
 

 

รหัสทัวร FNT1902868 
ทัวรอาเซอรไบจาน จอรเจีย มนตสะกดทีต่องจดจาํกบัเทพนิยานแหง
คอเคซสั 8 วัน 5 คืน (EK) 
เมืองบากู แหลมอับเชรอน ชมยูนารแดก เมืองโกบัสตาน ชมพิพิธภัณฑ ROCK ART  
ชมคาราวานซาราย เมอืงเชมาคา ชมพระราชวังเชคีคาน ชมโบสถคชิอลับาเนียน  
ชิมไวนคูวาเรลีรสเลิศ เมืองมิสเคตา ชมวิหารจวารี ชมป�อมอนานูรี อางเก็บน้ําซินวาลี  
เมืองกูดาอูรี เมืองคาซเบกี้ โบสถเมเตหค ี  
 

 



 

 

อาเซอรไบจาน เปนดินแดนในจุดเช่ือมตอของภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตกเฉียงใต 
อาเซอรไบจาน สืบเช้ือสายมาจากชนชาติเซลจุคเติรกและชาวเปอรเซียโบราณ สันนิษฐานวาช่ือประเทศใน
ปจจุบันมาจากภาษาเปอรเซียนโบราณท่ีแปลวา ดินแดนแหงไฟ เน่ืองจากดินแดนแถบน้ีมีทรัพยากรน้ํามันอุดม
สมบูรณและเปนศูนยกลางศาสนาโซโรแอสเตอร ซึ่งเปนกลุมชนโบราณที่นับถือบูชาไฟ 
 
จอรเจีย มีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 2,500 ป และภาษาจอรเจียก็เปนหน่ึงในภาษาเกาแกท่ีสุดในโลกท่ียัง
มีการใชอยู เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกวา 1,500 ป ต้ังอยูในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบงโดยแมนํ้ามทควารี  ใน
อดีตพื้นที่สวนใหญของจอรเจียถูกยึดครองโดยเปอรเซีย อาหรับ เติรกและมองโกล ในระหวางคริสตศตวรรษท่ี 
7 จนถึงศตวรรษท่ี 18 
 บากู เมืองหลวงและเมืองใหญท่ีสุดของอาเซอรไบจานต้ังอยูชายฝم�งทางใตของคาบสมุทรเล็กๆ ที่ย่ืนออกไป

ในทะเล แคสเปยนชื่ออับชิรอน ABSERON ประกอบดวยพื้นที่ 3 สวน คือ ยานเมืองเกาตัวเมืองปจจุบัน
และตัวเมืองท่ีสรางขึ้นในสมัยโซเวียตซึ่งฉายาของกรุงบากูก็คือ ดูไบแหงเอเชียกลาง 

 โกบุสตาน ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตของเมืองบากูเปนบริเวณที่มีช่ือเสียงมากที่สุด เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมี
การแกะสลักภาพบนหิน 
ของมนุษยที่งดงาม เปนแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรสําคัญอีกท่ีหน่ึงของอาเซอรไบจาน เพราะเคยเปน
สถานที่ท่ีมนุษยยุคหินต้ังรกรากไวเมื่อประมาณ 30,000 ปที่แลว ภายในอุทยานมีหินสลักกวา 6,000 ช้ิน 
มี อายุราว 5,000 – 30,000 ป รวมทั้งถํ้าท่ีพักอาศัย และหลุมศพของมนุษยในยุคหินเกาจนถึงยุคกลาง 
และนอกจากน้ันยังมีภูเขาโคลนท่ีมีรูปรางเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดําพลุงขึ้นมาตลอดเวลา 

 แหลมอับเชรอน ที่ต้ังของยูนารแดก หรือที่แปลไดในภาษาทองถิ่นวํ่า “BURNING MOUNTAIN”เปนแหลง
กาซธรรมชําติ ไฮโดรคารบอนที่พวยพุงออกมาจากพื้นพิภพผานช้ันหินทรายขึ้นมาเปนแหลงไฟธรรมชําติที่
สวยงามทําใหประเทศอาเซอรไบจานถูกขนานนามวาเปนดินแดนแหงอัคคี 

