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   อาเซอร์ไบจาน เป็นดินแดนในจุดเช่ือมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันตกเฉียงใต ้

อาเซอร์ไบจาน สืบเช้ือสายมาจากชนชาติเซลจุคเติร์กและชาวเปอร์เซียโบราณ สันนิษฐานว่าช่ือประเทศใน

ปัจจุบนัมาจากภาษาเปอรเ์ซียนโบราณท่ีแปลวา่ ดินแดนแห่งไฟ เน่ืองจากดินแดนแถบน้ีมีทรพัยากรน ้ามันอุดม

สมบรูณแ์ละเป็นศนูยก์ลางศาสนาโซโรแอสเตอร ์ซ่ึงเป็นกลุ่มชนโบราณท่ีนับถือบชูาไฟ 
 
   จอรเ์จยี มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 2,500 ปี และภาษาจอรเ์จียก็เป็นหน่ึงในภาษาเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ี

ยงัมีการใชอ้ยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซ่ึงมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีงดงามซ่ึงถูกแบ่งโดยแม่น ้ามทควารี  

ในอดีตพื้ นท่ีส่วนใหญ่ของจอรเ์จียถกูยึดครองโดยเปอรเ์ซีย อาหรบั เติรก์และมองโกล ในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 7 จนถึงศตวรรษท่ี 18 
         

ก าหนดการเดินทาง 

ตลุาคม 19 - 28 ตลุาคม 2561 79,900.- 
ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาเดินทาง 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ อาบดูาบี BKK-AUH EY407 02.00-0540 06.46 ชม. 

วนัท่ีสอง อาบดูาบี บาค ู AUH -GYD EY297 10.10-13.25 02.55 ชม. 

วนัท่ีหา้ บาค ู ทบิลิซี GYD-TBS J29223 09.30-10.45 01.15 ชม. 

วนัท่ีเกา้ ทบิลิซี บาค ู TBS-GYD J29224 11.50-13.00 01.10 ชม. 

วนัท่ีเกา้ ทบิลิซี อาบดูาบี GYD-AUH EY298 16.30-19.25 03.02 ชม. 

วนัท่ีเกา้ อาบดูาบี กรุงเทพฯ AUH-BKK EY402 21.35-07.10+1 06.30 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอรส์าย

การบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 8 แถว Q 

 

วนัที่สอง อาบูดาบ-ีบาคู-อิเชรี เชเคอร ์       

02.00 น. “เหิรฟ้าสู่อาบดูาบี” โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY407    

05.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาบดูาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน 

10.10 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองบาค"ู โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY297    

13.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินเฮยด์าร ์อลิเยฟ/เมืองบาคู ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคน

เขา้เมืองและศุลกากร เมืองบาคู (Baku) เป็นเมืองหลวงของ อะเซอรไ์บจานท่ี
ตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบแคสเปียนบนคาบสมุทรเล็กๆ ท่ีมีช่ือวา่ อบัเซรอน ท่ียื่น

ออกไปในทะเลฯ ประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 3 ส่วน ย่านเมืองเก่าภายในก าแพงป้อม 

ถนนท่ีมีลกัษณะโคง้และแคบ (อิชเชอร ์เชเคอร)์ ตัวเมืองท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัโซ

เวียตและตวัเมืองในปัจจุบนั 

 

บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านไปเท่ียวชม อิเชรี เชเคอร ์(Icheri Shekher) หรือจะเรียกว่า เมืองเก่า 
(Old City/Inner City) ซ่ึงเป็นโบราณสถานเก่าแก่ท่ีส าคญั และเป็นสญัลกัษณข์อง
เมืองบาคูท่ีไม่เหมือนกบัท่ีแห่งใดๆ เมืองน้ีตั้งอยู่ใจกลางกรุง เป็นเมืองท่ีถูกสรา้ง

