะเป็นอาคารสองชนั

เจาะเขา้ในในหน้าผาหนิ ภายในมกีารตกแต่งดว้ยภาพโมเสกสวยงาม ถอืเป็นสถานทศีกัดสิทิธสิาํหรบันักแสวงบุญ

ขาวอาเซอรไ์บจาน ทมีาสกัการะท่านนักบุญเชคดริบิาบาเป็นประจาํทุกปี และนําท่านชมสุเหรา่และสุสาน Yeddi 

Gumbez Mosque สุสานแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and Tomb  พระราชวงัแห่ง ราชวงศเ์ชอรว์าน 

สถานทพีํานักของกษตัรยิแ์ห่งราชวงศเ์ชอรว์านผูซ้งึครองราชยม์าอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษท ี14-17 

จากนนันําท่านเดนิทางสูเ่มืองเชกี Sheki ผ่านชมความสวยงามของเมอืงเชกทีมีธีรรมชาตทิสีวยงาม ซงึอดตีเมอืงนี

เคยเป็นเมอืงใหญ่เมอืงหนึงในยุคของรฐัอลับาเนียนในราวศตวรรษท ี1 ทาํใหม้โีบราณสถานหลงเหลอืใหเ้หน็อยู่เป็น

จํานวนมาก นอกจากนนัเป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงในการแกะสลกัไม ้ทมีกีารคา้ขายเกยีวกบัเสน้ทางสายไหมในอดตี  

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมือง 

  นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีหก (17 เม.ย.2563) เชกี-พระราชวงัข่านเชกี-ลาโกเดกิ-ซิกนากี(จอรเ์จีย)-ควาเรลี-ชิมไวน์-กรงุทบิลิซี   

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

จากนนันําท่านชมพระราชวงัขา่นเชกี Sheki Khan Palace สรา้งเสรจ็ในปี 1762 โดยมหูะหมดั ฮสัซนั ขา่น ผู้

ครองดนิแดนในขณะนนั ตวัพระราชวงัสวยงามทงัภายในและภายนอก โดยภายในมภีาพวาดลวดลายตามผนงัและ

เพดานสวยงามแตกต่างกนัไปในแต่ละหอ้งตกแต่งดว้ยกระเบอืงหลากส ีทงัสนํีาเงนิเขม้ สฟ้ีาคราม สเีหลอืง ตาม

รูปทรงเรขาคณิตแบบอสิลาม สว่นภายนอกมาพรอ้มนําพุ สระนํา และการจดัสวนอนัหรหูรา ทงัยงัสามารถมองเหน็

ทวิทศัน์อนังดงามของเมอืงเชค ีซงึตงัอยู่ในบรเิวณเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ อุดมไปดว้ยภูเขา ลาํธารนําไหล นําตก 

และป่าเขาอนัเขยีวชอุม่ จากนนันําท่านเดนิทางสูเ่มืองลาโกเดกิ Lagodekhi เมอืงทเีป็นพรมแดนของประเทศ

จอรเ์จยีกบัอาเซอรไ์บจาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) นําท่านเดนิทางขา้มด่านตรวจคนเขา้เมอืงทเีมอืงลา

โกหเ์ดก ิLagodekhi  (หมายเหต:ุ เนืองจากกฎของกองตรวจคนเข้าเมืองรถโคช้นําเทียวของอาเซอรไ์บจาน

นําส่งท่านทีดา่นข้ามพรมแดนและ รถโค้ชจากจอรเ์จียรอรบัท่านหลงัจากขา้มพรมแดนระหว่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้  ซึงในส่วนของกระเป๋าเดินทางผูเ้ดินทางจาํเป็นต้องขนกระเป๋าและถือสมัภาระด้วยตนเอง 

เพอืเดินข้ามจากฝังประเทศอาเซอรไ์บจานเพอืไปฝังประเทศจอรเ์จีย)   

หลงัผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสูเ่มืองซิกนากี Sighnaghi  ซงึเป็นเมอืง

ศนูยก์ลางการปกครองเขตซกินาก ีในจงัหวดัคาเคตทีอียูท่างดา้นใตข้องประเทศจอรเ์จยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชวัโมง) เป็นเมอืงเลก็ๆทมีพีนืทปีระมาณ 2,978 ตร.กม. และมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 4,000 คน มกีาร

ปลูกพชืพนัธุไ์มห้ลายอย่างโดยเฉพาะตน้องุ่นพนัธุต่์างๆ จงึทาํใหเ้ป็นเมอืงทมีคีวามสาํคญัทมีกีารทาํเหลา้ไวน์ ผลติ
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พรม และผลติอาหารทสีาํคญัของจอรเ์จยี ซงึต่อมาไดร้บัการบรูณะและปรบัปรุงใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืง พรอ้มกบัสงิ