 ทบิลิซี่ เมืองหลวงของประเทศจอรเจีย ท่ีมีความสําคัญของประวัติศาสตรมากมายและมีโครงสราง
สถาปตยกรรมท่ีสวยงามและเปนเมืองใหญสุดของจอรเจีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําคูราหรือเรียกวาแมน้ํามิตควารี 

 คาซเบกี ช่ือเมืองด้ังเดิมในปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปน เมืองสเตพานทสมินดา ต้ังอยูบนความสูงจํากระดับนํ้า
ทะเล ประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปโดยในฤดูหนําวจะหนาวจัดถึง-5องศา
เซลเซียสเลยMUเดียว นอกจากน้ียังเปนสถานที่ต้ังของโบสถเกอเกติ GERGETI TRINITY CHURCH อัน
โดงดัง 

 อนานูรี สถานท่ีต้ังของป�อมอนานูรี สถานท่ีกอสรางอันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและต้ังอยูริมแมน้ําอรักวี ท่ี
ถูกสรางขึ้น ใหเปนป�อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ 2 หลังที่ถูกสรางไดอยางงดงามและ
ยังมีหอคอยที่สูงใหญต้ังตระหงาน 

 ซิกนากี เมืองเล็กๆท่ีมีการปลูกพืชพันธุไมหลายอยางโดยเฉพาะตนองุนพันธุตางๆ จึงทําใหเปนเมืองที่มี
ความสําคัญใน การทําเหลาไวน และอาหารท่ีสําคัญของจอรเจีย… 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรกของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูม ิ
17.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 เคานเตอรสายการ

บินเอมิเรตส (EK) โดยมเีจาหนาที่จากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกใหทานกอนข้ึนเคร่ือง…. 

**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบและเชคหมาย
กําหนดการเดินทางแตละครั้งกอนทําการจอง 

ต๋ัวโดยสารสวนตัวของทาน เน่ืองจากรายการทวัรเปนรายการ SERIES และไดมกีารดําเนินการ
ไวลวงหนาหลายเดือน เมื่อเปลี่ยน 

ฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** ซึ่งทางบริษัทฯ จะไมทําการ
รับผิดชอบใดๆ ทุกกรณี 

 
วันที่สองของการเดินทาง          สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-บากู-แหลทอับเชรอน-ยูนารแดก-
บาก ู
03.30 น. ออกเดินทางสู เมืองบาก ู(BAKU) ประเทศอาเซอรไบจาน โดย สายการบินเอ

มิเรตส (EK) เที่ยวบินที ่EK385/EK2198  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ : 
0500-0800 *.*.*. 

11.00 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองบากู (BAKU) ประเทศอาเซอรไบจาน เปนเมืองหลวงของ 
อะเซอรไบจานที่ต้ังอยูบริเวณริมทะเลสาบแค
สเปยนบนคาบสมุทรเล็กๆ ที่มีช่ือวา อับเซรอน ที่
ยื่นออกไปในทะเลฯ ประกอบดวยพ้ืนท่ี 3 สวน 
ยานเมืองเกาภายในกําแพงป�อม ถนนท่ีมีลักษณะ
โคงและแคบ(อิชเชอร เชเคอร) ตัวเมืองที่สรางข้ึน
ในสมัยโซเวียตและตัวเมืองในปจจุบัน …หลังผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว.... 