ขึ้ นโดยมีก าแพงป้อมลอ้มรอบและรอบก าแพงจะมีการสรา้งเป็นป้อมหอ 

คอยซ่ึงมีทั้งหมด 25 แห่งและมีประตทูางเขา้ออกถึง 5 แห่งสถานท่ีแห่งน้ีถูกสรา้ง

ขึ้ นในศตวรรษท่ี 12 โดยกษัตริยแ์ห่งราชวงศ์ชีวาน และภายในมีสถานท่ีส าคัญ

หลายแห่ง เช่น ปราสาทและสุสานของราชวงศชี์วาน(ShivanDynasty Palace 

  

http://www.google.co.th/url?url=http://english.geopolitics.ro/georgia-armenia-and-azerbaijan-a-brief-geopolitical-analysis/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=t32BVISFKYmSuASxqIDAAg&ved=0CCsQ9QEwCzg8&sig2=wV_IadK8EmKKFN6RKNUW0Q&usg=AFQjCNGucojlDHFYpFwN-CvngkodbpFTfQ
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and Tomb) สุเหร่าดีวานข่าน(Divankhane Mosque) สุเหร่าและเสาหอคอยมิ
นาเรต ์(Mosque and Minarets) หอ้งอาบน ้า (Bath) ท่ีพกัของกองคาราวาน 
ตลาด (Market Place)และท่ีส าคญั คือ หอคอยที่สวยงาม (Maiden Tower)  
น าท่านไปเท่ียวชม หอคอย ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนท่ีเก่าแก่ของเมือง และหลากหลาย

ดว้ยโบราณสถานของส่ิงก่อสรา้งและต่อไปดว้ยตลาดกลางแจง้ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้

ต่างๆหลายอย่าง ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าท ามาจากยุคหิน และยงัมีพรมท่ีท าดว้ยมืออนั

สวยงาม นอกจากน้ันยงัมีศิลปะอนัเก่าแก่และรา้นอาหารท่ีเลิศรสท่ีถูกสรา้งขึ้ นใน

ราวศตวรรษท่ี 14       

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 CENTRAL PARK  HOTEL หรือเทียบเท่า BAKU 
วนัที่สาม บาคู-โกบสัตาน-แหลมอบัเชรอน  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. น าท่านไปเท่ียวชมโกบสัตาน (Gobustan Area) ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต ้อยู่
ห่างจากเมืองบากูประมาณ 65 กม. เป็นบริเวณท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีการแกะสลกัภาพบนหินของมนุษยท่ี์งดงาม (Rock Petroglyphs) 
และนอกจากน้ันยงัมีภเูขาโคลนท่ีมีรปูร่างเหมือนภูเขาไฟซ่ึงมีโคลนสีด าพลุ่งขึ้ นมา

ตลอดเวลา (Mud Volcanoes/Mud Domes) บริเวณแห่งน้ีไดเ้กิดขึ้ นมานานมาก
ประมาณแปดพนักว่าปีก่อนคริสตกาล มีพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่ประมาณ 100 ตร.กม.

และในอดีตราวศตวรรษท่ี 12 ก่อนคริสตกาล คาดว่าเป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัยของชน

เผ่าท่ีมีความสามารถแกะสลักภาพบนกอ้นหินได ้ท าใหนั้กมานุษยวิทยาหลาย

ท่านได้เดินทางเข ้ามาศึกษาในระหว่างปี ค.ศ.1961-2002 พร้อมกับลง

ความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ พวกสแกนดิเนเวียนไดม้ีการเดินทางอพยพจากทางดา้น

เหนือ เขา้มายงัท่ีบริเวณภูเขาคอเคซัสแห่งน้ี เพราะว่าภาพต่างๆท่ีเขียนออกมามี

ความคลา้ยกนักบัของพวกทางแถบน้ันและไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ. 2007  
ใหท่้านไดช้มความสวยงามของภูเขาหินที่มีการแกะสลกัภาพท่ีเป็นรูปต่างๆบน

กอ้นหิน (Rock Art Cultureal Landscape) เช่นภาพการล่าสตัว ์รูปคนเตน้ร า 
เรือ หมูด่าวและสตัวต่์างๆ ฯ  
ชมความแปลกประหลาดและสวยงามของภูเขาโคลนที่มีช่ือเสียง(Mud Domes) 
ซ่ึงเกิดข้ึนท่ีบริเวณน้ีมีอยูป่ระมาณ 700 แห่งภูเขาดินโคลนน้ีเกิดจากของดินเหลว

ท่ีอยู่ใตดิ้น ก๊าซและน ้าท่ีรอ้นเมื่อถูกผสมรวมกนั ก็จะมีการพลุ่งขึ้ นมาบนพ้ืนดิน

เป็นรูปกรวยหรือโดมท่ีสวยงาม บางแห่งจะมีรูปทรงท่ีมีความสูงประมาณ 15 

เมตร      

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอก ศูนยไ์ฮดา อาลิเยฟ (H. Aliyev Center)  

