
 

                   

รหัสทัวร  PVC2000638 
ทัวรจอรเจีย  WONDERFUL AZERBAIJAN-GEORGIA  8วัน 5คืน (TK) 
Heydar Aliyev Center - ถายรูปเช็คอิน กับ I LOVE BAKU - เมืองเกาบากู Baku Old City- 
พระราชวังแหงราชวงศเชอรวาน - หอคอยไมเดน 



 

                   

ดินแดนลูกครึ่งเอเชีย- ยุโรป  
ดินแดนแหงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยังเปนเสนทางสายไหมดวย 

 
 
 
 
 
 
 
อาเซอรไบจานเปนประเทศท่ีต้ังอยูแถบเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เทือกเขาสูงใหญแหงยุโรป 
เปนจุดเช่ือมตอระหวางยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต แถมยังมีทิศตะวันออกติดกับทะเล
แคสเปยน (Caspian Sea) 
ในอดีตอาเซอรไบจานเคยเปนสวนหน่ึงของรัสเซียแตปจจุบันไดแยกตัวออกมา แมวาน่ีอาจเปนช่ือ
ประเทศท่ียังไมคอยคุนหูกัน แตความจริงแลวอาเซอรไบจานเปนอีกหน่ึงประเทศท่ีนาทองเท่ียว มีท้ัง
ทัศนียภาพทางธรรมชาติอันสมบูรณและสถาปตยกรรมอาคารบานเรือนสไตลยุโรป พรอมมีวัฒนธรรม
อาหรับผสมผสานอยูดวย เพราะคนในพื้นท่ีสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม อาเซอรไบจานจึงมีเสนห
ดึงดูดนักทองเท่ียวใหไปคนหาความสวยงามท่ียังซอนอยู นอกจากน้ี อีกหน่ึงเหตุผลท่ีทําให
อาเซอรไบจานเปนประเทศนาเท่ียวก็เพราะวาคาครองชีพไมสูง คาเงินอาเซอรไบจานอยูท่ีประมาณ 
19 – 20 บาท ตอ 1 มานัตอาเซอรไบจาน (Manat)  
ชวงเวลาทองเท่ียวท่ีควรไปเท่ียวอาเซอรไบจานคือชวงเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน และชวง
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ซ่ึงอากาศกําลังดีไมรอนหรือหนาวเกินไปสามารถเท่ียวไดสบายๆ 
จอรเจีย เปนประเทศท่ีอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของรัสเซีย คร้ังหน่ึงจอรเจียเคยเปนประเทศใน
สหพันธรัฐรัสเซียมากอน ซ่ึงประเทศจอรเจียมีประวัติศาสตรท่ีถูกปกครองโดยหลายชาติพันธมาอยาง
ยาวนาน ต้ังแตเปอรเซีย มองโกเลีย เอเชียกลาง และรัสเซีย จนกระท่ังไดเปนประเทศจอรเจียอยาง
ในปจจบัน ดวยประวัติศาสตรของจอรเจียท่ีผานการปกครองมาหลายชาติหลายวัฒนธรรม ทําให
จอรเจียมีวิถีการกินด่ืมท่ีผสมผสาน อาหารมีเน้ือสัตวและผักสลัดแบบยุโรปในขณะเดียวกันก็เนนการ



 

                   

กินแป�งแบบชาวเอเชียกลาง ผูคนจอรเจียมีผิวขาวใสแบบยุโรป จมูกโดงมากเหมือนเปอรเซีย ตวงตา
กลมโต มองแลวก่ึงยุโรปก่ึงแขก ในม้ืออาหารจะมีเน้ือสัตวหลากชนิดและผักเปนสวนใหญ ซึ่งแทบทุก
ม้ืออาหารจะมีแป�งเปนจานนําไมเนนขาวเหมือนไทยเรา 

  สาธารณรัฐจอรเจีย ไดกอต้ังข้ึนในป ค.ศ.1918 หลังจักรวรรดิรัสเซียลมสลาย ซ่ึงจอรเจีย
ตกเปนสวนหน่ึงของประเทศรัสเซียมาต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 11 และมีปญหาความขัดแยง
เร่ืองการแบงแยกดินแดนมาโดยตลอด หลังจากแยกประเทศแลว จอรเจียก็ประสบปญหา
ทางการเงินตอมาอีกเจ็ดสิบกวาป 

  เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) เปนเทือกเขาสูงขนาดใหญ ทําหนาท่ีแบงพรมแดน
ระหวางทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ทําใหเกิดกลุมประเทศท่ีอยูในสองทวีปข้ึน คือ รัสเซีย 
จอรเจีย อารเมเนีย และอาเซอรไบจาน โดยมียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาเอลบรุส (Mount 
Elbrus) ซึ่งสูง 5,642 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล 

  คนไทยเที่ยวประเทศจอรเจีย ไมตองขอวีซา อยูไดไมเกิน 365 วัน  
  จากประเทศไทย ไมมีสายการบินตรงไปประเทศจอรเจีย ตองตอเคร่ืองที่ประเทศใกลเคียง

เชน ตุรกี หรือรัสเซีย โดยรวมแลวใชเวลาประมาณ 12-14 ช่ัวโมง 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง ค่ํา โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพ –  อิสตัลบูล   (-/-/-)   ✈  