อํานวยความสะดวกต่างๆมากมาย จงึทาํใหม้ชีอืเสยีงสาํหรบันักท่องเทยีวใหท้่านไดช้มความสวยงามและ

บรรยากาศของเมอืงซกินาก ีเมอืงทไีดช้อืว่า “เมอืงแห่งความรกั” ตงัอยู่บนทวิทศันันสวยงามของแม่นําเลซานิกลาง

หุบเขาคอเคซสั ทถีูกสรา้งขนึเมอืศตวรรษท ี18 ดว้ยพระราชโองการแหง่กษตัรยิ ์Kakheti Erekle II ผูท้ปีกป้องเมอืง

จากการโจมตขีองพวกมุสลมิทางเหนือ และยงัเป็นทตีงัของอารามสงฆแ์ห่งบอดบ ีMonastery of St. Nino at 

Bodbe อารามสงฆใ์นนิกายจอรเ์จยีนออรโ์ธดอกซ ์สรา้งขนึในศตวรรษท ี9 แต่ไดร้บัการบูรณะใหม่ทงัหมดใน

ศตวรรษท ี17 ปัจจบุนัเป็นอารามนางช ีอุทศิใหน้ักบญุนีโน่ สตรผีูป้ระกาศศาสนาครสิต์ในศตวรรษท ี4 โดยหลุมศพ

ของนกับุญนีโนกถ็ูกบรรจุไวใ้นอารามแห่งนีเช่นกนั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืนเมือง 

บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่ขตควาเรลี Kvareli ทแีปลว่า “ไวน์” ของแควน้คาเคต ิทเีป็น 1ในเขตทเีป็นแหล่งผลติไวน์ของ

จอรเ์จยี ททีมีดีนิฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลกูองุ่นทําไวน์ โดยมกีารทาํอุโมงคส์กดัเขา้ไปในภูเขาขนาดมหมึา 

จํานวน 15 อุโมงค ์และมเีสน้ทางเชอืมแต่ละอุโมงค ์เพอืใหเ้ป็นทเีกบ็ไวน์ในอุณหภูมเิหมาะสม (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชวัโมง) จากนนัใหท่้านไดชิ้มไวน์ควูาเรลีรสเลิศ ไวน์ทอ้งถนิทมีชีอืเสยีงทสีุดในภูมภิาค จนไดเ้วลาอนั

สมควรนําท่านเดนิทางสูก่รุงทบลิซี ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง)   

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

  นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเจด็ (18 เม.ย.2563) สนามบินทบิลิซี- กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   

  ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุทบิลิซี 

08.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพฯ ดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ ์เทียวบินที XJ009  

(มีบริการอาหารรอ้นและนําดมืบนเครอืงบิน) **อาหารและเครอืงดมือืนๆ ต้องชาํระเงินซือเพิมเติม** 

19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

**กรณีทีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

กาํหนดการเดินทางอีกครงัก่อนทาํการจองตวัโดยสารส่วนตวัของท่าน เนืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการที

ได้มีการดาํเนินการไว้ลว่งหน้าหลายเดือนเมอืเปลียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลยีนแปลง

เลก็น้อย** 
 

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อืนๆ ทีไม่คาดคิดหรือ

มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใดทีไม่สามารถเขา้ชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือสถานทีปิดโดย

มิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลียนแปลงสถานทีอืนๆ ทดแทนให้ ทงันีเพือประโยชน์

ของคณะเป็นสาํคญั 
 

 

หมายเหต ุ สถานทีท่องเทียวตา่งๆในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรยี,์โบสถแ์ละสถานทีสาํคญั ปิดในวนัสาํคญัทางศาสนาและหรอืแม้แต่สถานทีท่องเทียวสาํคญัอืนๆ อาจจะ

ปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรอืการเข้าชมทีเป็นแขกของรฐับาลหรอืหน่วยงานของรฐับาล,หรอืกรณีที

ผูป้กครองรฐัเข้าเยียมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น 

- เนืองจากเป็นประเทศทีเคยถกูปกครองจากหลายเชือชาติทงัรสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันันอาหารส่วนใหญจ่ะ

ได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  
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- โดยปกติรา้นอาหารส่วนใหญใ่นจอรเ์จีย โดยเฉพาะมอืกลางวนัอาจจะเริมที 13.00-14.00 น. ส่วนมอืคาํเรว็ทีสุดคือ

เริมเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เนืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสตนิ์กายออโทดอ็กซเ์ป็นหลกัมาตงัแต่ในอดีต ทาํให้

ประเทศแห่งนีมีโบสถแ์ละวิหารทีเก่าแก่ทีเปิดให้นักท่องเทียวเข้าชม  ซึงเวลาเข้าโบสถห์รอืวิหารต้องใช้ผา้คลมุ