ออกแบบสถาปนิกช่ือ ซาฮา ฮาดิด (Zaha Hadid) อาคารหลงัน้ีถูกออกแบบให้

ลกัษณะเหมือนคล่ืนจากทะเลค่อยสูงถึงทอ้งฟ้า และท าใหซ้าฮาไดร้บัการยอมรบั

จากสถาปนิกทัว่โลกและยงัไดร้บัรางวลัจาก Pritzker Architecture Prize และ

รางวลั Design of the Year award อีกดว้ย แวะถ่ายรูป จตัุรสัธงประจ าชาต ิ

(National Flag Square) ออกแบบโดย เดวิด แชมเบอร ์(David Chambers) สรา้ง

เสร็จเมื่อ ค.ศ. 2010 มีความสงูประมาณ 162 เมตร และว่ากนัว่าเป็นเสาธงท่ีสูง

ท่ีสุดในโลก ถ่ายรูปคริสตลัฮอล ์(Crystal Hall) เป็นอาคารรูปร่างโดดเด่นและ

สวยงามอีกหลัง สรา้งขึ้ นในปี 2011 และเป็นอีกอาคารท่ีแสดงใหเ้ห็นความ

สมยัใหมข่องอาเซอรไ์บจาน 

   

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Baku_Maiden_Tower.jpg/210px-Baku_Maiden_Tower.jpg&imgrefurl=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B9&usg=__uyrEI3qJWeOE7bKGCK_L8_zvH64=&h=280&w=210&sz=20&hl=th&start=6&zoom=1&tbnid=sJqq2jAzbyBEUM:&tbnh=114&tbnw=86&ei=p3rTTaifEIjorQet4LyiCQ&prev=/search?q=%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B9&um=1&hl=th&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.crystalinks.com/gobustanpetro2.jpg&imgrefurl=http://www.crystalinks.com/petroglyphs.html&usg=__ZbmEO5h2IySG-94jPucWekmFb38=&h=415&w=500&sz=69&hl=en&start=7&zoom=1&tbnid=OMqWxwJlJK-JxM:&tbnh=108&tbnw=130&ei=nHFFUYH_DIH5rQfCvIHABg&itbs=1&sa=X&ved=0CDUQrQMwBg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hansdewaele.com/web/newsflash/bubble.jpg&imgrefurl=http://www.hansdewaele.com/?p=117&h=833&w=1250&sz=988&tbnid=iGRMkyirX_-yoM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__L5DUx12o5a4s92yIkJCgmHCV8wY=&docid=GpB_wHU3Kn07GM&sa=X&ei=t88ZUvvtMcnDrAe_3oCIAw&ved=0CFwQ9QEwCA&dur=2393
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 CENTRAL PARK  HOTEL หรือเทียบเท่า BAKU 
วนัที่สี่ บาคู-ยูนารแ์ด็ก-พิพิธภณัฑอ์าเซอรไ์บจาน    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 
 

น าท่านเดินทางต่อไปยงับริเวณแหลมอบัเชรอน ซ่ึงเป็นท่ีมีไฟติดอยู่ตลอดมา ยู

นารแ์ดก๊ (Yunar Dag) หรือไดช่ื้อว่าภูเขาแห่งไฟ (Fire Mountain) สถานท่ีแห่ง

น้ีเกิดขึ้ นมาแต่โบราณกาล ท่ีมีเปลวไฟเกิดจากก๊าซท่ีลุกไหมต่้อเน่ืองกนันาน จน

เป็นท่ีรูจ้กักนัดี และไดช่ื้อวา่เป็น ดินแดนแห่งไฟ(Land of Fire) นักธรณีวิทยาได้

เรียกส่ิงท่ีเกิดข้ึนวา่ การพุ่งของกา๊ซ (Gas-Oil Volcanoes) 

ใหท่้านไดช้มความแปลกประหลาดกับเปลวไฟท่ีติดอยู่และเกิดขึ้ นต่อเน่ืองกัน 

ตลอดเวลา ซ่ึงบางแห่งจะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซ่ึงเกิดจากก๊าซใต้

ดินซึมผ่านชั้นของหินทรายท่ีเป็นรูพลุ่งขึ้ นมาเหนือพ้ืนดินและติดไฟได ้และท่ี

ส าคญัท่ีสุดไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้ว่า อาเซอร์ไบจานเป็นประเทศท่ีเต็มไปดว้ยก๊าซ