2 อิสตันบูล – บากู –OLD TOWN   (-/-/D) ✈ ✈  
AMMAR GRAND OR 
SIMILAR @BAKU 4 

ดาว DAY 1 

3 
บากู-GOBUSTAN – YANARDAG (B 

/L/D) 
   

AMMAR GRAND OR 

SIMILAR @BAKU 4 
ดาว DAY 2 

4 บากู BAKU – SHEMAKHA – SHAKI      SAPPHIRE BAYIL OR 



 

                   

(B/L/D) SIMILAR @SHEKI  4 
ดาว DAY 3 

5 
SHAKI  - BALAKAN BORDER – 

GEORGIA –SIGNAGI – TBILISI  (B/L/D) 
   

AMERI PLAZA 
HOTEL@TBILLISI 

DAYS 4 

6 
ทบิลิซี TBILISI – MTSKHETA – ANANURI 

–GUDAURI  - TBILISI (B/L/D) 
   

AMERI PLAZA 
HOTEL@TBILLISI 

DAYS 5 

7 
TBILISI – CITY TOUR – AIRPORT 

(B/L/D) 
    

8 สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพฯ      (-/-/-) ✈ ✈ -  

 
ตารางไฟลบินโดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TURKISH AIRLINES TK 

PLACE DEP TIME ARR TIME FLIGHT NO. 
BKK- IST 2330 0625 TK69 
IST - TBS 0745 1110 TK378 
GYD-IST 2200 0015 TK335 
IST-BKK 0125 1500 TK68 

 
20.00 น.   คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัท คอยใหการตอนรับ

และดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคานเตอร U ประตู 9 ของสายการบินเตอร
กิชแอรไลน  

วนัแรก      กรุงเทพ –  อสิตลับูล   (-/-/-)                              



 

                   

23.00 น.    ✈ ออกเดินทางสู สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อินเตอรเนชั่นแนล 
โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK69  
(ใชเวลาเดินทาง 10 ช่ัวโมง 20 นาที) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
05.20 น.   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอตาเติรกกรุงอิสตันบูล (รอเปล่ียนเที่ยวบิน)  

08.10 น.     ✈ ออกเดินทางสู เมืองบากู GYD ( สนามบิน Baku Heydar Aliyev 
International )โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TURKISH AIRLINES เที่ยวบิน
ที่ TK332 (ใชเวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง 50 นาที) (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

12.00 น.   เดินทางถึง สนามบินเมืองบากู ประเทศอาเซอรไบจาน นําทานผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระ มัคคุเทศกทองถ่ินรอตอนรับ ณ 
ทางออกของผูโดยสายขาเขา  

 
 
 

วนัที�สอง     อิสตนับูล – บากู –OLD TOWN   (-/-/D) 



 

                   

 
 
 
 
 

                หลังจากน้ัน นําทานชมความสวยงามของเมืองบากู เปนเมืองหลวงและเมืองใหญ
ที่สุดของอาเซอรไบจาน ต้ังอยูชายฝم�งทางใตของคาบสมุทรเล็ก ๆ ท่ีย่ืนออกไปในทะเลแค
สเปยน ประกอบดวยพื้นท่ี 3 สวน ยานเมืองเกา ตัวเมืองปจจุบัน และตัวเมืองท่ีสรางข้ึน
ในสมัยโซเวียต  

                นําทานชม Heydar Aliyev Center อาคารสถาปตยกรรมล้ํายุคท่ีเปนสัญลักษณ
แหงใหมของบากู ซ่ึงเปนผลงานการออกแบบของซาฮา ฮาดิด สถาปนิกลูกคร่ึงอิรัก-
อังกฤษ ท่ีตองการสรางอาคารท่ีมีความโคงเวาและดูพล้ิวไหว โดยสรางเสร็จสมูบรณเมื่อ
กลางปค.ศ.2012 ที่ผานมา ตัวอาคารเปนอาคารหอประชุมขนาด 619,000 ตารางฟุต 
เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นท่ีเขตเมืองใหมใหทันสมัยและเปนเลิศดานการ
ออกแบบ โดยช่ือของอาคารต้ังตามช่ือของอดีตผูนําของอาเซอรไบจานในยุคโซเวียต
ปกครองและเปนประธานธิบดีคนแรกของประเทศ ซ่ึงภายในใชสําหรับจัดงานประชุม 
งานอีเวนทและรวมถึงเปนพิพิธภัณฑศิลปะดวย ภายในประกอบไปดวยหลากหลายโซน 
อาทิเชน โชวเคร่ืองดนตรีโบราณ ชุดประจําชาติโบราณ โมเดล 



 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                พรอมกับ ถายรูปเช็คอิน กับ I LOVE BAKU  สถานท่ีถายรูปเชคอินสุดฮิตของ

ชาวเมืองบากูและนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมีฉากหลังเปนอาคาร Heydar Aliyev 
Center 

 

 
 
 
 
 
 
 
                จากน้ันนําทาน ชมเมืองเกาบากู Baku Old City ท่ีเรียกวายานอิเซรีเซเคอร Icheri 

Shekher หรือยานเมืองเกา ซ่ึงเปนยานท่ีมีโบราณสถานเกาแกท่ีสําคัญ และเปน
สัญลักษณของเมืองบากูท่ีไมเหมือนกับท่ีแหงใดๆ เมืองท่ีถูกสรางข้ึนโดยมีกําแพงป�อม
ลอมรอบ และรอบกําแพงจะมีการสรางเปนป�อมหอคอยซ่ึงมีท้ังหมด 25 แหง และมี