จากน้ันนําทานเดินทางสู แหลมอับเชรอน (ABSHERON) ซึ่งเปนสถานท่ีที่ต้ังอยูบนช้ันของกาซ
ธรรมชาติที่ปะทุอยูในเปลวไฟอยางตอเน่ือง  

นําทาน ชมยูนารแดก (YANAR DAG) หรือภูเขาแหงไฟ FIRE 
MOUNT หรือ BURNING MOUNTAIN 
สถานท่ีน้ีเกิดขึ้นมาแตโบราณ เปลวไฟที่เกิดจาก
กาซท่ีลุกไหมตอเน่ืองกันมานาน จนเปนทีรู่จักกันดี
และไดชื่อวาเปนดินแดนแหงไฟ (LAND OF 
FIRE) ….อิสระใหทานไดชมความแปลกประหลาด



 

 

ของเปลวไฟท่ีติดอยูและเกิดขึ้นตอเน่ืองตลอดเวลา ซึ่งบางแหงจะพวยพลุงออกมา
ประมาณ 10 ฟุต ไฟซึง่เกิดจากกาซใตดิน ซึมผานช้ันของหินทรายท่ีเปนรูพลุง
ข้ึนมาเหนือพ้ืนดินและติดไฟได จึงแสดงใหเห็นวา ประเทศอาเซอรไบจานเปน
ประเทศที่เต็มไปดวยกาชธรรมชาติมากมาย…..นําทานกลับสู เมืองบากู (BAKU) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สามของการเดินทาง            บากู-โกบัสตาน-พิพิธภัณฑ ROCK ART-บากู 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดนทางสู เมืองโกบัสตาน (GOBUSTAN) (37 กม.) แหลงทองเที่ยงที่มี
การแกะสลักภาพบนหิน (ROCK  PETROGLYPHS) ของมนุษยที่งดงามและมี
ประวติัศาสตรสําคัญอีกที่หน่ึงของอาเซอรไบจาน…. 
นําทาน ชมพิพิธภณัฑ ROCK ART ชมเร่ืองราวความเปนมาของภาพที่แกะสลัก
บน หินในสมัยโบราณ ...ชม ROCK PAINTING OPEN-AIR MUSEUM ชม
ความสวยงามของหินภูเขาท่ีมีการ แกะสลักภาพท่ีเปนรูปตางๆ ณ ซึ่งไดรบัการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกในปค.ศ.2007 
เชน ภาพการลาสัตว รูป คนเตนรํา เรือ 
หมูดาวและสัตวตางๆ เพราะเคยเปน
สถานท่ีที่มนุษยยุคหนิต้ังรกรากไวเมื่อ
ประมาณ 30,000 ปที่แลว ภายใน
อุทยานมีหินสลักกวา 6,000 ช้ิน มีอายุราว 5,000 – 30,000 ป รวมท้ังถํ้าที่
พักอาศัยและหลุมศพของมนุษยในยุคหินเกาจนถึงยุคกลาง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองบาก ู

(BAKU) ...ชมเมืองบากู (OLD CITY) ที่เรียกวา
ยานอิเซรีเซเคอร ICHERI SHEKHER หรือยาน
เมืองเกา ซึ่งเปนยานท่ีมีโบราณสถานเกาแกท่ี
สําคัญและเปนสัญลักษณของเมือง ถูกสรางขึน้โด  
ยมีกําแพงป�อมลอมรอบและมีการสรางเปนป�อม
หอคอยซ่ึงมีทั้งหมด 25 แหง และมีประตูทางเขาออกถึง 5 แหง สถานท่ีแหงนี้ถูก
สรางขึ้นในศตวรรษที ่12 โดย กษัตริยแหงราชวงศชีวานและภายในเปนคอม
เพล็กซมีสถานท่ี 



 

 

 สําคัญภายในหลายแหง อาท ิพระราชวงัแหงและสุสานแหง 
SHIRVANSHAHS DYNASTY PALACE AND TOMB 
พระราชวังแหงราชวงศเชอรวาน สถานที่พํานักของกษัตริยแหง
ราชวงศเชอรวานผูซ่ึงครองราชยมาอยางยาวนาน .... 

