
 

	 	
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อาเซอรไบจาน จอรเจีย 8 วัน 

เมืองบากู คาราวานซาราย หอคอยไมเด็น โกบุสตาน 

เทือกเขาคอเคซัส เมืองทบิลีซี ปอมอนานูรี คาซเบกี้ ทบิลีซีเคเบ้ิลคาร 

พิเศษ น่ังรถ 4WD ล้ิมรสจอรเจียนไวน และ อาหารไทย  



 

	 	
 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ                     (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส แอรไลน (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ-เมืองบากู-วิหารแหงไฟ-ยูนารแดก               (ยูเออี-อาเซอรไบจาน) 

01.15 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

08.10 น. เดินทางสู เมืองบากู  ประเทศอาเซอรไบจาน โดย สายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ EK 2198         

11.00 น.  เดินทางถึง เมืองบากู  ประเทศอาเซอรไบจาน หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว นําทานเดินทางสู

ใจกลางเมืองบากู เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของอาเซอรไบจาน ตั้งอยูชายฝงทางใตของคาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ย่ืน

ออกไปในทะเลแคสเปยน ประกอบดวยพื้นที่ 3 สวน ยานเมืองเกา ตัวเมืองปจจุบัน และตัวเมืองที่สรางขึ้นในสมัยโซ

เวียต  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสู อะเทหกาห หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา วิหารแหงไฟ 

เปนสถานที่ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเปนที่พักอาศัยของพระ แวดลอมไปดวยหองทั้งหมด 26 

หอง และบริเวณตรงกลางวิหารแหงน้ีจะมีกระถางไฟที่ติดอยูตลอดเวลา ซ่ึงเปนสถานที่ที่มีความรุงเรืองมาอยางยาวนาน

จนถึงศตวรรษที่ 18 กอนที่จะถูกทิ้งรางวางเปลาไป ในป ค.ศ. 1975 ไดมีการขุดคนพบนํ้ามันและกาซธรรมชาติ จึงไดมี

การมาบูรณะซอมแซมวิหารแหงน้ีขึ้นมาใหมอีกครั้งและเปดเปนพิพิธภัณฑ จากน้ันนําทานชม ยูนารแดก หรือ ภูเขา

แหงไฟ (FIRE MOUNTAIN) ทานจะไดชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติ เปลวไฟน้ันลุกไหมตลอดเวลามาจากกาซที่

อยูใตดิน โดยซึมผานช้ันของหินทรายที่เปนรูพลุงขึ้นมาเหนือพื้นดินและติดไฟได เน่ืองจากวาประเทศอาเซอรไบจานน้ัน

ยังคงมีกาซธรรมชาติอยางมากมาย 

คํ่า          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Hotel Corniche Baku หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม   โกบุสตาน-เมืองเกาบากู-คาราวานซาราย-หอคอยไมเด็น                  (อาเซอรไบจาน) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทุกทานเดินทางสู เมืองโกบุสตาน (GOBUSTAN) ตั้งอยูทาง

ตะวันตกเฉียงใตของเมืองบากู เปนบริเวณที่มีช่ือเสียงมากที่สุดและเปนแหลงทองเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหินของ

มนุษยที่งดงาม (ROCK PETROGLYPHS) และนอกจากน้ันยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปรางเหมือนภูเขาไฟซ่ึงมีโคลนสีดําพลุง

ขึ้นมาตลอดเวลา (MUD VOLCANOES/MUD DOMES) ใหทานชมความสวยงามของหินภูเขาที่มีการแกะสลักภาพที่

เปนรูปตางๆ ณ พิพิธภัณฑเปด (ROCK PAINTING OPEN-AIR MUSEUM) ซ่ึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกใน

ป ค.ศ.2007 เชน ภาพการลาสัตว รูปคนเตนรํา เรือ หมูดาวและสัตวตางๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองบากู นําทานชม ยานเมืองเกา (Baku 

Old City) เปนยานที่เกาแกที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร โดยมีกําแพงปอมลอมรอบและรอบกําแพงจะมี

การสรางเปนปอมหอคอยซึ่งมีทั้งหมด 25 แหงและมีประตูทางเขาออกถึง 5 แหง จากน้ันนําทานชม พระราชวังแหง