 

                   

ประตูทางเขาออกถึง 5 แหง สถานท่ีแหงนี้ถูกสรางข้ึนในศตวรรษท่ี 12 โดยกษัตริยแหง
ราชวงศชีวาน และภายในเปนคอมเพล็กซมีสถานท่ีสําคัญหลายแหง 
นําทานชมพระราชวังแหงราชวงศเชอรวาน PALACE OF SHIRVAN SHAKHS  
(ปด18.00น.) สถานท่ีพํานักของกษัตริยแหงราชวงศเชอรวานผูซ่ึงครองราชยมาอยาง

ยาวนาน 
ในชวง
ศตวรรษท่ี 
14-17 และ
ใหทานไดแวะ
ถายรูปกับ
หอคอยไม
เดน 
MAIDEN 
TOWER 

หรือหอคอยพรมจันทร ไดรับใหข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ
ยูเนสโก UNESCO และถูกยกยองใหเปนหน่ึงในไขมุกทางสถาปตยกรรมแหง
อาเซอรไบจาน 

                หลังจากน้ัน นําทานช้ัอปปم�งตลาดพ้ืนเมือง 
MEDIEVAL MARKET SQUARE ใหทานได
เลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศัย 

                นําทุกทานสู  บากู บูเลอรวารด (Baku 
Boulevard) เปนทางเดินริมทะเลแคสเปยนท่ีมี
ประวัติยาวนานนับรอยป และไดชื่อวาเปนหน่ึง
ในทางเดินเลียบทะเลท่ียาวท่ีสุด ทะเลแคสเปยนเปนทะเลปดขนาดใหญ ซ่ึงวากันตามตรง
แลวก็ไมใชทะเลสักทีเดียวเพราะมีลักษณะคลายทะเลสาบ ทําใหนอกจากจะไดชื่อวาเปน
ทะเลปดแลว ยังไดชื่อวาเปนทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดในโลกดวยชมความสวยงามมุมสูงของ



 

                   

เมืองบากู ทานจะไดเห็นวิวทะเล และวิวเมืองท้ังหมดของเมืองบากู ถายรูปกับวิวท่ีมี
ตึก Flame Tower เปนฉากหลังอันสวยงาม ซ่ึงทานสามารถมองเห็นเสาธงชาติขนาด
ยักษของอาเซอรไบจานท่ีสูงถึง 162 เมตรและถือไดวาเปนเสาธงชาติท่ีสูงท่ีสุดในโลกดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก      AMMAR GRAND OR SIMILAR @BAKU 4 ดาว DAY 1 หรือเทียบเทา 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู โกบุสตาน (GOBUSTAN) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 
ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตของเมืองบากู เปนบริเวณท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด เปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษยท่ีงดงาม (ROCK PETROGLYPHS) 
อุทยานแหงชาติ Gobustan เปนท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตรสําคัญอีกท่ีหน่ึงของ
อาเซอรไบจาน เพราะเคยเปนสถานท่ีที่มนุษยยุคหินต้ังรกรากไวเม่ือประมาณ 30,000 
ปท่ีแลว ไดรับการประกาศเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรของอาเซอรไบจาน เม่ือป 
ค.ศ. 1966 เพื่ออนุรักษหินสลัก ซากปรักหักพัง องคการ UNESCO ไดประกาศให
อุทยานแหงชาติ Gobustan วาเปน “outstanding universal value” จาก
คุณภาพและความคมชัดของภาพสลักบนหิน เก่ียวกับสัตว การลาสัตวและวิถีชีวิตในยุค
กอนประวัติศาสตร และความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหวางยุคกอนประวัติศาสตรกับ
ยุคกลางภายในอุทยานมีหินสลักกวา 6,000 ชิ้น มีอายุราว 5,000 – 30,000 ป 
รวมท้ัง ถ้ํา ท่ีพักอาศัย และหลุมศพของมนุษยในยุคหินเกาจนถึงยุคกลาง 
ใหทานชมความสวยงามของหินภูเขาที่มีการแกะสลักภาพที่เปนรูปตางๆ ณ 
พิพิธภัณฑเปด (ROCK PAINTING OPEN-AIR MUSEUM) ไดรับการขึ้นทะเบียน
มรดกโลกในป ค.ศ.2007 ซึ่งภาพสวนใหญจะเปนภาพเก่ียวกับการดํารงชีวิต รูปคน
เตนรํา เรือ หมูดาวและสัตวตางๆ 

วนัที�สาม    บาก-ูGOBUSTAN – YANARDAG (B /L/D) 



 

                   

 
 
 
 
 
 
 

               จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู ภูเขาโคลนแหงโกบัสตาน (MUD VOLCANOES) โดย
เปล่ียนเปนใชรถทองถ่ิน 

                ชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติของภูเขาโคลนซ่ึงเกิดข้ึนท่ีบริเวณเดียวกันน้ี มีให
เห็นอยูราว 700 แหง ความพิเศษอยูที่การมีโคลนสีดําพลุงข้ึนตลอดเวลา เกิดจาก
การผสมกันของดินโคลน กาซ และน้ํารอนใตดิน พลุงขึ้นมาบนพ้ืนดินเปนรูปกรวย
หรือโดมสวยงาม โดยภูเขาไฟโคลนมากกวาคร่ึงหน่ึงของโลกพบไดที่อาเซอรไบจาน 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร 
                นําทานเดินทางสู อะเทหกาห (ATESHGAH) หรือวิหารแหงไฟ (FIRE TEMPLE) 

ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที เปนวิหารท่ีถูกสรางข้ึนใชสําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมและมีกระถางไฟอยูตรงกลาง และบริเวณรอบๆ
ดานนอกมีหอง 26 หอง ถูกสรางเปนท่ีพักอาศัยของพระ ถูกสรางข้ึนในขณะท่ีศาสนาโซ
โรแอสเตอรกําลังเร่ิมตนและมีความรุงเรื่องในเวลาตอมา และพวกอินเดียไดเขามา



 

                   

ระหวางศตวรรษท่ี17 – 18 และตอมาถูกท้ิงราง จนกระท้ัง ค.ศ. 1883  เม่ือบริเวณน้ีได
ขุดพบน้ํามันและกาซธรรมชาติ จนตอมาไดถูกใหเปนพิพิธภัณฑในป ค.ศ.1975  

 
 
 
 
 
 
 
 

               นําทานเดินทาง ไปยังบริเวณแหลมอับเรรอน (ABSHERON) บริเวณเทือกเขาสูง 
ประมาณ 116 เมตร ซ่ึงเปนสถานท่ี ท่ีต้ังอยูบนช้ันของกาซธรรมชาติท่ีปะทุอยูในเปลว
ไฟอยางตอเน่ือง เรียกวายูนารแดก 
(YANAR DAG) หรือ ภูเขาแหงไฟ FIRE 
MOUNT สถานท่ีน้ีเกิดข้ึนมาแตโบราณ เปลว
ไฟท่ีเกิดจากกาซท่ีลุกไหมตอเน่ืองกันมานาน 
จนเปนท่ีรูจักดีและไดซ่ือวาเปนดินแดนแหงไฟ 
(LAND OF FIRE) และยังเปนสถานท่ีแสวง
บุญสําหรับอาเซอรไบจาน และชาวตางชาติจากประเทศอินเดีย และประเทศอิหราน นัก
ธรณีวิทยาไดเรียกส่ิงท่ีเกิดข้ึนวา การพลุงของกาซ GAS-OIL VOLCANOES   
หลังจากนั้น ใหทานไดอิสระชอปปم�ง ณ  WALKING STREET TORGOVY พรอมชม
บรรยากาศยามค่ําคืน  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก      AMMAR GRAND OR SIMILAR @BAKU 4 ดาว DAY 2 หรือเทียบเทา 



 

                   

 
 
 
 
 
 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทุกทานเดินทางสู เมืองเชกิ (ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 4ช่ัวโมง 20 นาที) สู

เมืองชามากิ Shemakha หรือ Shamaki ซ่ึงต้ังอยูทางทิศตะวันตกเปนศูนยกลางการ
ปกครองของจังหวัดเชมาคา  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร 
                นําทานชมสุสานนักบุญศักด์ิสิทธ์ิดิริบาบา (DIRI  BABA MAUSOLEUM ) สราง

ขึ้นราวศตวรรษท่ี 14 เปนงานชิ้นเอกของสถาปตยกรรมของราชวงศชีวาน ผูปกครอง
อาเซอรไบจานระหวางศตวรรษท่ี 9-16 มีลักษณะเปนอาคารสองช้ันเจาะเขาในในหนา
ผาหิน ภายในมีการตกแตงดวยภาพโมเสกสวยงาม ถือเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิสําหรับนัก
แสวงบุญขาวอาเซอรไบจาน ทีม่าสักการะทานนักบุญเชคดิริบาบาเปนประจําทุกป 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สี�     บากู BAKU – SHEMAKHA – SHAKI   (B/L/D)                                      



 

                   

                นําทานชม JUMA MOSQUE มัสยิดเกาแก ต้ังอยูใจกลางเขตเมืองเกาเปนมัสยิดท่ี
สวยงาม สรางข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ภายในตกแตงและประดับดวยหินและโมเสก รวมท้ัง
โดมท่ีมีความสวยงามมีหองสวดมนตแยกตางหากสาหรับสุภาพสตรแีละสุภาพบุรุษ 
มัสยิดแหงน้ีไดรับการชวยเหลือจากการถูกทําลายและถูกเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                จากน้ันนําทานชม พระราชวัง PALACE OF SHAKI KHANS อนุสรณสถานท่ี
ทรงคุณคาของเชกิ สรางขึนในปค.ศ.1761-1762 ใชเปนท่ีประทับของขานมุชตาดเปน
พระราชวังสองช้ันตกแตงดวยภาพวาดสีเฟรสโกอ้ันงดงาม และงานกระจกสีอันงดงามท่ี
เรียกวา Shebeke งดงามท้ังภายในและภายนอกบางสวนของจิตรกรรมฝาผนังมีลาย
ดอกไมนานาพันธุและภาพท่ีแสดงถึงการลาสัตวโบราณหรือการตอสู ซ้ึงมีความงดงาม
มาก พระราชวงัแหงนี้ถูกข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกเม่ือปค.ศ.1998 