นําทาน ชมและถายรูปกับหอคอยไมเดนหรือหอคอยพรมจันทร (MAIDEN 
TOWER) หอคอยซ่ึงถอืวาเปนสวนที ่ เกาแกของเมืองบากู
สรางขึ้นต้ังแตศตวรรษที่ 12 และถูกลอมรอบดวย
หองอาบน้ําโบราณในยุคอดีต ชมคาราวานซาราย 
(CARAVANSERAI) หรือท่ีพักแรมของกอง
คาราวานในยุคคาขายแหงเสนทางสายไหม  

 จากน้ันนําทานสู 28 MALL SHOPPING 
CENTER ศูนยการคาที่เต็มไปดวย รานคา 
รานอาหาร คาเฟ� และสินคาแบรนดเนมและทองถิ่นใหเลือกซื้อหลากหลายแบรนด
...อิสระตามอัธยาศัย..  

ค่ํา *.*.*. อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง *.*.*. 
ที่พัก CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ีของการเดินทาง             บากู-เชมาคา-เชคี 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเชมาคา (SHEMAKHA) ต้ังอยูทาง
ทิศตะวันตกเปนศูนยกลางการปกครองของ  เมือง …ชม JUMA 
MOSQUE มัสยิดเกาแกต้ังอยูใจกลางเขตเมอืงเกาเปนมัสยิดท่ี
สวยงาม สรางข้ึนในศตวรรษที่ 12 ภายในตกแตงและประดับดา
ดวยหินและโมเสก รวมท้ังโดมที่มีความสวยงามมาก มีหองสวด
มนตแยกตางหากสําหรับสุภาพสตรีและบุรษุ ซ่ึงในชวงยุคโซเวยีต

มัสยิดแหงน้ีไดรับการชวยเหลือจากการถูกทําลายและถูกเปล่ียนเปนพิพิธภัณฑ 
 นําทานออกเดินทางตอสู เมืองเชคี (SHEKE) เมืองท่ีเต็มไปดวยภูเขา ซึ่งเปนชอง

แคบท่ีมีลําธารน้ําไหลและป�าเขาที่เขียวชอุมชุมช่ืนไปดวยน้ําท่ีผุดขึ้นมากจากพ้ืนดิน
มากมายและเปนเมืองที่เกาแกท่ีสุดของอาเซอรไบจาน.. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน ชมความสวยงามของเมือง ในอดีตเมอืงน้ีเคยเปนเมืองใหญเมืองหน่ึง ยคุ

ของรัฐอัลบาเนียนในราวศตวรรษที่ 1 ทําใหมโีบราณสถานหลงเหลือใหเหน็อยูเปน



 

 

จํานวนมาก นอกจากน้ันเปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการแกะสลักไม ท่ีมกีารคาขาย
เกี่ยวกับเสนทางสายไหมในอดีต  

นําทาน ชมพระราชวังเชคีคาน (PALACE OF SHAKI KHANS) อนุสรณสถานที ่ ทรงคุณคา 
สรางขึ้นในปค.ศ.  1761-1762 ใชเปนท่ีประทับของขาน เปนพระราชวังสองชั้น
ตกแตงดวยภาพเฟรสโก ความยาวกวา 24 เมตร.และงานกระจกสอัีนงดงามท่ี
เรียกวา SHEBEKE ที่ตกแตงอยางงดงามท้ังภายในและภายนอก บางสวนของ
จิตรกรรมฝาผนังมีลายดอกไมนานาพันธุ ซึ่งการสรางพระราชวังจะใชอิฐหินแมน้ํา
และตนโอก ซึ่งหนาตาง
ของพระราชวังถูก
ประดับประดาดวย
กระจกหลากสีทรง
ลวดลายเรขาคณิตและ
หินฉลุลวด ลวดลาย
แบบอิสลามิค มคีวาม
งดงามมาก โดยพระราชวงัแหงน้ีถกูขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกเมื่อปค.ศ.1998  

