วันแรก กรุงเทพฯ

(ไทย)

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
Dream Destinations Tour

วันที่สอง ดูไบ-เมืองบากู-วิหารแห่งไฟ-ยูนาร์แด๊ก

(ยูเออี-อาเซอร์ไบจาน)

01.15 น. ออกเดิ นทางสู่เ มื อ งดู ไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.10 น. เดินทางสู่ เมืองบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน โดย สายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ EK 2198
11.00 น. เดินทางถึง เมืองบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่
ใจกลางเมืองบากู เป็ นเมื องหลวงและเมื องใหญ่ท่ ีสุดของอาเซอร์ไบจาน ตัง้ อยูช่ ายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ย่ ืน
ออกไปในทะเลแคสเปี ยน ประกอบด้วยพื้ นที่ 3 ส่วน ย่านเมื องเก่า ตัวเมื องปัจจุบนั และตัวเมื องที่สร้างขึ้นในสมัยโซ
เวียต
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อะเทห์กาห์ หรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า วิหารแห่งไฟ
เป็ นสถานที่ท่ ถี ูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็ นที่พกั อาศัยของพระ แวดล้อมไปด้วยห้องทัง้ หมด 26
ห้อง และบริ เวณตรงกลางวิหารแห่งนี้ จะมีกระถางไฟที่ติดอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งเป็ นสถานที่ท่ มี ีความรุ ่งเรื องมาอย่างยาวนาน
จนถึงศตวรรษที่ 18 ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างว่างเปล่าไป ในปี ค.ศ. 1975 ได้มีการขุดค้นพบน้ามันและก๊าซธรรมชาติ จึงได้มี
การมาบูรณะซ่อมแซมวิหารแห่งนี้ ขึ้นมาใหม่อีกครั้งและเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นนาท่านชม ยูนาร์แด๊ก หรื อ ภูเขา
แห่งไฟ (FIRE MOUNTAIN) ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ เปลวไฟนั้นลุกไหม้ตลอดเวลามาจากก๊าซที่
อยูใ่ ต้ดิน โดยซึมผ่านชัน้ ของหินทรายที่เป็ นรู พลุง่ ขึ้นมาเหนื อพื้นดินและติดไฟได้ เนื่ องจากว่าประเทศอาเซอร์ไบจานนั้น
ยังคงมีกา๊ ซธรรมชาติอย่างมากมาย
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั ณ Hotel Corniche Baku หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สาม โกบุสตาน-เมืองเก่าบากู-คาราวานซาราย-หอคอยไมเด็น
เช้า

เที่ยง

คา่

(อาเซอร์ไบจาน)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโกบุสตาน (GOBUSTAN) ตัง้ อยูท่ าง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของเมื องบากู เป็ นบริ เวณที่มีช่ ื อเสียงมากที่สุด และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหินของ
มนุ ษย์ท่ งี ดงาม (ROCK PETROGLYPHS) และนอกจากนั้นยังมีภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมื อนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดาพลุง่
ขึ้นมาตลอดเวลา (MUD VOLCANOES/MUD DOMES) ให้ทา่ นชมความสวยงามของหิ นภูเขาที่มีการแกะสลักภาพที่
เป็ นรู ปต่างๆ ณ พิพิธภัณฑ์เปิ ด (ROCK PAINTING OPEN-AIR MUSEUM) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ.2007 เช่น ภาพการล่าสัตว์ รู ปคนเต้นรา เรื อ หมูด่ าวและสัตว์ตา่ งๆ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดินทางกลับสูเ่ มื องบากู นาท่านชม ย่านเมืองเก่า (Baku
Old City) เป็ นย่านที่เก่าแก่ท่ สี ุดและมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีกาแพงป้อมล้อมรอบและรอบกาแพงจะมี
การสร้างเป็ นป้อมหอคอยซึ่งมีทงั้ หมด 25 แห่งและมีประตูทางเข้าออกถึง 5 แห่ง จากนั้นนาท่านชม พระราชวังแห่ง
ราชวงศ์เชอร์วาน (Palace of Shirvansshakh’) สถานที่พานักของกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์ชีวานผูซ้ ่ ึงครองราชย์มาอย่าง
ยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่ 14-17 แวะชม คาราวานซาราย (Caravansaray) เป็ นที่พักแรมของกองคาราวานที่
เดินทางมาค้าขายจากเอเชียในยุคของการค้าขายบนเส้นทางสายไหมที่มีความสาคัญอย่างมากในอดีต จากนั้น นาท่าน
แวะถ่ายรู ปกับ หอคอยไมเด็น (Maiden Tower) หอคอยซึ่งถื อว่าเป็ นส่วนที่เก่าแก่ของเมื อง สร้างขึ้นตัง้ แต่ศตวรรษ
ที่ 12 และถูกล้อมรอบด้วยห้องอาบน้าโบราณในยุคอดีต จากนั้นนาท่านสู่ 28 Mall Shopping Center ศูนย์การค้าที่
มากไปด้วย ร้านค้าขายของแบรนด์เนมและขอพื้นเมื อง รวมถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟมากมาย อิสระให้ทา่ นเดิน เลื อกซื้ อ
สินค้าตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Hotel Cornicle Baku หรื อระดับเดียวกัน
Dream Destinations Tour