 

 
 
 
 
 
 



 

                   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก      SAPPHIRE BAYIL OR SIMILAR @SHEKI  4 ดาว DAY 3 หรือเทียบเทา 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

                นําทานอําลาจากอาเซอไบจาน  และเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศเขาสูประเทศ
จอรเจีย โดยใชเสนทางดาน BALAKAN BORDER  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1
ช่ัวโมง 50 นาที ) ถึงดานขามพรมแดนประเทศ อาเซอรไบจาน – จอรเจีย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                เดินทางสูเมืองซิกนากี (Sighnaghi City) เปนเมืองเล็กๆท่ีมีประชากรอาศัยอยู

ประมาณ 4,000 คนมีการปลูกพืชพันธุไมหลายอยางโดยเฉพาะตนองุนพันธุตางๆ จึง
ทําใหเปนเมืองท่ีมีความสําคัญท่ีมีการทําเหลาไวน ซ่ึงตอมาไดรับการบูรณะและปรับปรุง
ใหมีความเจริญรุงเรือง พรอมกับส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆมากมาย จึงทําใหมี
ชื่อเสียงสําหรับนักทองเท่ียว ใหทานไดชมความสวยงามและบรรยากาศของเมืองซิกนากี 
ที่ต้ังอยูในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญท่ีมีภูมิอากาศแบบส่ีฤดูในหน่ึงปและมีอุณหภูมิปาน
กลาง  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

วนัที�หา้    SHAKI  - BALAKAN BORDER – GEORGIA –SIGNAGI – TBILISI  (B/L/D)                                  



 

                   

                     กอนกลับเขาสูทบิลิซี เย่ียมชมโรง ณ Chateau Mukhrani Winery ที่มีช่ือเสียง
และชิมไวนรสชาติดีเยี่ยม บรรยากาศกลางสวน พรอมกับใหทุกทานไดเลือกสรรซ้ือ
ไวนกลับไปฝากคนที่คุณรักได 

  
 
 
 

 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร  

เดินทางตอสู เมืองทบิลิซี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง ) 
ที่พัก      โรงแรม AMERI PLAZA HOTEL@TBILLISI DAYS 4 ระดับ 4 ดาวหรือ

เทียบเทา 
 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทุกทานเดินทางสู เมืองมิสเคดา (MTSKHETA) ศูนยกลางทางศาสนาของประเทศ

จอรเจีย เมืองท่ีเกาแกท่ีสุดของจอรเจียอายุกวา 3,000 ป ต้ังอยูหางจากกรุงทบิลิซี 
ประมาณ 25 กม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองน้ีเคยเปนเมือง
หลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซ่ึวเปนราชอาณาจักรของจอรเจีย
ในชวง 500 ปกอนคริสตกาล ถึงป ค.ศ.500 องคการยูเนสโก ไดข้ึนทะเบียน 
“โบราณสถานแหงเมืองมิสเคดา (HISTORICAL MONUMENT OF 
MTSKHETA) เปนมรดกโลก เม่ือป ค.ศ.1994 นอกจากน้ีองคการยูเนสโกไดขึ้น

วนัที�หก    ทบิลิซี TBILISI – MTSKHETA – ANANURI –GUDAURI  - TBILISI (B/L/D)                                  



 

                   

ทะเบียนโบราณสถานแหงเมืองมิทสเคตาใหเปนมรดกโลก (UNESCO WORLD 
HERITAGE SITE)และลอมรอบดวยเทือกเขาคอเคซัสเปนจุดตัดของแมน้ําอักราวิ 
(Aragvi) และแมน้ํามิกวาริ (Mtkvari) ความโดดเดนของเมืองน้ีคือภูมิประเทศที่
สวยงามและอาคารบานเรือนท่ียังคงรักษาเอกลักษณสถาปตยกรรมแบบยุคกลางไวได
เปนอยางดี บานเรือนสวนใหญทาสีขาว หลังคาสีสมปนแดงสดใส มิสเคทาเปนสถานท่ีต้ัง
ของมรดกโลกถึง 2 ท่ีคือจวาริ (Jvari Church) โบสถสถาปตยกรรมไบแซนไทนบนเนิน
เขาและสเวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli Church) โบสถหลวงสถาปตยกรรมยุคกลางท่ี
เคยใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกและเปนสุสานหลวงของราชวงศจอรเจีย 

                     นําทานเขาชมวิหาร (SAMTAVRO MONASTERY) ต้ังอยูในเมืองมิสเคดา ซ่ึงเปน
ศูนยกลางทางจิตวิญญาณของจอรเจีย และถือเปนสถานท่ีสําคัญที่มีช่ือเสียงของเมืองน้ี 
สรางขึ้นโดย (คิงมิเล่ียน King Mirian )  

 
 
 
 
 
 
 
               นําทาน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) สรางราว

ศตวรรษท่ี 11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของจอรเจีย สราง
ขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย ช่ือ Arsukisdze มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ 
อีกท้ังยังเปนศูนยกลางท่ีทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเช่ือและหันมานับถือศาสนาคริสต 
และใหศาสนาคริสตมาเปนศาสนาประจําชาติของจอรเจียเม่ือป ค.ศ.337 และถือเปน
ส่ิงกอสรางยุคโบราณท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของประเทศจอรเจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรส
โกอยางงดงาม 