ศีรษะ ดงันันกรณุาเตรียมผา้คลุมศีรษะไปดว้ย หรอืกรณีทีไม่ได้นําติดตวัไปทางโบสถห์รอืวิหารจะมีผา้คลุมให้ 

 

 

อตัราค่าเดินทาง วนัที 12-18 เมษายน 2563 
 

 
 
 
 

**ราคานีรวมรายการทวัรต์วัเครอืงบิน** 

อพัเกรดทีนังเป็นทีนังพรีเมียมแฟลตเบดเพิมท่านละ 15,000 บาท 

แต่อาหารเหมือนชนัประหยดั 
 

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

โดยเรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํามนั ในกรณีทีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิมเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุาํกว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางนีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารทีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตาํกว่า 25 ท่าน**ไม่มีราคาเดก็**และจะต้องชาํระ

มดัจาํ หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัที 

 เนืองจากเป็นตวัราคาโปรโมชนั  กรณีทีจองและออกตวัแล้วไม่สามารถยกเลิกหรอืเปลียนคนเดินทางได้ และไม่

สามารถทาํรีฟันดต์วัได้เช่นกนั  

อตัรานีรวมบริการ 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยแอร ์เอเชียเอก็ซ ์เสน้ทางกรงุเทพฯ -ทบลิซิ/ี/ทบลิซิ-ีกรงุเทพฯ ชนัประหยดั 

 ค่าตวัเครอืงบนิระหว่างประเทศ เสน้ทาง ทบลิซิ-ีบาก ูชนัประหยดั 

 ค่าโรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เนืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) 

กรณีทเีดนิทาง 3 ทา่น ทา่นต้องพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระคา่พกัเดยีวเพมิ  

 ค่าเขา้ชมสถานทต่ีางๆคา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ

 ค่าภาษสีนามบนิทกุแหง่ทมี ี

 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถนิและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทคีอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอด

การเดนิทางในต่างประเทศ 

Charter Georgia-Azerbaijan 

ทวัรจ์อรเ์จีย-อาเซอรไ์บจาน 7 วนั 5 คืน / XJ 
อตัราค่าทวัร ์

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น 43,900.- 
ท่านทตีอ้งการพกัเดยีวเพมิท่านละ 5,900.- 
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 ค่านําดมืแจกบนรถ 1 ขวด/ท่าน/วนั 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุแบบหมู่คณะคุม้ครองในวงเงนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุตํากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทอีายุเกนิ 75 ปี กรมธรรม ์

500,000 บาท (เงอืนไขเป็นไปตามกรมธรรมบ์รษิทัประกนั) (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านนั ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอนืๆ อนัเกดิ

จากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตวัโดยสาร, ค่าทพีกั, ค่าอาหาร หรอือนืๆ ทงันเีป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษนํีามนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี22 

พ.ย.2562 หากมเีพมิเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่นํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพมิตามกฏและเงอืนไข

ของสายการบนิ 

อตัรานีไม่รวมบริการ 

 ค่านําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมั/จํากดั 1 ใบ/ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการทําหนงัสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าอาเซอรไ์บจานและบริการดา้นเอกสาร ท่านละ 1,500 บาท เรียกเกบ็และชาํระพรอ้มค่าทวัรง์วด
สุดท้าย 

 ค่าทิปคนขบั,คา่ทิปไกดท้์องถิน,ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาททีจะเรียกเกบ็ในอินวอยซพ์รอ้มค่าทวัรง์วด

สุดท้าย 
 ค่าทาํใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซงึขนึอยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวั

ท่านเอง 

 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทรีะลกึ 

 ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม โดยท่านสามารถซอืซมิการด์ไดท้สีนามบนิทบลิซิแีละสนามบนิบาก ู

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและค่าอาหารทสีงัเพมิเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอืค่าใชจ้า่ย
อนืๆ ทมีไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีาทนีอกเหนือจากทรีะบหุรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทเีกยีวกบัวซีา่ หรอือนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอุบตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัต่าง ๆ  

การชาํระเงิน  

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นทเีหลอืจะขอเกบ็ทงัหมดก่อน

เดนิทางอย่างน้อย 35 วนัทาํการ  

การยกเลิกและเงอืนไขการจองทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิ 60-90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิค่ามดัจําค่าตวัโดยสารซงึเงอืนไขเป็นไปตามททีางสาย

การบนิเรยีกเกบ็ 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิมดัจาํทงัหมด 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 35 วนัทําการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชําระค่ามดัจํา 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทสีถานทตูเรยีก

เกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตวัโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมดและไม่