นําทาน ชมโบสถคชิอลับาเนียน (KISH ALBANIAN CHURCH) 
ในหมูบานคิช ท่ีอยูหางจากเมืองเชกีไปทางตอน  
เหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มคีวามสําคัญในแงของ
ศาสนาเน่ืองจากชาวอาเซอรไบจาน สวนใหญนับถือ
ศาสนาอิสลาม โบสถคริสตแหงน้ีจึงมคีวามสําคัญสําหรับชาวคอเคเชยีอัลเบเนีย
เปนอยางมากเน่ืองจากนักประวติัศาสตรไดสันนิษฐานวาสถานที่แหงน้ีครัง้หน่ึงเคย
ถูกเปลี่ยนใหเปนท่ีพักอาศัยของบิชอบ แหงจอรเจียต้ังแตศตวรรษที1่7 แตใน
ปจจุบันไดถูกดัดแปลงใหเปนพิพิธภัณฑแลว…. 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก SHEKI SARAY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หาของการเดินทาง            เชคี-ลาโกเดกิ-ซิกนาก-ีควาเรล-ีทบิลิซ ี  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองลาโกเดกิ (LAGODEKHI) เมืองที่เปนพรมแดนของ

ประเทศอาเซอรไบจานกับจอรเจีย เพ่ือขามดานตรวจคนเขาเมือง ....หลังผาน
ข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว 



 

 

*.*.*. (หมายเหตุ: เน่ืองจากกฎของกองตรวจคนเขาเมืองรถโคชนําเที่ยวของอาเซอรไบจาน นําสง
ทานที่ดานขามพรมแดนและรถโคช 

จากจอรเจียรอรับทานหลังจากขามพรมแดนระหวางประเทศเรียบรอย แลว ซึ่งในสวนของ
กระเป�าเดินทางผูเดินทางจําเปนตองขน 

กระเป�าและถือสัมภาระดวยตนเอง เพ่ือเดินขาม จากฝم�งประเทศอาเซอรไบจานเพ่ือไปฝم�ง
ประเทศจอรเจีย)  
นําทานออกเดินทางสู เมืองซิกนาก ี
(SIGHNAGHI) (109 กม.) เมืองศูนยกลางการ
ปกครองเขตซิกนากีใน จังหวัด  คาเคตี ที่อยู
ทางดานใตของประเทศ มกีารปลูกพืชพันธุไม
หลายอยางโดยเฉพาะตนองุนพันธุตางๆ เปน
เมืองที่มีความสําคัญทีม่ีการทําเหลาไวนผลิต
พรมและผลิตอาหารที่สําคัญของจอรเจีย ซึ่งตอมาไดรบัการบูรณะและปรับปรุงให
มีความเจริญรุงเรือง พรอมกับส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆมากมาย บรรยากาศ
ของเมืองที่ต้ังอยูในบรเิวณเทือกคอเคซัสใหญท่ีมีภูมิอากาศแบบส่ีฤดูในหน่ึงปและ
มีอุณหภูมิปานกลาง ในฤดูรอนมีอุณหภูมิสงูที่สุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส 
สวนในฤดูหนาวอุณหภูมจิะอยูท่ีประมาณ 1 องศา  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองควาเรล ี(KVARELI) (61 กม.) แปลวา ไวน ของแควน

คาเคติที่เปน 1 ในเขตที่เปนแหลงผลิตไวนของจอรเจีย มดิีนฟ�าอากาศเหมาะตอ
การปลูกองุนทําไวนโดยมีการทําอุโมงคสกัดเขาไปในภเูขาขนาดมหึมา จํานวน 15 
อุโมงคและมีเสนทางเช่ือมแตละอุโมงคเพื่อใหเปนท่ีเก็บไวนในอุณหภูมิเหมาะสม  