 



 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                นําทานชมมหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถแหงไมกางเขนอัน

ศักด์ิสิทธ์ิ ของศานาคริสตนิกายออโธดอก สรางขึ้นเม่ือคริสตวรรษท่ี 6 ชาวจอรเจีย
สักการะนับถือวิหารแหงน้ีเปนอยางมาก ภายในโบสถมีไมกางเขนขนาดใหญ ซ่ึง
ชาวเมืองกลาวกันวา นักบุญนีโน หรือแมชีนีโน แหงคัปปาโดเกีย (เมืองหน่ึงในประเทศ
ตุรกีปจจุบัน) ไดนําไมกางเขนน้ีเขามาและเผยแพรศาสนาคริสตเปนคร้ังแรกในชวง
โบราณกาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร 
                นําทานข้ึนสู เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เปนเทือกเขาท่ีต้ังอยู

ระหวางทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบดวย 2 สวน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ และ
เทือกเขาคอเคซัสนอย ระหวางทางนําทานแวะ ชมป�อมอันนานูรี (Anauri Fortress) 
ป�อมปราการอันเกาแก ถูกสรางข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 16-17 ชมรองรอยของซากกําแพง
ที่ลอมรอบป�อมปราการแหงน้ีไวเปรียบเสมือนมานท่ีซอนเรนความงดงามของโบสถ 2 
หลังที่ต้ังอยูภายใน ซ่ึงเปนโบสถของชาวเวอรจิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหล่ียมใหญ
ที่ต้ังตระหงาน จากมุมสูงของป�อมปราการน้ีจะมองทัศนียภาพท่ีสวยงามของ อางเก็บน้ํา
ชินวารี (ZHINVALI) ท่ีซ่ึงทําใหชาวเมืองทบิลิซีมีน้ําไวด่ืมไวใฃและช่ืนชมทัศนียภาพ
ทิวทัศน ของภูเขาลอมรอบสถานท่ีแหงน้ี จากน้ันออกเดินทางตอไปตามเสนทางหลวง 
ริมฝم�งแมน้ํา Aragvi ผาน Jvari Pass ท่ีระดับความสูง 2,395 เมตร  

 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางขึ้นสูเทือกเขาคอเคซัสใหญ เพื่อเดินทาง สูเมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) 
ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปจจุบันเรียกวา เมืองสเตปนสมินดา 
(Stepansminda) ช่ือน้ีเพิ่งเปล่ียนเม่ือป 2006 น้ีแตคนมักจะเรียกติดปากกันอยูวา 
คัสเบกิอยู เมืองน้ีอยูหางจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเปน
ศูนยกลางการทองเท่ียวบนเทือกเขาคอเคซัสท่ีสําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนท่ี
สวยงามโดยรอบ รวมท้ังเปนจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกดวย  

 
 



 

                   

 
 
 
 
 
 

                จากน้ันเปล่ียนยานพาหนะเปนรถขับเคล่ือน 4 ลอ น่ังรถจ๊ิป 4X4 1คัน ข้ึนได
ประมาณ 6 ทานเทาน้ัน  
เพื่อข้ึนเขาไปชมโบสถ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใชเวลาราว 30 นาที  

 
 
 
 
 
 
 

                โบสถสมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถเกอเกติ (GERGETI 
TRINITY CHURCH)  คือโบสถชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึงเปนสัญลักษณสําคัญ
แหงหน่ึงของประเทศจอรเจีย โบสถคริสตนิกายจอรเจียนออรโธด็อกซเกาแกน้ี สรางดวย
หินแกรนิตขนาดใหญมาต้ังแตศตวรรษท่ี 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเล ดวยทิวทัศนธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถเล็กๆท่ี
ต้ังอยูอยางโดดเด่ียวเปล่ียวเหงาจึงทําใหท่ีน่ีเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวมาต้ังแตสมัยท่ี
จอรเจียยังอยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งต้ังอยูอยางสวยงามและโดดเดน 
บนเนินเขาซ่ึงลอมรอบไปดวยทุงหญาเขียวขจี ท่ีระดับความสูง 2,170 เมตร  
***หมายเหตุ เน่ืองดวยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปจะเปนชวง 
WINTER ของประเทศจอรเจีย หิมะจะตกเปนจํานวนมากและแตละปความความ



 

                   

หนาวเย็นของน้ําแข็ง หิมะก็ไมเทากัน ทําใหทางขึ้นเขาสูโบสถสมินดา วาเมบาน้ัน
ปดเพราะถนนล่ืน กอใหเกินอันตราย รถบัสใหญไมสามารถข้ึนไปไดและรถรถจ๊ิป 
4X4 ก็ไมสามารถข้ึนไปบนยอดเขาสมินดาไดเชนกัน  โดยหนางานในแตละครั้งจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ **** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากนั้นนําทุกทานเดินทางเขาสู ท่ีพักเมืองทบิลิซี  
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ORTACHALA 
ที่พัก      โรงแรม AMERI PLAZA HOTEL@TBILLISI DAYS 5 ระดับ 4 ดาวหรือ