วันที่สี่

เมืองเชมาค่า- JUMA MOSQUE-เมืองเชคี-พระราชวังเชคี-โบสถ์คิชอัลบาเนี ยน (อาเซอร์ไบจาน)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเชมาค่า ซึ่งตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเป็ น
ศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชมาค่า นาท่านชม JUMA MOSQUE มัสยิดเก่าแก่ ตัง้ อยูใ่ จกลางเขตเมื องเก่าเป็ น
มัสยิดที่สวยงาม สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ภายในตกแต่งและประดับดาด้วยหิ นและโมเสก รวมทัง้ โดมที่มีความสวยงาม
มีหอ้ งสวดมนต์แยกต่างหากสาหรับสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ มัสยิดแห่งนี้ ได้รับการช่วยเหลื อจากการถูกทาลายและถูก
เปลยี่นเป็ นพิพิธภัณฑ์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเชคี ซึ่งแนเมื องหนึ่ งที่เก่าแก่ท่ สี ุดของประเทศอาเซอร์ไบจาน เป็ น
เมื องศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชคี ตัง้ อยูใ่ นบริ เวณเทือกเขาคอเคซัสใหญ่และอยูต่ ิดกับจอร์เจีย เมื องแห่งนี้ เป็ น
พื้นที่ท่ เี ต็มไปด้วยภูเขา ช่องเขาที่แคบพร้อมทัง้ มีลาธารน้าไหลและป่ าเขาที่เขียวชอุม่ ที่ชมุ่ ชื้นไปด้วยน้า
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านชม พระราชวัง PALACE OF SHAKI KHANS อนุ สรณ์
สถานที่ทรงคุณค่าของเชกิ สร้างขึนในปี ค.ศ.1761-1762 ใช้เป็ น ที่ประทับของข่านมุชตาด เป็ นพระราชวังสองชัน้
ตกแต่งด้วยภาพวาดสีเฟรสโก้อนั งดงาม และงานกระจกสีอนั งดงามที่เรี ยกว่า Shebeke งดงามทัง้ ภายในและภายนอก
บางส่วนของจิตรกรรมฝาผนังมีลายดอกไม้นานาพันธุแ์ ละภาพที่แสดงถึงการล่าสัตว์โบราณหรื อ การต่อสู ้ การสร้าง
ต้นแบบของพระราชวังใช้อิฐหินแม่น้าและต้นโอ๊กหน้าต่างประดับกระจกหลากสี ลวดลายเรขาคณิ ตและหินฉลุลวด
ลวดลายแบบอิสลามิค มีความงดงามมาก พระราชวงัแห่งนี้ ถูกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่ อปี ค.ศ.1998 จากนั้นนา
ท่านชม คาราวานซาราย (Caravansaray) เป็ นที่พกั แรมของกองคาราวานที่เดินทางมาค้าขายจากเอเชียในยุคของ
การค้าขายบนเส้นทางสายไหมที่มีความสาคัญอย่างมากในอดีต จากนั้นนาท่านเดินทางสู่หมูบา้ นคิช และนาท่านชม
โบสถ์คิชอัลบาเนี ยน เป็ นสถานที่ท่ มี ีความสาคัญของคนที่นับถื อศาสนาคริ สต์ของชาวคอเคเชียอัลเบเนี ย เนื่ องจาก
ชาวอาเซอร์ไบจานส่วนใหญ่นับถื อศาสนาอิสลาม นักประวัติศาสตร์ได้สันนิ ษฐานว่าสถานที่แห่งนี้ ครั้ งหนึ่ งเคยถูก
เปลี่ยนให้เป็ นที่พกั อาศัยของบิชอบแห่งจอร์เจียตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั ณ Sheki Park Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หา้ เมืองลาโกเดกิ-เมืองซิกนากิ-เขตควาเรลี-เมืองทบิลิซี
(อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาาท่านเดินทางสู่ เมืองลาโกเดกิ พรมแดนของระหว่าง 2
ประเทศ จอร์เจียและอาเซอร์ไบจาน หลังจากขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อย นาท่านเดินทางต่อไปยัง เมือง
ซิกนากิ ของประเทศจอร์เจีย ได้รับฉายาว่าเป็ นเมื องแห่งความรัก ด้วยทัศนี ยภาพที่สวยงามของหุบเขาอะลาซาลี่และ
เทือกเขาคอเคซัส เมื องแห่งนี้ มีช่ ือเสียงในการผลิตพรมและวัตถุดิบในการทาอาหารมากมายที่มีสว่ นสาคัญของประเทศ
จอร์เจีย รวมถึงเป็ นแหล่งปลูกองุน่ ชัน้ ดี จึงทาให้เมื องนี้ มีช่ ือเสียงในเรื่ องของการผลิตไวน์
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านสู่ เขตควาเรลี Kvareli ที่แปลว่า “ไวน์” ของแคว้นคาเคติ ที่เป็ น 1
ในเขตที่เป็ นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย ที่น่ ี มีดินสภาพอากาศเหมาะต่อการปลูกองุน่ สาหรับไวน์ โดยมีการขุดอุโมงค์
สกัดเข้าไปในภูเขา เพื่อให้เป็ นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม หลังจากนั้นให้ทา่ นได้มีโอกาส ลิ้มรสไวน์ชนั้ ดี คูวาเร
ลีไวน์ ถึงเวลาอันสวมควรนาท่านเดิ นทางสู่เมื องหลวงของประเทศจอร์เจียร์ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็ นเมื องที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศ ตัง้ อยูร่ ะหว่างสองฝั่งแม่น้า คูรา Kuraหรื อแม่น้าซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น ก่อตัง้ ในราวศตวรรษที่ 5
เป็ นเมื องหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรี ย ที่อยูร่ อดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมัน และแซสซานิ ค
คา่
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั ณ Gallery Palace Hotel หรื อระดับเดียวกัน
เช้า