ธรรมชาติอยา่งมากมาย 

น าท่านไปชมอะเทสหก์าหข์องบากู (Ateshgah of Baku) หรือท่ีมีความ
หมายถึง วิหารแห่ง ไฟ (Fire Temple) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองบากูประมาณ 30 
กม.ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องหมู่บา้นซูราคานี เป็นวิหารท่ีถูกสรา้งขึ้ นใชส้ าหรบั

พิธีการทางศาสนา ท่ีมีรูปทรงส่ีเหล่ียมและมีกระถางไฟอยู่ตรงกลาง และบริเวณ

รอบๆ ดา้นนอกมี่หอ้ง 26 หอ้งถูกสรา้งเป็นท่ีพกัอาศัยของพวกพระ ถูกสรา้งขึ้ น

ในขณะท่ีศาสนาโซโรแอสเตอรก์ าลงัเร่ิมตน้และมีความรุ่งเรืองในเวลาต่อมา และ

พวกอินเดียไดเ้ขา้มาระหวา่งศตวรรษท่ี17-18 และต่อมาถูกท้ิงใหร้า้งจนกระทัง่ปี 

ค.ศ.1883 เมื่อบริเวณเมืองน้ีไดขุ้ดพบน ้ามนัและกา๊ซธรรมชาติ และต่อมาก็ไดถู้ก

ท าใหเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ.1975 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านชม พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรแ์ห่งชาติอาเซอรไ์บจาน ( National 
Museum of History of Azerbaijan) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์แสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมของอาเซอรไ์บจาน ปัจจุบนัมีการเก็บรวมรวมขอ้มลูท่ีจดัแสดง กว่า 

300,000 กวา่รายการ จากน้ันชมพิพิธภณัฑพ์รหม (Carpet Museum) ก่อตั้งขึ้ น
เมื่อปี ค.ศ. 1967 ภายในพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงวิธีการทอ และวสัดุต่างๆ ท่ีใชก้ารทอ 

รวมถึงเป็นท่ีจดัแสดงพรหมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของอาเซอรไ์บจานอีกดว้ย 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 CENTRAL PARK  HOTEL หรือเทียบเท่า BAKU 

วนัที่หา้ กรุงทบิลิซี-นาริคาล่า-เมเตหค์ี-กรุงทบิลิซี  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัสนามบินฯ เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  
09.30 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองทบิลิซี" โดยสายการบินอาเซอรไ์บจาน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี J29223   
10.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินทบิลิซี/กรุงทบิลิซี ผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเขา้เมือง

และศุลกากรเมืองทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของจอรเ์จีย ตั้งอยู่ริม

ฝัง่แม่น ้าคูรา (Kura) หรือ  เรียกว่าแม่น ้ามตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน 

กรุงทบิลิซิมีเน้ือท่ีประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 

1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรา้งโดยวาคตัง จอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali)

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bmivoyager.com/images/2009/jun/12.jpg&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=821848&page=9&usg=__qN1rdOew0ZuyiN1NvzBz5t1vhPI=&h=466&w=630&sz=84&hl=en&start=8&zoom=1&tbnid=b8Blfboo56RWMM:&tbnh=101&tbnw=137&ei=npw0UZT0PIO3rAe1mICICg&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDcQrQMwBw
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กษัตริยจ์อรเ์จียแห่งคารต์ลี (ไอบีเรีย) ไดก้่อตั้งเมืองน้ีขึ้ นใน  คริสตศตวรรษท่ี 4 

นอกจากน้ันเมืองทบิลิซิเป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรม สงัคมและวฒันธรรม

ในภูมิภาคคอเคซัส ในประวติัศาสตรเ์มืองน้ีอยู่ในสายทางหน่ึงของเสน้ทางสาย

ไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการคา้ 

เน่ืองจากความไดเ้ปรียบทางยุทธศาสตรใ์นแง่ท่ีตั้งท่ีเป็นจุดตดัระหว่างทวีปเอเชีย

กบัทวีปยุโรป 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ใหท่้านชมป้อม

ปราการ ซ่ึงเป็นป้อมโบราณท่ีถูกสรา้งในราวศตวรรษท่ี 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิ

เค อนัหมายถึง รูปแบบท่ีไม่มีความสม า่เสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษท่ี 7 

สมยัของราชวงศ์อูมยัยาดไดม้ีการก่อสรา้งต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมยั

ของกษัตริยเ์ดวิด (ปี ค.ศ.1089-1125)ไดม้ีการสรา้งเพ่ิมเติมขึ้ นอีก ซ่ึงต่อมา

เมื่อพวกมองโกลไดเ้ขา้มายึดครอง ก็ไดเ้รียกช่ือป้อมแห่งน้ีว่า นาริน กาลา(Narin 

Qala) ซ่ึงมีความหมายถึง ป้อมอนัเล็ก(Little Fortress) และต่อมาบางส่วนก็ได้

พงัทลายลงเพราะวา่เกิดแผ่นดินไหวและไดถู้กร้ือท าลายไป  

น าท่านไปชมโบสถเ์มเตหค์ี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ท่ีมีประวติัศาสตรอ์ยู่
คู่บา้นคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น ้ามทวารี เป็นโบสถห์น่ึงท่ี

สรา้งอยู่ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ ซ่ึงเป็นประเพณีโบราณท่ีมีมาแต่ก่อน 

กษัตริยว์าคตงั ท่ี 1 แห่งจอรก์าซาลี ไดส้รา้งป้อมและโบสถไ์วท่ี้บริเวณน้ีต่อมาในปี 

ค.ศ. 1278-1284 ไดม้ีการสรา้งขยายโดยกษัตริย ์เซน้ต์ เดมิท รีอสั ท่ี 2 ใหม้ี

โดมสูงเป็นสญัลกัษณ์ของโบสถ์ในนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมาไดถู้กท าลาย และไดม้ี

การก่อสรา้งขึ้ นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและ

ก็ไดส้รา้งขึ้ นใหมอี่ก 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า TBILISI 
วนัที่หก กรุงทบิลิซี-กอร-ีอพัลิสตซิ์คห-์ทบิลิซี  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์

08.30 น. หลงัจากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองกอรี (GORI) ซ่ึงอยู่ทางดา้นตะวนัตก 

ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. กอรี เป็นเมืองหลวงและศูนยก์ลางการปกครอง

ของจงัหวดัชีดา คารท์ลี เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา ใหท่้านไดช้มความสวยงาม

ของเมืองกอรี ท่ีในอดีตเคยมีความส าคญัทางดา้นทหารในยุคกลางเป็นท่ีตั้งของ

กองก าลังท่ีอยู่บนถนนสายส าคัญท่ีเช่ือมกบัทางดา้ตะวนัออกและดา้นตะวนัตก 

นอกจากน้ันเมืองน้ียงัเป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผูน้ าท่ีมีช่ือเสียง

ของพรรคอมมิวนิสตโ์ซเวียต และอเล็กซานเดอร ์นาดีราซี ผูเ้ป็นนักออกแบบช่ือ

ดงัในดา้นจรวดขีปนาวุธขา้มทวีปของโซเวียต น าท่านชม พิพิธภณัฑข์องสตาลิน 

(Museum of Stalin) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไดร้วบรวมส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ พรอ้มทั้ง

เร่ืองราวต่างๆของสตาลิน และยงัมีการแสดงถึงประวติัชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่

เสียชีวิต    

  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอพัลิสตซิ์เคห ์(Uplistsikhe) เป็นบริเวณถ ้าท่ีถูกท าขึ้ น

เพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมนุษยใ์นยุคการเร่ิมตน้ราวศตวรรษท่ี 8-7 ก่อนคริสตกาล 

ซ่ึงในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขายสินคา้จากอินเดียสู่ทางดา้นเหนือแถบหมู่บา้น
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มทวารี และหุบเขารีโอนีไปยงัทะเลด าและต่อไปยงัดา้นตะวนัตก ท าใหเ้กิดการ

พัฒนาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ก็เป็นเมืองหน่ึงท่ีเป็น

ศนูยก์ลางการคา้ไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวพนัปีก่อนคริสตกาล และต่อมาก็ไดถู้กขยาย

ออกไปจนกวา้งขวางใหท่้านได้ชมหมู่บา้นท่ีถูกสรา้งจากถ ้าโดยมีเน้ือท่ีกวา้ง

ประมาณ 50 ไร่ ไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต ้ส่วนกลางและส่วน

เหนือ ซ่ึงส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ท่ีสุด ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้ง