 จากน้ันใหทาน ไดชมิไวนคูวาเรลีรสเลิศ ไวนทองถิ่นที่มีช่ือเสียงที่สุดในภูมิภาคและ
สามารถซื้อกลับไดในราคายอมเยาว *.*.*. ประเทศจอรเจียมีชื่อเสียงเร่ือง ไวนโดย
ที่ทานไมเคยไดทราบมากอน ไวนดํา หรือ ไวนเหลือง เน่ืองดวยวีธีการทําไวนและ
พันธุองุนของจอรเจียจะมีความพิเศษไวนแดงจะเขมจนสีออกดําสวนไวนขาวจะเขม
จนออกเหลือง *.*.*.  นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (TBILISI) (141 
กม.)...ประเทศจอรเจีย เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของจอรเจีย ตั้งอยูริมฝم�ง
แมน้ําคูรา (KURA) หรือ  เรียกวาแมน้ํามตควารี (MTKVARI) เมืองน้ีถูกสรางโดย
วาคตัง จอรกาซาลี  (VAKHTANG GORGASALI)กษัตริยจอรเจียแหงคารตลี 
(ไอบเีรีย) ไดกอต้ังเมืองน้ีขึ้นในค.ศ.ที่ 4 เปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม สังคม
และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูในสายทางหน่ึงของ



 

 

เสนทางสายไหม ละปจจบุันยังมบีทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและ
การคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ต้ังท่ีเปนจดุตดัระหวางทวีป
เอเชียกับทวีปยุโรป.... 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หกของการเดินทาง            ทบิลิซ-ีมิทสเคตา-ชมเมือง-เทืออกเขาคอเคซัส-กูดาอูรี-คาซ
เบกี-้ทบิลิซี  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองมทิสเคตา (MTSKHETA) (26 กม.) เปนเมือง
ที่มีความเกาแหงหน่ึงของประเทศและในปจจุบันเปนศูนยกลางการปกครองของ
แควนมอสเคตาและเทียนิตื้เน่ืองจากมีโบราณสถานทางดานประวติัศาสตรมากมาย
หลายแหง จึงไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.1994 
 ชมวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) เปนวิหารแบบของคริสตศาสนาออรโธด
อกที่ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที6่  
วิหารแหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีแมน้ําสองสายไหลมาบรรจบกนั คือ แมน้ํามิควารีและ
แมน้ําอรักวีและบริเวณที่กวางใหญซึ่งในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย
(KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีต้ังแต 400 ป 
กอนคริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษท่ี5  …..ชม
วิหารสเวติสโคเวลี  (SVETI TSKHOVELI 
CATHEDRAL) เปนโบสถอีกแหงหน่ึงท่ีอยูใน
บริเวณของมิทสเคตา ท่ีมีรูปแบบของจอรเจียออร
โธดอกซึ่งถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที ่11… 
นําทานออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีสําคัญซึ่งเปน
เสนทางสําหรับใชในดานการทหารท่ีเรียกวา 
GEORGIAN MILITARY HIGHWAY ไดถกูสราง
ข้ึนโดยสหภาพโซเวียตในสมัยท่ีจอรเจียตกอยูภายใต
การปกครองสําหรับใชเปนเสนทางมายังภูมิภาคแหง
น้ี และเปนถนนเสนทางเดียวท่ีจะนําทานเดินทางสู
เทือกเขา คอเคซัสใหญ (GREATER CAUCASUS) 
(80 กม.)ท่ีมีความยาวประมาณ 1,100 กม.ที่เปน
เสนกั้นพรมแดนระหวางรัสเซียและจอรเจีย นําทาน ชมป�อมอนานูร ี(ANANURI 
FORTRESS) เปนสถานที่กอสรางอันเกาแกมีกําแพงลอมรอบและต้ังอยูริม  



 

 

แมน้ําอรักวี ที่ต้ังอยูหางจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสราง ข้ึนใหเปนป�อม
ปราการในศตวรรษท่ี16-17 ภายในยังมีโบสถ 2 หลังท่ีถูกสรางไดอยางงดงาม
และยังมีหอคอยที่สูงใหญต้ังตระหงานอยู ทําใหเห็นภาพทิวทัศนอันสวยงามของ
เบ้ืองลาง  และอางเก็บน้ําซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเข่ือนซึ่ง
เปนสถานที่ท่ีสําคัญสําหรับนําน้ําท่ีเก็บไวสงตอไปยังเมืองหลวง พรอมกับผลิต
กระแสไฟฟ�าอีกดวย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย      จากน้ันเดินทางสู เมืองกูดาอูรี 