Dream Destinations Tour

วันที่หก
เช้า

เที่ยง

เมืองมิสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-ป้ อมอนานูรี-เมืองคาซเบกี้-โบสถ์เกอร์เกตี้ (จอร์เจีย)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิสเคต้า (Mtskheta)
ที่ตงั้ อยูท่ างด้านเหนื อห่างจากกรุ งทบิลิซีประมาณ 20กม. ในจังหวดคาร์ทลี่ ทางด้านตะวันออกของจอร์เจียเมื องนี้ นับ
ว่าเป็ นเมื องที่มีความเก่าแห่งหนึ่ งของประเทศ และใน
ปัจจุบ นั เป็ นศูนย์ก ลางการปกครองของแคว้น มคส
เคต้า และเที ย นิ ตี้ มี ป ระชากรอาศั ย อยู่ป ระมาณ
20,000 คน เนื่ องจากมี โ บราณสถานทางด้ า น
ประวัติ ศ าสตร์ ม ากมายหลายแห่ง จึ ง ได้รั บ การขัน้
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1994 จากนั้นนา
ทุก ท่านชม วิ ห ารจวารี ( Jvari Monastery) ซึ่ งเป็ น
วิหารในรู ปแบบของคริ สต์ศาสนาออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ ตัง้ อยูบ่ นภูเขาที่มีแม่น้า สอง
สายไหลมาบรรจบกันคือ แม่นา้ มิควารี และแม่น้าอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมื องมิสเคต้าไปยังบริ เวณที่กว้างใหญ่ซ่ ึง
ในอดีตเคยเป็ นอาณาจักรของไอบีเรี ย (Kingdom of Iberia) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริ เวณนี้ ตัง้ แต่ 400 ปี กอ่ น
คริ สตกาลจนถึงราวคริ สต์ศตวรรษที่ 5 จากนั้นนาท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) ซึ่งคา
ว่า Sveti หมายถึง "เสา" และ Tskhoveli หมายถึง "ชีวิต" เรี ยกง่ายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษที่
11 โบสถ์แห่งนี้ ถื อเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศกั ด์สิทิธ์ ิท่ ีสุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิ กชาวจอร์เจีย มีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศอีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางที่ทาให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่ อและหันมานับถื อศาสนา
คริ สต์
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นเข้าชม ป้ อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตัง้ อยู่
ริ มฝั่งซ้ายของ แม่น้าอรักวีเป็ นที่ประทับของ เอริ สตาวิส หรื อ ดยุคแห่งอรักวีราชวงศ์ศกั ดินาผูป้ กครองดินแดนลุ่ม
แม่น้าอรักวีและเป็ นสมรภูมิรบแย่งชิงอานาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ หลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปด้วย
ปราสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่งคื อ โบสถ์แม่พระผูพ้ รหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และที่ฝัง
ศพของดยุคแห่งอรักวีซ่ ึงเป็ นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) โดย
เดินทางไปยังเส้นทางหลวงสายสาคัญที่มีช่ ื อว่า Georgian Military Highway เส้นทางสาหรับใช้ในด้านทหาร ถนน
สายนี้ เป็ นถนนสายสาคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยูภ่ ายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่ อใช้เป็ น
เส้นทางหลักในการข้ามเทื อกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ จากนั้นท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้
(Kazbegi) หรื อปัจจุบนั เรี ยกว่า เมืองสเตปั นสมินดา (Stepansminda) ชื่ อนี้ เพิ่งเปลี่ยนเมื่ อปี 2006 หลังจาก
นั ก บุ ญ นิ ก ายออร์ โธด๊ อ ก ชื่ อสเตฟาน ได้ม าพ านั ก อาศัยและ
ก่อสร้างสถานที่สาหรับจาศีลภาวนาขึ้น เมื องนี้ อยูห่ ่างจากเมื อง
หลวงทบิลิซีประมาณ 157 กิโลเมตร เป็ นเมื องเล็กๆตัง้ อยูร่ ิ มฝั่ง
แม่น้าเทอร์ก้ ีถือเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเค
ซัส (Caucasus) ที่ ส าคัญ ของประเทศจอร์ เ จี ย มี ภู มิ ท ัศ น์ ท่ ี
สวยงามโดยรอบ รวมทัง้ เป็ นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกี้อีกด้วย
จากนั้นนาท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่
ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus) นาท่านชมความสวยงาม
ของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรื อเรี ยกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้าง
ด้วยหิ นแกรนิ ตขนาดใหญ่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นโบสถ์ช่ ื อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์สาคัญ
Dream Destinations Tour

คา่

วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง
15.30 น.
18.45 น.
22.30 น.