ตดัหินและเจาะลึกเขา้ไปเป็นท่ีอยูอ่าศยั นอกจากน้ันยงัถูกสรา้งใหต่้อไปยงัส่วนใต้

โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนยก์ลางกระจาย

ออกไปยงัส่วนต่างๆ ถ ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆภายในเลย ถึงแมว้่าบาง

แห่งจะเจาะเป็นถ ้าใหญ่โตก็จะมีเพดานหอ้งท่ีท าเป็นท่ีหลบซ่อนอีกทีหน่ึง และบาง

แห่งถึงแมจ้ะใหญ่โตแต่ก็ไดเ้จาะหอ้งเล็กๆ ทางดา้นหลงัหรือทางดา้นขา้งอีกดว้ย 

ซ่ึงบางท่ีอาจจะใชใ้นการประกอบพิธีต่างๆไดด้ว้ย ในราวศตวรรษท่ี 9-10 ท่ี

ดา้นบนของสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสรา้งเป็นยอดโดมดว้ยหินและก่ออิฐซ่ึงต่อมานัก

โบราณคดีไดค้น้พบส่ิงต่างๆ มากมาย รวมทั้งเคร่ืองทอง เคร่ืองเงินและอัญมณี

ต่างๆ และยังมีเคร่ืองเซรามิคส์และการแกะสลักท่ีสวยงาม ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ 

เหล่าน้ีไดถู้กน าไปไวท่ี้ในพิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติท่ีกรุงทบิลิซี  ไดเ้วลาน าท่าน

ออกเดินทางกลบัไปยงั กรุงทบิลิซี                     

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงดนตรีพ้ืนเมือง  
 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า TBILISI 

วนัที่เจ็ด กรุงทบิลิซี-มอสเคตา้-กรุงทบิลิซี  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองมอสเคตา้ (Mtskheta) ท่ีตั้งอยู่ทางดา้นเหนือ 

ห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20 กม.ในจังหวัดคาร์ทล่ีทางดา้นตะวันออกของ

จอรเ์จีย เมืองน้ีนับว่าเป็นเมืองท่ีมีความเก่าแห่งหน่ึงของประเทศ และในปัจจุบนั

เป็นศูนยก์ลางการปกครองของแควน้มอสเคตา้และเทียนิต้ี  มีประชากรอาศยัอยู่

ประมาณ 20,000 คน เน่ืองจากมีโบราณสถานทางด้านประวติัศาสตรม์ากมาย

หลายแห่ง จึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 น าท่านไป

ชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) ซ่ึงเป็นวิหารในรูปแบบของคริสตศ์าสนาออร์

โธ ด๊อกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 6 วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่บนภูเขาท่ีมีแม่น ้าสอง

สายไหลมาบรรจบกนั คือ แม่น้ามิควารี และแม่น ้าอรกัวีและถา้มองออกไปขา้ม

เมืองมิทสเคตา้ไปยงับริเวณท่ีกวา้งใหญ่ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรของไอบีเรีย 

(Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเ้คยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต่ 400 ปีก่อน

คริสตกาลจนถึงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 5  น าท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti 

Tskhoveli Cathedral) ซ่ึงเป็นโบสถอี์กแห่งหน่ึงท่ีอยู่ในบริเวณของมตสเคตา้ ท่ีมี

รูปแบบของจอร์เ จียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 11 โดยมี

สถาปัตยกรรมของจอรเ์จีย ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบัไปยงั กรุงทบิลิซี                     

 

บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารเที่ยง 

 น าท่านไปยงั ถนนชารเ์ดนี (Shardeni Street) ซ่ึงเป็นถนนคนเดิน สองขา้งทาง

จะเต็มไปดว้ยแบบรา้นคา้ท่ีเป็นหอ้งแถวยาวๆ และมีรา้นขายกาแฟ คา้ขายสินคา้
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ท่ีระลึกต่างๆ รวมถึงงานศิลปกรรมท่ีผลิตดว้ยมือนอกจากน้ียงัมีพวกเส้ือผา้แบบ

แฟชัน่ท่ีมีช่ือเสียง ใหท่้านไดส้มัผัสกบัคนเดินเลือกซ้ือสินคา้ ชมสินคา้ท่ีเนืองแน่น

ไปดว้ยธุรกิจท่ียุง่เหยิงเก่ียวกบัการคา้ขายสินคา้ต่างๆ ของถนนแห่งน้ี น าท่านแวะ

ชม The Bridge of Peace สะพานคนเดินสไตลโ์มเดร์ินสรา้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 2010 