ราชวงศเชอรวาน (Palace of Shirvansshakh’) สถานที่พํานักของกษัตริยแหงราชวงศชีวานผูซ่ึงครองราชยมาอยาง

ยาวนาน ในชวงศตวรรษที่ 14-17 แวะชม คาราวานซาราย (Caravansaray) เปนที่พักแรมของกองคาราวานท่ี

เดินทางมาคาขายจากเอเชียในยุคของการคาขายบนเสนทางสายไหมที่มีความสําคัญอยางมากในอดีต จากน้ันนําทาน

แวะถายรูปกับ หอคอยไมเด็น (Maiden Tower) หอคอยซ่ึงถือวาเปนสวนที่เกาแกของเมือง สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษ

ที่ 12 และถูกลอมรอบดวยหองอาบนํ้าโบราณในยุคอดีต จากน้ันนําทานสู 28 Mall Shopping Center ศูนยการคาที่



 

	 	
 

มากไปดวย รานคาขายของแบรนดเนมและขอพื้นเมือง รวมถึงรานอาหาร รานกาแฟมากมาย อิสระใหทานเดินเลือกซ้ือ

สินคาตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Hotel Cornicle Baku หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ส่ี เมืองเชมาคา- JUMA MOSQUE-เมืองเชคี-พระราชวังเชคี-โบสถคิชอัลบาเนียน   (อาเซอรไบจาน) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเชมาคา ซ่ึงตั้งอยูทางทิศตะวันตกเปน

ศูนยกลางการปกครองของจังหวัดเชมาคา นําทานชม JUMA MOSQUE มัสยิดเกาแก ตั้งอยูใจกลางเขตเมืองเกาเปน

มัสยิดที่สวยงาม สรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 ภายในตกแตงและประดับดาดวยหินและโมเสก รวมทั้งโดมที่มีความสวยงาม 

มีหองสวดมนตแยกตางหากสาหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ มัสยิดแหงน้ีไดรับการชวยเหลือจากการถูกทําลายและถูก

เปลย่ีนเปนพิพิธภัณฑ จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเชคี ซ่ึงแนเมืองหน่ึงที่เกาแกที่สุดของประเทศอาเซอรไบจาน เปน

เมืองศูนยกลางการปกครองของจังหวัดเชคี ตั้งอยูในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสใหญและอยูติดกับจอรเจีย เมืองแหงน้ีเปน

พื้นที่ที่เต็มไปดวยภูเขา ชองเขาท่ีแคบพรอมทั้งมีลําธารนํ้าไหลและปาเขาที่เขียวชอุมที่ชุมช้ืนไปดวยนํ้า 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานชม พระราชวัง PALACE OF SHAKI KHANS อนุสรณ

สถานที่ทรงคุณคาของเชกิ สรางขึนในปค.ศ.1761-1762 ใชเปน ที่ประทับของขานมุชตาด เปนพระราชวังสองช้ัน

ตกแตงดวยภาพวาดสีเฟรสโกอันงดงาม และงานกระจกสีอันงดงามที่เรียกวา Shebeke งดงามทั้งภายในและภายนอก 

บางสวนของจิตรกรรมฝาผนังมีลายดอกไมนานาพันธุและภาพที่แสดงถึงการลาสัตวโบราณหรือ การตอสู การสราง

ตนแบบของพระราชวังใชอิฐหินแมนํ้าและตนโอกหนาตางประดับกระจกหลากสี ลวดลายเรขาคณิตและหินฉลุลวด

ลวดลายแบบอิสลามิค มีความงดงามมาก พระราชวงัแหงน้ีถูกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อปค.ศ.1998 จากน้ันนํา

ทานชม คาราวานซาราย (Caravansaray) เปนที่พักแรมของกองคาราวานที่เดินทางมาคาขายจากเอเชียในยุคของ

การคาขายบนเสนทางสายไหมที่มีความสําคัญอยางมากในอดีต จากน้ันนําทานเดินทางสูหมูบานคิช และนําทานชม 

โบสถคิชอัลบาเนียน เปนสถานที่ที่มีความสําคัญของคนที่นับถือศาสนาคริสตของชาวคอเคเชียอัลเบเนีย เน่ืองจาก

ชาวอาเซอรไบจานสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม นักประวัติศาสตรไดสันนิษฐานวาสถานที่แหงน้ีครั้งหน่ึงเคยถูก