สามารถเลอืนวนัเดนิทางได ้และคา่ใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิทไีม่สามารถคนืเงนิได ้เช่น ค่าตวัเครอืงบนิ, คา่มดัจาํหอ้งพกัและคา่

เขา้ชมสถานทที่องเทยีวต่างๆ เป็นตน้ 
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 กรณีทตีอ้งการออกตวัภายในประเทศ กรณีทลีกูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้า่นตดิต่อเจา้หน้าททีวัรก์อ่นออกบตัรโดยสารทุกครงั 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าททีางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายทเีกดิขนึ 

 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตวัโดยสารเครอืงบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืค่ามดัจาํ  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตวัโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืค่าทวัรท์งัหมด  

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ  เหตุการณ์

ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีทมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทงัในประเทศไทยและต่างประเทศทผีูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขนึและมเีหตุทาํ

ใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการ

บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทบีรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ  

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา

แลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธไม่ใหผู้เ้ดนิทางเขา้ประเทศ อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง ทาง

บรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทพีํานักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซงึจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ

ใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทยีวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหตํ้ากว่ามาตรฐานได ้ทงันี

ขนึอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธไิม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในนําหนกัสว่นทเีกนิ 

o ท่านทมีอีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทตีอ้งการความช่วยเหลอืและการดแูลเป็น

พเิศษ อาท ิท่านทตีอ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตงัแต่เรมิจองทวัร ์เนืองจากกฏ

ทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวกสาํหรบัผูท้มีี

ปัญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ทมีกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทต่ีาง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีดัเจนในเรอืงการสบู

บุหร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุร ีทงันเีนืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทที่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 

และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชวัโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้

การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์

ทงัหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทงัปี หรอืกําหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทสีถานทเีขา้

ชมนนัๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทคีณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง

ผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนนั ๆ ตาม

เงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนนัๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผล

ทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทดีงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน เนืองจากไดช้าํระค่า Reservation 

Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทเีดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซงึเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันนัขอให้

พจิารณาก่อนการจองทวัร ์
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ข้อมลูเพิมเติมเรอืงโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดยีว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเดียว แต่อาจจะ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง

เดียว กรณีทีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอุีณหภูมตํิา  

3. กรณีทมีงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบนํา ซงึ

ขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

เอกสารในการยืนวีซ่าอาเซอรไ์บจาน 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตาํกว่า 6 เดือน  (สามารถสแกนเป็นภาพสี ไฟล ์PDF, JPG แบบชดัเจนส่งมาโดยไม่ต้อง

ใช้พาสปอรต์เล่มจริง แต่กรณีทีไม่สามารถสแกนไฟลภ์าพเข้าในระบบวีซ่าได้ ต้องส่งพาสปอรต์ตวัจริงมาแทน 

ทงันีห้ามถ่ายจากกล้องหรือมือถือโดยเดด็ขาด) 

o โดยนบัวนัเรมิเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนสีามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ตํากว่า 6 เดอืน ผู้

เดนิทางจะตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทกีองหนังสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตาํกว่า 3 หน้า   

o หากท่านเปลยีนหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซี่า  

o ท่านทมีปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ

ต่อปกหนงัสอืเดนิทางนนัๆ  

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนื

ค่าธรรมเนียมทไีดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครงั 

***  ***    กรณีทที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ

ท่าน เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมอืท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอื

ว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยนืวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณี

ท่านทตีอ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยนืวซี่าและท่านไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนนัจะตอ้งมายนืเดยีวและ

แสดงตวัทสีถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยงัประเทศตามทรีะบุ

เท่านนั การปฏเิสธวซี่าอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยนืขอวซี่าท่องเทยีว ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธใินการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการ

เดนิทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันจีะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการยนืขอวีซ่าอาเซอรไ์บจาน 

 
 

1.  ชือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
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ชือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลียนชือหรือชือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย)....................................................     

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วนัเกิด .................................. สถานทีเกิด ............................ 

 วนัออกหนงัสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 

2.  สถานภาพ    ....... โสด   .......   แตง่งานจดทะเบียน   ....... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   .......  หยา่      ....... หมา้ย 

3.   กรณีทา่นทีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชือ-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานทีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
 

4.  ทีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์....................         โทรศพัทบ์า้น .................................  โทรศพัทมื์อถือ.................................   
 

5.  ชือสถานทีทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
 

6.  ทีอยูส่ถานทีทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................. 
 ตาํแหน่งหนา้ที (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์  .................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)    ................................. 
 E-mail: ..................................................................(จําเป็นตอ้งกรอก) 
 

7.  ชือบุคคลทีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครงันี (ระบุ)...................................          

 

 
 