เทียบเทา 
 

 

 

 

 

 



 

                   

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทานเที่ยวชมเมืองทบิลิซี (OLDTOWN: METECHI) ชมป�อมนาริกาลา

(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรียมารดาแหงจอรเจีย (Kartlis Deda, 
Mother Georgia) ป�อมนาริกาลาเปนปราการหินขนาดใหญต้ังอยูบนเนินเขาเหนือ
นครทบิลิซี สรางข้ึนต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 4 ผานผูปกครองมาหลายยุคหลายสมัยท่ีตาง
ผลัดกันเขามารุกรานนครเล็กๆ บนเสนทางสายไหมแหงน้ี ราชวงศอุมัยยัด (Umayyad 
Dinasty) ของชาวอาหรับไดตอเติมป�อมในชวงคริสตศตวรรษท่ี 7 ตอมาพวกมองโกล
ต้ังช่ือใหใหมวา NARIN QALA แปลวาป�อมนอย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร
ยกยองวาป�อมนาริกาลาเปนป�อมแหงหนึ่งบนเสนทางสายไหมท่ีแข็งแกรงและตีไดยาก
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 

                นําทุกทานน่ังกระเชาลอยฟ�าจากสถานีที่สวน RIKE ใกล EVROPIS MOEDANI 
ฝم�งตรงขามแมน้ํา ข้ึนไปยังป�อม 
ดูวิวทิวทัศน คอยๆ ไตระดับความสูงข้ึนเรื่อยๆ ทําใหเราไดเห็นวิวของเมืองทิบิลิซีได
อยางเต็มตา ซ่ึงถามองจากดานป�อมดานบนลงมาเราก็จะเห็นแลนมารคหลักๆ ท่ีสําคัญ
ในเมืองเกือบท้ังหมด ไมวาจะเปน สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) สะพาน
ความยาว 150 เมตร ท่ีสรางพาดผานแมน้ําคูราเพื่อเช่ือมระหวางตัวเมืองเกาและเมือง
ใหมทบิลิซี, โบสถเมเตคี (Metekhi Cathedral), รูปปم�นของกษัตริยวาคตัง จอรกาซาลี 
(Vakhtang Gorgasali) รวมถึงโบสถทรินิต้ีโลเคชั่นดวย 

วนัที�เจด็    TBILISI – CITY TOUR – AIRPORT (B/L/D)    



 

                   

 
 
 
 
 
 
 
                ผานชมโรงอาบน้ํา SULFUR BATH บริเวณน้ีเปนโรงอาบน้ํามีท้ังท่ีเปนสาธารณะและ

สวนตัว เน่ืองจากบริเวณใกลเคียงมีลําธารท่ีมีสายแรกํามะถัน ปะปนอยู หากลงไปเดิน
ตรงลําธารเล็กๆ เราก็จะไดกล่ินของกํามะถันดวยบริเวณน้ีจะเห็นเปนโดม แตะละโดมคือ 
1 หองอาบน้ํา โดยเช่ือวาการมาอาบน้ําผสมกํามะถันน้ี จะทําใหรางกายสะอาดและดีตอ
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
                นําทุกทานชมสะพานแหงสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)”เปนอีกหน่ึงงาน

สถาปตยกรรมท่ีนาสนใจในเมือง Tbilisi ออกแบบโดย สถาปคนิกชาวอิตาเล่ืยนช่ือ 
Michele De Lucchi สะพานมีความยาวท่ี 150 เมตร ลักษณะการออกแบบรวมสมัย 
เปดอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรางน้ันถูกออกแบบและสราง
ที่อิตาลี และนําเขามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเขามาติดต้ังในเมือง Tbilisi ท่ีต้ังน้ัน
อยูบนแมน้ํา Mtkvari River สามารถมองเห็นไดหลายมุมจากในเมือง และยังมี 



 

                   

illuminating ท่ีจะแสดงแสงสีจากไฟ LED ท่ีติดตัวรอบตัวสะพานเปนเวลา 90 นาที
กอนท่ีพระอาทิตยจะลับขอบฟ�า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคารทองถ่ิน ณ BANTHAI RESTAURANT 
นําทานแวะชอปปم�งหางดัง กอนเขาสนามบิน East Point เปนหางสรรพสินคาท่ีมี
รานคามากมาย รานอาหารและเคร่ืองด่ืม,เส้ือผา  
นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติทบิลิซี (TBS) ประเทศจอรเจีย 

17.25 น.    ออกเดินทางสูสนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อินเตอรเนช่ันแนล  
โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TK383  

19.00น.    เดินทางถึงสนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูรก อินเตอรเนช่ันแนล (รอเปลียนเคร่ือง 
1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

20.15 น.   ออกเดินทาง สูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TK 64 

 
09.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 

วนัที�เจด็ สนามบินอสิตนับูล - กรุงเทพฯ      (-/-/-)      



 

                   

อัตราคาบริการน้ี ( ข้ันต่ํา 15 ทาน ) 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-
3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