เปล่ียนใหเปนที่พักอาศัยของบิชอบแหงจอรเจียตั้งแตศตวรรษที่ 17 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Sheki Park Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา     เมืองลาโกเดกิ-เมืองซิกนากิ-เขตควาเรลี-เมืองทบิลซีิ            (อาเซอรไบจาน-จอรเจีย) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําาทานเดินทางสู เมืองลาโกเดกิ พรมแดนของระหวาง 2 

ประเทศ จอรเจียและอาเซอรไบจาน หลังจากขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย นําทานเดินทางตอไปยัง เมือง

ซิกนากิ ของประเทศจอรเจีย ไดรับฉายาวาเปนเมืองแหงความรัก ดวยทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขาอะลาซาล่ีและ

เทือกเขาคอเคซัส เมืองแหงน้ีมีช่ือเสียงในการผลิตพรมและวัตถุดิบในการทําอาหารมากมายที่มีสวนสําคัญของประเทศ

จอรเจีย รวมถึงเปนแหลงปลูกองุนช้ันดี จึงทําใหเมืองน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการผลิตไวน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานสู เขตควาเรลี Kvareli ที่แปลวา “ไวน” ของแควนคาเคติ ที่เปน 1

ในเขตที่เปนแหลงผลิตไวนของจอรเจีย ที่น่ีมีดินสภาพอากาศเหมาะตอการปลูกองุนสําหรับไวน โดยมีการขุดอุโมงค

สกัดเขาไปในภูเขา เพื่อใหเปนที่เก็บไวนในอุณหภูมิเหมาะสม หลังจากน้ันใหทานไดมีโอกาส ลิ้มรสไวนช้ันดี คูวาเร

ลีไวน ถึงเวลาอันสวมควรนําทานเดินทางสูเมืองหลวงของประเทศจอรเจียร เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เปนเมืองที่ใหญ

ที่สุดในประเทศ ตั้งอยูระหวางสองฝงแมนํ้า คูรา Kuraหรือแมนํ้าซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น กอตั้งในราวศตวรรษที่ 5 

เปนเมืองหลวงสุดทายของอาณาจักรไอบีเรีย ที่อยูรอดทามกลางสองอาณาจักรโรมัน และแซสซานิค 

คํ่า            บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Gallery Palace Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 

 

 



 

	 	
 

 

วันทีห่ก     เมืองมิสเคตา-วิหารจวาร-ีวิหารสเวติสเคอเวรี-ปอมอนานูรี-เมืองคาซเบก้ี-โบสถเกอรเกตี ้   (จอรเจีย) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากน้ันนําทานออกเดินทางไปยัง เมืองมิสเคตา (Mtskheta) 

ที่ตั้งอยูทางดานเหนือหางจากกรุงทบิลิซีประมาณ 20กม. ในจังหวดคารทล่ี ทางดานตะวันออกของจอรเจียเมืองน้ีนับ 

วาเปนเมืองที่มีความเกาแหงหน่ึงของประเทศ และใน

ปจจุบันเปนศูนยกลางการปกครองของแควนมคส

เคตา และเทียนิตี้ มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 

20,000 คน เ น่ืองจากมีโบราณสถานทางดาน

ประวัติศาสตรมากมายหลายแหงจึงไดรับการขั้น

ทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1994 จากน้ันนํา

ทุกทานชม วิหารจวารี(Jvari Monastery)  ซ่ึงเปน

วิหารในรูปแบบของคริสตศาสนาออรโธดอกที่ถูกสรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแหงน้ีตั้งอยูบนภูเขาที่มีแมนํ้าสอง

สายไหลมาบรรจบกันคือ แมนามิควารีและแมนํ้าอรักวีและถามองออกไปขามเมืองมิสเคตาไปยังบริเวณที่กวางใหญซ่ึง

ในอดีตเคยเปนอาณาจักรของไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซ่ึงไดเคยปกครองดินแดนในบริเวณน้ีตั้งแต 400 ปกอน

คริสตกาลจนถึงราวคริสตศตวรรษที่ 5 จากน้ันนําทานชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซ่ึงคํา

วา Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรียกงายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สรางราวศตวรรษที่ 