หนึ่ งของประเทศจอร์เจีย ตัง้ อยูบ่ นเทือกเขาคาซเบกี้ท่ รี ะดับความสูงจากน้าทะเล 2,170 เมตรทิศใต้ ตัง้ อยูบ่ นฝั่งแม่น้า
ดานู บ เมื องมีการผลิตเหล็กกล้า เครื่ องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมื องนี้ พัฒนามาจากค่ายสมัยโรมัน เป็ น
ศูนย์กลางการค้าที่สาคัญในคริ สต์ศตวรรษที่ 13 (*ในกรณี ท่ ีมีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ทางบริ ษัท ขอ
สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม*) จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI)
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั ณ Gallery Palace Hotel หรื อระดับเดียวกัน
โบสถ์ตรีนิต้ ี-ป้ อมปราการนาริคาล่า-ทบิลิซี เคเบิ้ลคาร์-สนามบิน
(จอร์เจีย-ยูเออี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเที่ยวชม เมืองทบิลิซี เมื องที่มีเนื้ อที่ประมาณ 372
ตร.กม.และมีประชากร1,093,000 คน เมื องนี้ ถูก สร้างโดย กษัตริ ยว์ าคตัง จอร์ก าซาลี (Vakhtang Gorgasali)
กษัตริ ยจ์ อร์เจียแห่งคาร์ตลีได้กอ่ ตัง้ เมื องนี้ ขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 4 เมื องทบิลิซิเป็ นศูนย์กลางการทาอุตสาหกรรม
สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมื องนี้ อยูใ่ นสายทางหนึ่ งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบนั
ยังมีบทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่ องจากความได้เปรี ยบทางยุทธศาสตร์ในแง่ท่ ตี งั้ ที่เป็ นจุด
ติดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป นาท่านชม โบสถ์ตรีนิต้ ี
( Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) ห รื อ ซ า มี บ า
(Sameba Chthedral) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรี เอกานุ
ภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุ งทบิลิซี หรื อ อารามซามีบา ชื่อเรี ยกของ
คนท้องถิ่น เป็ นวิหารหลักของชาวคริ สต์นิกายจอร์เจียนออร์
โธด็อกซ์ในกรุ งทบิลิซีกอ่ สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004
ใหญ่ท่ ีสุ ดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิ ก ายออร์โ ธด๊ อ กซ์
ตะวันออกทั่วโลกแม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็ นโบสถ์ตวั อย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่นที่มีรูปแบบทาง
ศิลปะจากไบแซนไทน์โบสถ์เป็ น อาคารขนาดใหญ่ท่ ี โดดเด่นมาก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ป้ อมปราการนาริคาล่า
(Narikala Fortress) โดยกระเช้าไฟฟ้ า เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีความสาคัญ เป็ นป้อมที่ถูกสร้างขึ้นตัง้ แต่สมัย
ศตวรรษที่ 4 บนเนิ นเขาเหนื อเมื องเก่าทบิลิซีเพื่ อใช้ในการป้ องเมื องของตัวเองจากศัตรู ภายนอกและค่อยๆมีก าร
ขยายอณาเขตมาภายหลังจนเสร็ จสมบูรณ์ ปัจจุบนั สภาพของป้อมยังมีสภาพความเสียจากแผ่นดินไหวเมื่ อปี ค.ศ.
1827 ถึงยังไงก็ตามสถานที่น้ ี เป็ นที่นิยมสาหรับนักท่องเที่ยวเนื่ องจากสามารถมองชมเมื องหลวงทบิลิซิได้อย่างทัว่ ถึง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี
ออกเดินทางสูเ่ มืองดูไบ โดยสายการบินฟลาย ดูไบ เที่ยวบินที่ EK2201
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 374
(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

วันที่แปด

ดูไบ-กรุงเทพฯ

07.35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

(ยูเออี-ไทย)

*****************************
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
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ราคา

กาหนดการเดินทาง
15-22 / 29 เม.ย. – 6 พ.ค. 2563

47,900

7-14 เม.ย. 2563