โดยใชเ้หล็กและกระจกใสสรา้งขา้มแม่น ้ามตควารี เพ่ือเช่ือมฝัง่เมื่อเก่าและเมือง

ใหม่ของทบิลิซี มีความยาวประมาณ 150 เมตร ซ่ึงสะพานแห่งน้ีถือเป็น

สัญลักษณ์ของทบิลิซียุคใหม่ จากน้ันน าท่านไปเดินเท่ียวชม ถนนรุสทาเวลี 

(Rustaveli) ซ่ึงเป็นถนนใหญ่ของเมืองท่ีมีช่ือเสียงและกล่ินไอแบบยุโรป และ

อาคารท่ีถูกสรา้งขึ้ นท่ีมีรูปร่างลกัษณะใหญ่โตแข็งแรง และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ี

มีสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเทา้ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ท่ี

ขายของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้าพ้ืนเมืองอันหลากหลายให้ท่านได้พักผ่อนตาม

อธัยาศยัและเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า TBILISI 

วนัที่แปด กรุงทบิลิซี-อนานูรี-คาซเบกี-ทบิลิซี  

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.30 น. น าท่านไปเท่ียวชมความสวยงามของเมืองหลวงท่ีมีอายุกว่า 1,500 ปี ตวัเมืองได้

ถูกท าลายและก็ไดร้บัการสรา้งขึ้ นมาใหม่เป็นอยู่แบบน้ีเกือบ 30 ครั้งดว้ยกนัจาก

การถูกยึดครองโดยเปอรเ์ซีย อาหรบั เติรก์ มองโกลและในท่ีสุดก็เป็นพวกรสัเซีย

ประชากรของเมืองน้ีมีความหลากหลาย เน่ืองจากทบิลิซิเป็นท่ีอยู่ของผูค้นต่าง

วฒันธรรม ต่างศาสนาและต่างชาติพนัธุ์มาชา้นาน แมว้่าชาวทบิลิซีส่วนใหญ่จะ

นับถือศาสนาคริสนิกายอีสเทิรน์ออรโ์ธด๊อกซ์ แต่เมืองน้ีก็เป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมืองใน

โลกน้ี ท่ีมีสุเหร่ายิวและสุเหร่ามุสลิมตั้งอยู่ถัดจากกนั และยงัมีโบสถเ์มเตคี ตั้งอยู่

ห่างออกไปไม่ถึงหน่ึงกิโลเมตรน าท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงท่ีส าคญัซ่ึง

เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหาร (Georgian Military Highway) ไดถู้ก

สรา้งขึ้ นโดยสหภาพโซเวียตในสมยัท่ีจอรเ์จียตกอยู่ภายใตก้ารปกครองส าหรบัใช้

เป็นเสน้ทางมายงัภูมิภาคแห่งน้ี และเป็นถนนเสน้ทางเดียวท่ีจะน าท่านเดินทางสู่

เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) ท่ีมีความยาวประมาณ1,100 กม.

ท่ีเป็นเสน้กั้นพรมแดนระหวา่งรสัเซียและจอรเ์จีย ระหว่างทางใหท่้านไดช้มป้อมอ

นานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานท่ีก่อสรา้งอนัเก่าแก่มีก าแพงลอ้มรอบและ

ตั้งอยูริ่มแมน่ ้าอรกัวี ท่ีตั้งอยูห่่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นใหเ้ป็น

ป้อมปราการในศตวรรษท่ี 16-17 ภายในยงัมีโบสถ์ 2 หลงัท่ีถูกสรา้งไดอ้ย่าง

งดงามและยังมีหอคอยท่ีสูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ท าให้เห็นภาพทิวทัศน์อัน

สวยงามของเบ้ืองล่างและอ่างเก็บน ้าซินวาลี (Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อน

ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคัญส าหรบัน าน ้าท่ีเก็บไวส้่งต่อไปยงัเมืองหลวง พร้อมกับผลิต

กระแสไฟฟ้าอีกดว้ย น าท่านออกเดินทางต่อไปโดยวิ่งไปตามหุบเขาท่ีอยู่บนสอง

ฝากฝัง่ของแมน่ ้าอรกัวี และไปยงั เมืองกูดาอูรี (Gudauri) ซ่ึงเป็นเมืองส าหรบัสกี

รีสอรท์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสัใหญ่ท่ีมีความ

   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
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สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีพักผ่อน