11 โบสถแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางศาสนาที่ศักดสิทิธิ์ที่สุดของจอรเจีย สรางขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอรเจีย มีขนาด

ใหญเปนอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเปนศูนยกลางที่ทําใหชาวจอรเจียเปล่ียนความเช่ือและหันมานับถือศาสนา

คริสต 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันเขาชม ปอมอนานูรี (Ananuri Fortress) ปอมปราสาทตั้งอยู

ริมฝงซายของ แมนํ้าอรักวีเปนที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแหงอรักวีราชวงศศักดินาผูปกครองดินแดนลุม

แมนํ้าอรักวีและเปนสมรภูมิรบแยงชิงอํานาจกับเจาปกครองแควนอ่ืน ๆ หลายคร้ัง ภายในปอมปราการประกอบไปดวย

ปราสาท 2 หลัง โบสถ 2 แหงคือ โบสถแมพระผูพรหมจรรยและโบสถแมพระเสด็จขึ้นสวรรค (อัสสัมชัญ) และที่ฝง

ศพของดยุคแหงอรักวีซ่ึงเปนสถาปตยกรรมแบบจอรเจีย หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองกูดาอูรี (Gudauri) โดย

เดินทางไปยังเสนทางหลวงสายสําคัญที่มีช่ือวา Georgian Military Highway เสนทางสําหรับใชในดานทหาร ถนน

สายนี้เปนถนนสายสําคัญที่สุดที่ถูกสรางขึ้นในสมัยที่จอรเจียอยูภายใตการควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใชเปน

เสนทางหลักในการขามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคน้ี จากน้ันทานเดินทางตอไปยังเมืองคาซเบก้ี 

(Kazbegi) หรือปจจุบันเรียกวา เมืองสเตปนสมินดา (Stepansminda) ช่ือน้ีเพิ่งเปล่ียนเม่ือป 2006 หลังจาก

นักบุญนิกายออรโธดอก ช่ือสเตฟาน ไดมาพํานักอาศัยและ

กอสรางสถานที่สําหรับจําศีลภาวนาขึ้น เมืองน้ีอยูหางจากเมือง

หลวงทบิลิซีประมาณ 157 กิโลเมตร เปนเมืองเล็กๆตั้งอยูริมฝง

แมนํ้าเทอรกี้ถือเปนศูนยกลางการทองเท่ียวบนเทือกเขาคอเค

ซัส (Caucasus) ที่สําคัญของประเทศจอรเจีย มีภูมิทัศนที่

สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเปนจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบก้ีอีกดวย 

จากน้ันนําทานข้ึนรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ลอ) เพื่อเขาสู

ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นําทานชมความสวยงาม

ของโบสถเกอรเกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกวาโบสถสมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สราง

ดวยหินแกรนิตขนาดใหญสรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 เปนโบสถช่ือดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซ่ึงเปนสัญลักษณสําคัญ

หน่ึงของประเทศจอรเจีย ตั้งอยูบนเทือกเขาคาซเบกี้ที่ระดับความสูงจากนํ้าทะเล 2,170 เมตรทิศใต ตั้งอยูบนฝงแมนํ้า



 

	 	
 

ดานูบ เมืองมีการผลิตเหล็กกลา เครื่องจักร อุปกรณไฟฟา ผลิตภัณฑยาสูบ เมืองน้ีพัฒนามาจากคายสมัยโรมัน เปน

ศูนยกลางการคาที่สําคัญในคริสตศตวรรษที่ 13 (*ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม*) จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองทบิลิซี (TBILISI)  

คํ่า            บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Gallery Palace Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด    โบสถตรีนิตี้-ปอมปราการนาริคาลา-ทบิลิซี เคเบ้ิลคาร-สนามบิน       (จอรเจีย-ยูเออี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเท่ียวชม เมืองทบิลิซี เมืองที่มีเน้ือที่ประมาณ 372 

ตร.กม.และมีประชากร1,093,000 คน เมืองน้ีถูกสรางโดย กษัตริยวาคตัง จอรกาซาลี (Vakhtang Gorgasali) 

กษัตริยจอรเจียแหงคารตลีไดกอตั้งเมืองน้ีขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเปนศูนยกลางการทําอุตสาหกรรม 

สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตรเมืองน้ีอยูในสายทางหน่ึงของเสนทางสายไหม และปจจุบัน

ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะศูนยกลางการขนสงและการคา เน่ืองจากความไดเปรียบทางยุทธศาสตรในแงที่ตั้งที่เปนจุด

ติดระหวางทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป นําทานชม โบสถตรีนิตี้ 

(Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา 

(Sameba Chthedral) มีความหมายวา โบสถพระตรีเอกานุ

ภาพศักด์ิสิทธิ์แหงกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ช่ือเรียกของ

คนทองถิ่น เปนวิหารหลักของชาวคริสตนิกายจอรเจียนออร

โธด็อกซในกรุงทบิลิซีกอสรางขึ้นระหวางปค.ศ.1995 -2004 

ใหญที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออรโธดอกซ

ตะวันออกทั่วโลกแมจะมีอายุไมมากแตก็เปนโบสถตัวอยางของสถาปตยกรรมแบบจอรเจียนทองถิ่นที่มีรูปแบบทาง

ศิลปะจากไบแซนไทนโบสถเปน  อาคารขนาดใหญที่ โดดเดนมาก จากน้ันนําทานเดินทางสู ปอมปราการนาริคาลา 

(Narikala Fortress) โดยกระเชาไฟฟา เปนสถานที่ทองเท่ียวที่มีความสําคัญ เปนปอมที่ถูกสรางขึ้นตั้งแตสมัย

ศตวรรษที่ 4 บนเนินเขาเหนือเมืองเกาทบิลิซีเพื่อใชในการปองเมืองของตัวเองจากศัตรูภายนอกและคอยๆมีการ

ขยายอณาเขตมาภายหลังจนเสร็จสมบูรณ ปจจุบันสภาพของปอมยังมีสภาพความเสียจากแผนดินไหวเมื่อป ค.ศ. 

1827 ถึงยังไงก็ตามสถานที่น้ีเปนที่นิยมสําหรับนักทองเท่ียวเน่ืองจากสามารถมองชมเมืองหลวงทบิลิซิไดอยางทั่วถึง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินทบิลิซี 

15.30 น.  ออกเดินทางสูเมืองดูไบ โดยสายการบินฟลาย ดูไบ เที่ยวบินที่ EK2201 

 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.45 น.    เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

22.30 น.   ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลน เที่ยวบินที่ EK 374 

   (บริการอาหารและ เครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่แปด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

07.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

***************************** 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนา 

 

 

 



 

	 	
 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ    2,000  บาท 

  พักเด่ียว     เพิ่มทานละ  8,000  บาท 

 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษัท 

 

อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส  

สําหรับเที่ยวบินกรุงเทพ-ดูไบ-กรุงเทพ และสายการบินฟลายดูไบ สําหรับเที่ยวบิน ดูไบ-ทบิลิซี 

(เดินทางไปและกลับพรอมคณะ) นํ้าหนักกระเปา 30 กิโลกรัมตอหน่ึงทาน 

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไม 

สามารถเขาพักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

 คาธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซาอาเซอรไบจาน ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

อัตราน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น (6 USD  x 6 วัน = 36 USD) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย เร่ิมตนวันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 

15-22 / 29 เม.ย. – 6 พ.ค. 2563 47,900 

7-14 เม.ย. 2563 52,900 



 

	 	
 

 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาข้ึนเครื่องในวันเดินทางไป-กลับ ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2.  ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3.  ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4.  ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5.  ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6.  กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

เอกสารที่ใชประกอบในการย่ืน E-VISA อาเซอรไบจาน 

1. ไฟลสแกนสีหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุกอนวันเดินทางมากกวา 6 เดือน (ตามภาพประกอบ https://evisa.gov.az) 

2. กรอกแบบฟอรมการขอวีซา ตามเอกสารดานลาง 

 

แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเติม	(สําคัญมาก)	
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
..........................................................................................................................................	
วัน / เดือน / ป เกิด ............................................. เชื้อชาติ .................................. สัญชาติ ...........................................	
สัญชาติโดยกาํเนิด	 .......................................... สถานที่เกิด ............................ ประเทศ  ..........................................	
หมายเลขบัตรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอรต .....................................	
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หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ   

           คาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญ  

           หาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

 เชน ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ  

          ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน 

(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม 

 

 