พักเด่ียวจาย
เพิ่ม 

07-14 ก.พ.63 46,888 บาท 46,888 บาท 45,888 บาท 8,500 บาท 

12 – 19 เม.ย.63 57,888 บาท 57,888 บาท 56,888 บาท 10,500 บาท 

28 พ.ค.-04 มิ.ย. 63 
26 มิ.ย.-03 ก.ค. 63 

47,888 บาท 47,888 บาท 46,888 บาท 8,500 บาท 

UPDATE 20JAN20 
 
*** หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก *** 
ราคาน้ีขายในคณะท่ีมากกวา 15 – 20 ทานข้ึนไป  //ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือ
มาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของภาหนะท่ีใชในการนําเท่ียว ตลอด
รายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีกรณีท่ีคณะออกเดินทางกรณีท่ีต่ํากวา 15 ทาน 
ทางคณะทัวรจะแจงคาใชจายท่ีเพิ่มขึ้นในกรณีที่คณะทัวรทุกทานตองการออกเดินทาง พรอมมีหัวหนา
ทัวรไทย อํานวยความสะดวก ***  

งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังจากท่ีมกีารจอง  
        พรอมสงรายช่ือและหนาพาสปอรตผูที่จะเดินทางทันที  

งวดท่ี 2 : ชําระสวนที่เหลือ 20 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง  
 

เงื�อนไขการจอง 



 

                   

กรณีที่ตองการออกต๋ัวภายในประเทศ กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด ใหทานติดตอเจาหนาท่ีกอนออก
บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 
หลังจากชําระคามัดจําแลว สามารถเปล่ียนช่ือผูเดินทางได กอนท่ีบริษัทฯ จะทําการออกต๋ัวลวงหนา 
1-2 อาทิตยกอนการเดินทาง     
เอกสารที่ใชประกอบในการย่ืน E-VISA อาเซอรไบจาน 
 ไฟลสแกนหนาพาสหนังสือเดินทางไทยท่ีมีอายุกอนวันเดินทางมากกวา 6 เดือน 
https://evisa.gov.az 

                                                                                                                                     
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด  Turkish Airlines ช้ันประหยัด (Economy Class)  , คา

ภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐาน หองจะเปนเตียง  TWIN ROOM  รวมท้ังส้ิน   5 คืน   
(พักหองละ 2-3 ทาน ในกรณีตองการพัก 1 ทานตอหอง ตองชําระคาพักเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ี
กําหนด) 
  คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวในรายการ 
  คาวีซา เขาอาเซอรไบจาน 
  คารถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานท่ีท่ีระบุไวในรายการ 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเป�าถือข้ึนเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักตองไม

เกิน  
7 ก.ก. 1ใบ  

ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-75 
ป ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงิน

อตัราค่าบรกิารนี� รวม 



 

                   

เอาประกันภัย ทั้งน้ีข้ึนอยูกับเง่ือนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุใน
ใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทาน้ัน**) 

 

  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
  คาบริการและคาใชจายสวนตัวท่ีไมระบุไวในรายการ  
  คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม 
  คาทําหนังสือเดินทางไทย  
  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ  
  คาใชจายตางๆอันสืบเน่ืองมาจากความลาชาของสายการบิน,สนามบินตนทางหรือปลายทาง,

อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไมใหออกและเขา
เมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศ
ซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัท 

  คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 

คาทปิอาเซอรไบจาน   4 วัน  
  3 USD / ทาน สําหรับมัคคุเทศกทองถ่ิน  x 3 วัน =9 USD 
  2 USD / ทาน สําหรับคนขับรถตอวัน  x 4 วัน = 8 USD 

=คนละ 17 USD  
คาทิปจอรเจีย 3 วัน  
  3 USD / ทาน สําหรับมัคคุเทศกทองถ่ิน  x 3 วัน = 9 USD 
  2 USD / ทาน สําหรับคนขับรถตอวัน  x 3 วัน = 6 USD 

อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 



 

                   

  3 USD /ทาน สําหรับหัวหนาทัวรไทย  x 8 วัน = 24USD 
=คนละ 39 USD  

รวมคาทิป 56 USD/ทานหรือประมาณ 1,792 บาทไทย 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืนเงินได  
(ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล รับรอง  
บริษัทจะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีก
ครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดท้ังหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

กรณีผูเดินทางไมสามารถ เขา-ออก เมืองไดเน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวา
เหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน ทางคณะทัวร ขอเพิ่มทานละ 2,000 บาท กรณีท่ีคณะทัวรทุกทานตองการออก
เดินทาง พรอมมีไกด อํานวยความสะดวก ** 
ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัด
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสมซ่ึงจะแจง
ใหทราบอีกที 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือ

กรณียกเลิก 

หมายเหต ุโปรดอา่น !! 



 

                   

ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน  เคร่ืองบินรีเลย  ภัย
ธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มท่ีเกิดข้ึน
ทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง 
สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไม
รับผิดชอบในกรณี ท่ี ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก  
หากทานจองรายการทัวร ของเรา ถือไดวาทานไดยอมรับและตกลงตามในรายการทัวรทุกอยาง
ตามที่แจงไวตามเอกสารดานบนแลว  
 
 
 
 
 
 



 

                   

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวของกับวันเดินทางท่ี
ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัว
ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ*ี* 
กรุณาอานเง่ือนไข กอนการตัดสินใจจอง หลังจากท่ีทานไดทําการจองและชําระเงินแลวทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาวในทุกกรณี  **  

 