เล่นสกีของชาวจอรเ์จียท่ีจะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายนซ่ึง

เป็นช่วงท่ีสวยงามและมีหิมะปกคลุมอยูต่ลอดเวลา   
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงัคาซเบกี (Kazbegi) ซ่ึงเป็นช่ือเมืองอนัดั้งเดิม แต่

ปัจจุบันได้เปล่ียนมาเป็นช่ือ สเตพา้นท์สมินดา้ (Stepantsminda) หลังจาก

นักบุญในนิกายออร์โธด๊อก ช่ือ สเตฟานไดม้าพ านักอาศัยและก่อสรา้งสถานท่ี

ส าหรบัจ าศีลภาวนาขึ้ นมาเมืองคาซเบก้ี เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น ้า

เทอรก้ี์ท่ีมีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดบัน ้าทะเล

ประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูรอ้นจะมีอุณหภูมิท่ีอยู่ปานกลางมีความช้ืนและแหง้

แลง้ท่ีประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มี

อุณหภูมิท่ีประมาณ- 5 องศาฯ  ในเดือนมกราคมซ่ึงเป็นเดือนท่ีหนาวเย็นท่ีสุด 

น าท่านไปชมความสวยงามโบสถเ์กอรเ์กตี้  (Gergeti Trinity Church) ถูกสรา้งขึ้ น

ในราวศตวรรษท่ี 14 หรือมีช่ือเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda 

Sameba) ซ่ึงเป็นช่ือท่ีเรียกท่ีนิยมกนัของโบสถ์ศักด์ิแห่งน้ีสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริม

ฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮรี ท่ีอยู่บนเทือกเขาของคาซเบก้ี (การเดินทางมายงัสถานท่ี

แห่งน้ี ตอ้งขึ้ นอยู่กับดินฟ้าอากาศ ซ่ึงอาจจะถูกปิดกั้นไดด้ว้ยหิมะท่ีปกคลุมอยู ่

และการเดินทางอาจจะมีปัญหาได ้แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางให้

มากท่ีสุด)  ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางกลบัไปยงัทบิลิซี 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพ้ืนเมือง 
 ZP PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า TBILISI 

วนัที่เกา้ กรุงทบิลิซี-บาคู  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเตรียมตวัเดินทาง        
11.50 น. “เหิรฟ้าสู่บาค”ู โดยสายการบินอาเซอรไ์บจาน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี J29224  
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินเฮยด์าร ์อลิเยฟ เมืองบาค ู  

16.30 น. “เหิรฟ้าสู่อาบดูาบี” โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY298    

05.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาบดูาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
21.35 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ" โดยสายการบินเอทิฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY402   

วนัที่สิบสอง กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ  

07.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 

 
*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ การ

เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้
เดินทางเป็นส าคญั *** 
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ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการส าหรบั 19 - 28 ตลุาคม 2561  (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป) 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

79,900.- 
11,000.-        
79,900.- 
79,900.- 
22,000.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 06 มิ.ย. 2561 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 30,000 บาท/

ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อาบดูาบี-บาคู-อาบดูาบี-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮดั 

แอรเ์วย ์
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป บาคู-ทบิลิซี-บาค ูโดยสายการบินอาเซอรไ์บจาน แอรไ์ลน์ (J2) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาเซอรไ์บจาน 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

 ค่าหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วนั คิดเป็น 40 

ดอลลาร ์
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 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 30 ดอลลาร ์ 

(ขึ้ นอยูก่บัความพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด  
(EY : 30 กก./1ใบ/ท่าน) // ( J2 : 23 กก./1ใบ/ท่าน) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 
1.แสกนสีหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 
หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า 

ตอ้งสแกนโดยไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มลูขาดหายไป และชดัเจน (เพ่ือท าวีซ่าออนไลน์) 
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชัด 

หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 

เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ี

ถ่ายเอง) 

3.ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการจองทวัร)์ 
หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน
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ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไป

ในลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง

อาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย
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การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................. 

ช่ือผู้ติดต่อ.................................................................โทรศัพท.์....................................................................... 

โทรศัพทม์ือถือ........................................แฟกซ์...................................อเีมลล์................................................... 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 30,000   บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์ 
     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
ลงช่ือ............................................................ผู้จอง 

              (............................................................)  
         วันที่............................................... 

 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      