52,900

เมษายน

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

2,000
8,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์
สาหรับเที่ยวบินกรุงเทพ-ดูไบ-กรุงเทพ และสายการบินฟลายดูไบ สาหรับเที่ยวบิน ดูไบ-ทบิลิซี
(เดินทางไปและกลับพร้อมคณะ) น้าหนักกระเป๋ า 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งท่าน
✓ ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ไี ม่
สามารถเข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
✓ หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
✓ ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่นวีซา่ อาเซอร์ไบจาน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น (6 USD x 6 วัน = 36 USD)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย เริ่มต้นวันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
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เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่อมาขึ้นเครื่ องในวันเดินทางไป-กลับ ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริ ษั ทขอสงวนสิทธิไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
ชื่อธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขที่บญ
ั ชี
ชื่อบัญชี
ธนาคารกรุ งเทพ
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
877-7-31971-9
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
407-989482-0
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
670-1-23301-0
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารกสิกรไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
026-8-69526-5
นายราเมศร์ เสื อยงค์
ธนาคารกรุ งไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
986-0-65322-4
นายราเมศร์ เสื อยงค์
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่น E-VISA อาเซอร์ไบจาน
1.
ไฟล์สแกนสีหนังสื อเดินทางไทยที่มีอายุกอ่ นวันเดินทางมากกว่า 6 เดื อน (ตามภาพประกอบ https://evisa.gov.az)

2.

กรอกแบบฟอร์มการขอวีซา่ ตามเอกสารด้านล่าง
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเติ ม (สาคัญมาก)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
..........................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ............................................. เชื้อชาติ .................................. สัญชาติ ...........................................
สัญชาติโดยกาเนิด .......................................... สถานทีเ่ กิด ............................ ประเทศ ..........................................
หมายเลขบัตรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอร์ต .....................................
ที่อยู่ ( ถ้าที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบนั คนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด )
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์ ......................
โทรศัพท์ (มือถือ) ....................................................................... Email...................................................................
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี ท่ สี ูญ
หาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน กาหนด
เช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ืนได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นและอานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
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