(GUDAURI) (35 กม.) เมืองสําหรับสกีรี
สอรทท่ีมีช่ือเสียงทีต้ั่งอยูบริเวณที่ราบเชิง
เขา  ของเทือกเขาคอเคซัสใหญทีม่ีความ
สูงจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 2,100
เมตร สถานที่แหงน้ีเปนแหลงที่พักผอนเลนสกีของชาวจอรเจียที่จะนิยมมาเลนใน
เดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู
ตลอดเวลา… 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) (90 กม.) ซึง่เปนช่ือเมือง
ด้ังเดิมแตปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนช่ือ สเตพานทสมินดา 
(STEPANTSMINDA)หลังจากนักบุญในนิกายออรโธดอก  ช่ือ สเตฟาน  ไดมา
พํานักอาศัยและกอสรางสถานท่ีสําหรับจําศีลภาวนา ต้ังอยูตามริมฝم�งแมน้ําเทอรกี้ท่ี
มีความยาวประมาณ 157 กม. และต้ังอยูบนความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 
1,740 เมตร ในฤดรูอนจะมีอุณหภูมิท่ีอยูปานกลางมีความช้ืนและแหงแลงท่ี
ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมอีากาศเยน็และยาวนาน มีอุณหภูมิท่ี
ประมาณ-5องศาฯ ในเดือนมกราคมซ่ึงเปนเดือนที่หนาวเย็นที่สุด  
จากน้ันนําทาน ข้ึนรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพ่ือเขาสูใจกลางหุบเขาคอเคซัส 
(CAUCASUS) นําทาน ชมความสวยงามของ โบสถเกอรเกตี ้(GERGETI 
TRINITY CHURCH) ซึ่งถกูสรางขึ้นในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีอีกช่ือเรียกกนัวา 
ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเปนช่ือที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ
ศักด์ิแหงน้ีสถานทีแ่หงน้ีต้ังอยูริมฝم�งขวาของแมน้ําชคเฮรี อยูบนเทือกเขาของคาซเบ
กี้  

*.*.*. (การเดินทางมายงัสถานท่ีแหงน้ี ข้ึนอยูกับสภาพดิน ฟ�า อากาศ ซึง่อาจจะถูกปดกั้นไดดวย
หิมะที่ปกคลมุอยู และการเดินทางอาจจะเปนอุปสรรคได แตจะคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางใหมากท่ีสุด) *.*.*. 



 

 

นําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซ ี(TBILISI) (121 กม.) ชมยานเมืองเกาของท
บิลิซี (OLD TOWN OF TBILISI) ทานไดพบเห็นความสวยงามและสีสันของ
อาคารบานเรือนที่เปนสถาปตยกรรมอันโดดเดนโดยผสมผสานกันระหวางศิลปะ
ของเปอรเซียและยโุรป ทําใหจอรเจียมีเอกลักษณและสัญลักษณของตะวนัตกและ
ตะวันออกในประเทศเดียว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  BEST WESTERN ART HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง            ทบิลิซ-ีป�อมนาริคาลา-ชอปปم�ง-ดูไบ-ประเทศไทย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทาน ข้ึนกระเชาไฟฟ�าสูป�อมนาริคาลา 
(NARIKALA FORTRESS) ชมป�อมปราการซึ่ง
เปนป�อมโบราณท่ีถูกสรางในราวศตวรรษท่ี 4 ใน
รูปแบบของชูริสทซิเค อันหมายถึงรูปแบบท่ีไมมี
ความสมํ่าเสมอกันและตอมาในราว  ศตวรรษท่ี 7 
สมัยของราชวงศอูมัยยาดไดมีการกอสรางตอ
ขยายออกไปอีกและตอมาในสมัยของกษัตรยิ
เดวิด (ปค.ศ.1089-1125) ไดมกีารสรางเพ่ิมเติม
ข้ึนอีก ซึ่งตอมาเมือ่พวกมองโกลไดเขามายึดครอง 
ก็ไดเรียกช่ือป�อมแหงน้ีวา นาริน กาลา (NARIN 
QALA) ซึ่งมีความหมายวา ป�อมอันเล็ก (LITTLE 
FORTRESS) และตอมาบางสวนไดพังทลายลง เพราะวาเกิดแผนดินไหวและได
ถูกร้ือทําลายไป …นําทาน ชมโบสถเมเตหคี (METEKHI CHURCH) เปนโบสถที่มี
ประวติัศาสตรอยูคูบานคูเมืองของทบิลซิี ต้ังอยู  บริเวณริมหนาผาของแมน้ํามท
วารี เปนโบสถหน่ึงที่สรางอยูในบริเวณที่มปีระชากรอาศัยอยู ซึ่งเปนประเพณี
โบราณท่ีมมีาแตกอน กษัตริยวาคตังท่ี 1 แหงจอรกาซาลี ไดสรางป�อมและโบสถไว
ท่ีบริเวณน้ีตอมาในป ค.ศ.1278-1284 ไดมีการสรางขยายโดยกษัตริย เซนต เด
มิท รีอัส ที2่ ใหมีโดมสูงเปนสัญลักษณของโบสถในนิกายออรโธดอก ตอมาไดถกู
ทําลาย และไดมีการกอสรางข้ึนอีกหลายครั้ง จนในปค.ศ.1235 ไดถูกพวกมองโก
ลบุกทําลายและก็ไดสรางขึ้นใหมอีก…. 
จากน้ันนําทานเดินทางสู Galleria Mall ศูนยการคาใจกลางเมืองทบิลิซทีี่เต็มไป
ดวยรานคา รานอาหาร คาเฟ� และสินคาแบรนดเนมหลากหลายแบรนด 



 

 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  
13.30 น.  นําทานเดินทางสู สนามบินเมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอรเจีย เพื่อ
เดินทางกลับสูประเทศไทย  
16.55 น.  ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี 
EK2201/EK374 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่เมืองดูไบ : 2015-2235 *.*.*. 
วันที่แปดของการเดินทาง             ประเทศไทย 
07.35 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
 
 
อัตราคาใชจาย 

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 
12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง
เสริม 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

6-13 ธ.ค.  
28 ม.ค.-4 ก.พ.  
27 ก.พ.-5 มี.ค.//19-26 มี.ค. 

45,900.- 4,900.- 

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเครื่องปรบัอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ้นหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการ
เปลี่ยนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 
5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,650,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
7. คาวีซาอาเซอรไบจาน  
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 



 

 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากบัภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปคนขับรถ / ไกดทองถิ่น / รานอาหาร / โรงแรม / ไกดไทย = 90.- ยเูอส / ทาน 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง มฉิะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพ่ือจะ



 

 

ไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรอืคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
คร้ังนงึ) 
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอื คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีท่ี
ทานยื่นวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถงึกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 



 

 

- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกบัทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึง่ในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 



 

 

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ท่ีน้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบรษัิทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 



 

 

 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน
เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  

ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เริ่มงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตวัแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถกูปฎิเสธโดยเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคตดิตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถงึมส่ิีงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ



 

 

เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรต ิซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 
 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซาอาเซอรไบจาน 
 
** กรณีมกีารขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบริษัททัวร
ใหทราบลวงหนา แตหาก กรณีทานท่ีตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไม
สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมา ยืน่เด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูต
ตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน ** 
 
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามท่ี ระบุเทาน้ัน การปฎิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 

3 หนา อายุการใชงานเหลือไม 
นอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทาง
เลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลัง

ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน 
หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะ
หมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บญัชีออมทรัพยสวนตัวของผู



 

 

เดินทาง ยอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ํา 
100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบญัชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวี
ซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใชท้ัง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) กรณุาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  



 

 

-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสมัพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบตุรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
 


